
Przedmowa

Ta wartoÊciowa ksià˝ka zapewnia wszechstronne spojrzenie na praktycznie
wszystkie wa˝niejsze wyzwania we wprowadzaniu oceny skutków regulacji do
procesu ustawodawczego – od sztuczek metodologicznych, przez problemy na-
potykane w realizacji, a˝ po wskazanie potrzeby zwi´kszania umiej´tnoÊci
urz´dników przez rozwijanie specjalnej mieszanki wiedzy prawniczej i ekono-
micznej (law & economics). 

Autorzy ksià˝ki opowiadajà si´ za ekonomicznà analizà prawa uzupe∏nionà
o analizy prawne zagadnieƒ ekonomicznych, co jest jednym z wa˝niejszych ele-
mentów tej publikacji. 

Mo˝na przypuszczaç, ˝e publikacja ta przyczyni si´ do wznowienia debaty
publicznej o potrzebie lepszego prawa i sposobach osiàgania tego celu. Szczegól-
nie w kraju transformacji, gdzie mechaniczne przeszczepienie metod OSR, prze-
widzianych dla legislacji typu common law i warunków spo∏eczeƒstwa obywatel-
skiego, nie by∏oby màdrym wyborem.

Dr. Rogowski i Prof. Springer b∏yskotliwie przeprowadzili ten projekt poka-
zujàc, ̋ e legal rules do matter. Dlatego OSR, która nie jest narz´dziem uniwersal-
nym, powinna byç dostosowywana do specyficznych cech regulowanych obsza-
rów i typów inicjatywy ustawodawczej, a tak˝e – przynajmniej do pewnego
stopnia – uwzgl´dniaç specyfik´ sektora gospodarki, który podlega projektowa-
nej interwencji regulacyjnej, jednak˝e bez utraty iloÊciowego charakteru ocen
skutków regulacji, umo˝liwiajàcego ich porównywanie. 

Ksià˝ka bezpoÊrednio wskazuje, ˝e ustawodawcy powinni unikaç patrzenia
na ocen´ skutków regulacji jako na panaceum, o ile nie chcà zmieniç jej w puszk´
Pandory. W tym wzgl´dzie prezentowana publikacja doskonale oddaje ducha
Europejskiej Sieci na Rzecz Lepszego Prawa, z którà Rogowski i Szpringer ak-
tywnie wspó∏pracujà. 

Ponadto ksià˝ka niesie wiele bardzo istotnych spostrze˝eƒ i wniosków za-
równo dla praktyków, jak i dla naukowców. Bogata wiedza w niej zawarta po-
winna pozytywnie wp∏ynàç na jakoÊç urz´dowych ocen skutków przepisów pra-
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wa oraz przyczyniç si´ do reformy systemu regulacji. Uwa˝am, ˝e zawartoÊç tej
publikacji mo˝e wywrzeç znaczàcy wp∏yw na debat´ publicznà w nadchodzà-
cych latach. 

Redaktorzy i Autorzy zas∏ugujà na pochwa∏´ za ukoƒczenie tak ambitnego
i z∏o˝onego przedsi´wzi´cia. 

dr Andrea Renda, LL.M 
senior research fellow, 
Center for European Policy Studies (CEPS), 
ekspert i doradca Komisji Europejskiej

Bruksela, wrzesieƒ 2007

(t∏um. Marcin Rogowski)
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Podstawowà przyczynà podj´cia prac legisla-
cyjnych nad nowà ustawà by∏ […] ca∏kowity brak
efektów funkcjonowania ustawy obowiàzujàcej. 

Z uzasadnienia do projektu ustawy z 2007 r.

S∏owo wst´pne

Konsekwencjà wszelkich systemów prawnych sà w naszym ˝yciu jednost-
kowym i zbiorowym ich ró˝norodne realne skutki ekonomiczne oraz spo∏eczne
– zarówno te po˝àdane, jak i niepo˝àdane. Stàd tak wa˝na jest analiza kryteriów
racjonalnoÊci i efektywnoÊci ekonomicznej podejmowanych decyzji legislacyjnych,
a tak˝e podstaw metodologicznych procesu tworzenia i stosowania prawa. 

Nie mo˝emy jednak oczekiwaç, ˝e istniejà w tej sferze rozwiàzania uniwer-
salne. Wszystko bowiem zale˝y od konkretnych potrzeb spo∏ecznych i sposobów
ich postrzegania w istniejàcych warunkach rozwojowych danego kraju. Tworzo-
ne i wdra˝ane prawo mo˝e ∏agodziç bàdê pot´gowaç sprzecznoÊci interesów,
a tym samym ∏agodziç lub pot´gowaç konflikty spo∏eczne. Mo˝e zwi´kszaç bàdê
obni˝aç konkurencyjnoÊç gospodarki i funkcjonujàcych w jej ramach przedsi´-
biorstw. 

Prawo zawsze by∏o i jest wa˝nym instrumentem realizacji nie tylko polityki
konkurencyjnoÊci, ale równie˝ polityki spo∏ecznej. Coraz silniej jest tak˝e widocz-
ny wp∏yw polityki na prawo i prawa na ekonomi ,́ co w ostatecznym rezultacie
uwidacznia si´ w jakoÊci naszego ˝ycia, sposobie pojmowania wspólnego dobra
i wolnoÊci jednostek. 

Wraz z przystàpieniem Polski do OECD jesteÊmy zobowiàzani do stosowania
oceny prawa ex-ante. Niestety praktyka w tym zakresie pozostaje daleka od ocze-
kiwaƒ spo∏ecznych i wykorzystania mo˝liwoÊci, jakie stwarzajà istniejàce prze-
pisy i zobowiàzania mi´dzynarodowe. W Polsce jakoÊç prawa i skutecznoÊç jego
stosowania ciàgle pozostaje trudno rozwiàzywalnym problemem. 

Coraz cz´Êciej w warunkach szybkiej dynamiki zmian globalizujàcej si´ go-
spodarki i nowych wyzwaƒ wspó∏czesnego paƒstwa, same tylko polityczne uza-
sadnienia legislacji okazujà si´ niewystarczajàce. ˚ycie szybko weryfikuje niedo-

XVII



pracowane pomys∏y polityków. Niestety najprostszym sposobem naprawy tego
stanu rzeczy zazwyczaj okazuje si´ kolejna regulacja, która charakteryzuje si´
równie s∏abà jakoÊcià. G∏ównà przyczynà takiego stanu rzeczy jest niska kultura
prawna i towarzyszàcy jej niski poziom wiedzy w dziedzinie prawa i ekonomii
tych, którzy decydujà o legislacji. Dlatego te˝ – moim zdaniem – byç mo˝e warta
jest powa˝nego rozwa˝enia w niedalekiej przysz∏oÊci koncepcja stworzenia Naro-
dowego Rejestru OdpowiedzialnoÊci Politycznej i Spo∏ecznej uchwalanych regu-
lacji prawnych. 

Ksià˝ka, którà przekazujemy w Paƒstwa r´ce, nale˝y do tych pozycji, które
sà i b´dà coraz bardziej potrzebne. Jej autorzy wychodzà naprzeciw wyraênie
rosnàcemu zapotrzebowaniu spo∏ecznemu i oczekiwaniom wobec legislatorów.
Plasuje si´ ona w obszarze nauki, który jest okreÊlany mianem ekonomiczno-
-spo∏ecznej analizy prawa (law & economics). Znaczenie teoretyczne tej dziedzi-
ny, jak równie˝ – a mo˝e przede wszystkim – jej ranga praktyczna, polega bo-
wiem na tym, ˝e wykorzystuje si´ w jej ramach instrumenty ekonomiczne do
badania tworzonych i funkcjonujàcych systemów prawnych. Uwidacznia ona ro-
snàcà potrzeb´ i znaczenie holistycznego oraz interdyscyplinarnego podejÊcia do
rozpatrywanych problemów. Ekonomiczna analiza prawa dotyczy bowiem coraz
szerszej gamy zagadnieƒ. Najlepszym tego przyk∏adem jest obecnie medycyna.
Pojawi∏o si´ tu wiele nowych dylematów prawnych, których êróde∏ trzeba poszu-
kiwaç nie tylko w bioetyce, ale tak˝e w ekonomii. Wystarczy tu tylko wskazaç na
kwestie zwiàzane ze starzeniem si´ spo∏eczeƒstw, kryteriami rozdzia∏u Êrodków
leczniczych czy te˝ dost´pu do informacji o pacjencie i przebiegu sprawowanej
nad nim opieki medycznej. 

Warto w tym miejscu zauwa˝yç, ̋ e na Êwiecie od blisko çwierç wieku rozwija-
na jest metodologia oceny ró˝norodnych skutków regulacji prawnych (m.in. Cala-
bresi, Landes, Parisi, Schulz, Klick, Renda). 

Prezentowana monografia zosta∏a poÊwi´cona analizie i ocenie ekonomicz-
no-spo∏ecznej skutków regulacji prawnych. Powsta∏a ona jako wynik realizacji
pierwszego etapu europejskiego projektu badaƒ ocen skutków regulacji, wyko-
rzystywanych w praktyce krajów cz∏onkowskich UE. Celem projektu by∏o stwo-
rzenie europejskiej bazy ocen skutków regulacji, pozwalajàcej na szybkie rozpo-
wszechnianie wiedzy o aktualnie wykorzystywanych metodach. Takie podejÊcie
mo˝e przyczyniç si´ do poprawy jakoÊci i efektywnoÊci prawa (better regulation
process). Szko∏a G∏ówna Handlowa w Warszawie jest partnerem tego konsorcjum
badawczego koordynowanego przez Center for European Policy Studies (CEPS)
z Brukseli. 

WÊród autorów tej pierwszej na polskim rynku wydawniczym monografii
znajdujemy polskich pionierów badaƒ OSR (Zubek, Karpiƒska, Paczocha), twór-
ców stosowanych metod (Or∏owski, Ka∏u˝yƒska, Gancarz, Pawlukiewicz, Kasie-
wicz, Rogowski) oraz praktyków, którzy na co dzieƒ stykajà si´ z efektami funk-
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cjonujàcego w Polsce systemu oceny regulacji. WÊród nich sà ekonomiÊci (Wierz-
bicki, Poznaƒska, K∏osiewicz, Szpringer, Rogowski), jak i prawnicy (Matczak,
Werner, Czech, Paw∏owski). Grono autorów tej ksià˝ki wzbogacajà naukowcy
z London School of Economics, University of Oxford, Politechniki Warszaw-
skiej i Uniwersytetu Warszawskiego. Wszyscy oni poszukujà odpowiedzi na py-
tanie, gdzie obecnie znajdujà si´ najlepsze rozwiàzania naszkicowanych powy˝ej
dylematów. 

Prof. Andrzej Herman
Dziekan Kolegium Nauk o Przedsi´biorstwie 
w Szkole G∏ównej Handlowej w Warszawie 

Warszawa, wrzesieƒ 2007 
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