
Studia Prawno-ekonomiczne, t. XcViii, 2016
PL iSSn 0081-6841 s. 237–253

Stanisław kaSiewicz*

Spór wokół kategorii „dobra regulacja”1

(Streszczenie)

Celem artykułu jest pokazanie, w jaki sposób definiuje się i ocenia dobrą regulację na poziomie 
indywidualnych projektów. Autor poddał ocenie dotychczasowe publikacje podejmujące określone 
w tytule zagadnienie, zwracając szczególną uwagę na metodyczne aspekty dotyczące kryteriów 
i wskaźników wykorzystywanych w ewaluacji regulacji przez międzynarodowe instytucje, zwłasz-
cza OECD. 

Głównym rezultatem badania jest konstatacja, że w licznych weryfikowanych podejściach me-
todycznych brakuje wyników dla Polski (wyjątkiem są wyniki raportów opracowanych przez Bank 
Światowy w serii „Doing Business”, w których Polska uczestniczy; jednakże charakter tych badań 
nie pozwala w sposób bezpośredni określić, jaki jest związek badanych obszarów przedmiotowych 
z konkretnymi regulacjami). Stąd można wnioskować, że nie prowadzimy badań w tym zakresie, 
nie posiadamy baz danych i nie jesteśmy specjalnie zainteresowani ich wynikami. W związku 
z tym, trudno jest oczekiwać, że proces stanowienia prawa będzie prowadził do stymulowania 
konkurencyjności i wzrostu gospodarczego naszego kraju. 

Słowa kluczowe: dobra regulacja; legislacja; kryteria oceny i wskaźniki

1. wstęp

Z terminem „regulacja” łączy się wiele przymiotników określających jej jakość 
lub rolę jaką pełni w danej koncepcji. Regulacja może być opisywana od strony 
wyników (skutków), jakie generuje: dobra lub zła; racjonalna lub nieracjonalna; 
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adekwatna lub nieadekwatna; sprawiedliwa lub niesprawiedliwa; etyczna lub 
nieetyczna, skuteczna lub nieskuteczna; efektywna lub nieefektywna. 

Od strony roli, jaką się przypisuje regulacji, może być ona charakteryzowana 
jako: represyjna lub stymulująca rozwój; reagująca lub niereagująca na zmiany 
otoczenia zewnętrznego lub czynniki wewnętrzne; elastyczna lub nieelastycz-
na z perspektywy wprowadzania zmian; statyczna lub dynamiczna z uwagi na 
charakter ujęcia czynnika czasu; kompleksowa lub cząstkowa z powodu zakresu 
przedmiotowego rozwiązania proponowanego w regulacji; aktywizująca uczest-
ników procesu regulacyjnego lub demobilizująca interesariuszy. Te określenia 
regulacji można by rozszerzać, ale zarazem dostrzec należy problem dysonansu 
między oceną jakości konkretnej regulacji dokonywaną przez teoretyków a ocze-
kiwaniami praktyki. 

Powyższa rozbieżność w ocenie regulacji wynika z wielu istotnych czynni-
ków. W praktyce gospodarczej zarządzający firmami chcieliby w łatwy i prosty 
sposób rozpoznać, czy dana regulacja jest dobra czy zła, postępując podobnie jak 
przy zakupie dowolnego produktu. To nie jest w pełni możliwe przy aktualnym 
stanie wiedzy, świadomości i percepcji regulatora oraz podmiotów regulowanych. 
Ponadto regulacje prawne są produktami złożonymi, wpływającymi, niekiedy 
w sposób dramatyczny, na codzienność, postawy i systemy wartości uczestników 
procesu ich implementacji. Złożoność ujawnia się w procesie ich stanowienia, 
gdy ujawniają się odmienne interesy regulatora, podmiotów regulowanych i pozo-
stałych interesariuszy. Te zagadnienia porusza opracowanie OECD z 2010 roku2, 
które analizuje, jakie oczekiwania mają obywatele i przedsiębiorstwa w stosunku 
do wdrażanych regulacji. W wyniku badania określone zostały pierwszoplanowe 
oczekiwania tych interesariuszy: „czego obywatele chcą?” – ich głos musi być 
słyszany; „czego podmioty gospodarcze chcą?” – prostych zasad.

W modelowym podejściu regulator powinien artykułować interes publiczny – 
społeczeństwa lub gospodarki, ale realia pokazują, że dobro publiczne (dobrobyt 
społeczny) może być marginalizowane na skutek cech systemu politycznego, 
instytucjonalnego i prawnego, a szerzej – uwarunkowań kulturowych, jakie 
występują w danym kraju. Niedostatki wiedzy profesjonalnej lub niewłaściwe 
interpretacje mogą też być czynnikami, które sprawiają, że regulacje nie respektują 
ogólnego interesu społecznego. Ponadto do rozwiązania pozostaje stały problem, 
jak identyfikować, co jest dobrem publicznym, a dalej – jak mierzyć jego wartość, 
aby nie kierować się tylko intuicją lub wiarą regulacyjnych decydentów. 

2 Regulatory Policy: Towards to a New Agenda. Pathways to The Future. Key Messages, OECD 
Policy Conference Paris, 28–29 October 2010, s. 6 i 8.
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Nie ulega też wątpliwości, że podmioty regulowane cechują się dużym zróż-
nicowaniem postrzegania i postępowania wobec regulacji, zarówno pod kątem jej 
przyjętych celów, jak i oczekiwanego sposobu reagowania. Te różnice wynikają 
ze struktury własności, osiągniętej pozycji rynkowej i finansowej, przyjętych 
strategii i modeli biznesowych czy stosowanego systemu zarządzania. Należy 
podkreślić, że firmy lub instytucje finansowe angażują się lub nie, lobbują, unikają 
lub starają się bronić przed niedorzecznością opracowanych regulacji. Pozostali 
interesariusze (na przykład branże pokrewne, instytucje pozarządowe, lokalne 
czy regionalne społeczności), którzy pośrednio odczuwają skutki społeczno-eko-
nomiczne i środowiskowe, także nie prezentują identycznych reakcji i postaw na 
określone rozwiązania regulacyjne.. 

Proces stanowienia prawa jest procesem społecznym, w którym uczestniczy 
wielu interesariuszy bezpośrednich i pośrednich, zatem nie do końca można 
przewidzieć z dużą dokładnością efekt końcowy kształtu danej regulacji. Istotne 
jest również to, że czas opracowania regulacji jest relatywnie długi, zaś sama 
regulacja ma obowiązywać jeszcze w dłuższym horyzoncie czasowym. W okresie 
jej obowiązywania warunki mogą się zmieniać w stosunku do tych, w jakich pro-
jektowano założenia i ustalano cele regulacji. Są to okoliczności, które wpływają 
na ocenę jakości regulacji. 

Czynnikiem mającym wpływ na merytoryczną ocenę regulacji, a z reguły 
pomijanym, jest prowadzona polityka prawna i gospodarcza na poziomie kraju 
czy ugrupowania integracyjnego, np. UE. 

2. przegląd literatury

Problematyka stanowienia regulacji staje się przedmiotem licznych publikacji 
i badań światowych i krajowych. W Polsce pierwszą kompleksową pozycją, która 
określała jakość regulacji poprzez ocenę jego skutków, była książka Ocena skut-
ków regulacji3. Przedstawiała ona metodyczne aspekty i stanowiła przewodnik 
dla osób dokonujących oceny aktów legislacyjnych. Jedno z ważnych zagadnień, 
poruszanych w tej publikacji, dotyczyło jakości regulacji. W publikacji określone 
zostało, jakie kluczowe kryteria determinują jakość regulacji. Zaliczono do nich: 
konieczność, demokratyczną legitymację, dobrą strukturę prawną, spójność, 

3 W. Szpringer, W. Rogowski (red.), Ocena skutków regulacji – poradnik OSR, doświadczenia, 
perspektywy, C.H. Beck, Warszawa 2007.
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skuteczność i efektywność4. Jednakże nie poddano operacjonalizacji tych kryte-
riów, dokonując tylko opisu jakościowego, co znacznie ogranicza praktyczną ich 
przydatność. W publikacji akcentuje się również, że dobre regulacje wynikają 
ze stosowania dobrych zasad legislacyjnych, jakie stosowane są w państwach 
OECD i UE, takich jak: pomocniczość, legalność, celowość, proporcjonalność, 
przejrzystość5. 

Opracowanie dobrych regulacji wymaga weryfikacji w formie badań empi-
rycznych. Regulacyjne działania rządu lub jego agend były przedmiotem badań 
wielu ośrodków. Można je ogólnie podzielić na dwie grupy przedmiotowe. 
W pierwszej grupie zainteresowania koncentrowały się na ocenie procesów 
regulacyjnych, w szczególności dotyczących wskaźników regulacyjnych. 
Zastosowane podejście miało charakter mikroekonomiczny. W drugiej grupie 
publikacji zajmowano się oceną skutków regulacji, zwłaszcza zaś ich wpływem 
na wzrost gospodarczy. 

Pionierskie badanie w zakresie zależności między regulacjami a rynkiem 
pracy i rynkiem produktów podjęli Giuseppe Nicoletti, Stefano Scarpetta i Olivier 
Boylaud6. Obejmowało ono 21 krajów, miało charakter mezo- i makroekonomicz-
ny i dotyczyło okresu lat 1980–1998. Wskaźniki regulacyjne dotyczyły poziomu 
restrykcyjności regulacji rynków produktów oraz rynku pracy (umów stałych 
o pracę i czasowych umów o pracę). Ich opracowanie i agregacja wskaźników 
regulacji przebiegały według skomplikowanej metodyki7. W rezultacie badania 
udało się ustalić cztery klastry zachowań krajów członkowskich OECD, w których 
obowiązywały liberalne przepisy w zakresie funkcjonowania rynku produktów 
i rynku pracy (np. USA, WB, Kanada). Krajami, w których obowiązywały najsil-
niejsze restrykcyjne ograniczenia na rynku pracy i produktów, okazały się Francja, 
Grecja i Włochy. Wyniki tych badań mogą być wykorzystane w reformowaniu 
polskiego rynku pracy.

Kontynuacją omawianego badania wskaźników regulacji były kolejne badania 
przeprowadzone przez G. Nicoletti, Frederic L. Pryor, które dotyczyły możliwości 

4 R. Zubek, Analiza polskiej praktyki oceny skutków regulacji w latach 2001–2005, w: W. Szprin-
ger, W. Rogowski (red.), Ocena skutków regulacji…, s. 31.

5 J Paczocha, W. Rogowski, Ocena skutków przepisów a perspektywa wdrożenia reformy regu-
lacji, w: W. Szpringer, W. Rogowski (red.), Ocena skutków regulacji…, s. 177–178.

6 G. Nicoletti, S. Scarpetta, O. Boylaud, Summary Indicators of Product Market Regulation 
with an Extension to Employment Protection Legislation, ECO Working Paper 1999, OECD 
Publishing, Paris.

7 Na skomplikowanie metodyki wpłynęły następujące czynniki: użycie metody czynnikowej 
z rozbudowanym system wag, wieloetapowa procedura badawcza, hierarchiczna struktura 
badanych wskaźników regulacji, duża liczba badanych – 21 krajów. Ibidem, s. 9–11.
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wykorzystania dwóch grup wskaźników regulacji, tj. celowych i subiektywnych8. 
Wskaźniki celowe regulacji odnosiły się do aktów legislacyjnych, które musiały: 
być opracowane na podstawie danej regulacji, kwantyfikowalne i poddawać się 
agregacji. Z kolei wskaźniki subiektywne regulacji dotyczyły opinii ekspertów 
i menedżerów na temat danej legislacji. Kluczowym problemem badawczym była 
ocena siły korelacji między wyróżnionymi wskaźnikami dla pogłębienia stopnia 
zrozumienia skutków ekonomicznych regulacji.

Z tego badania wynika, że występuje duże zróżnicowanie między krajami 
UE w obszarze regulacji rynku produktów i rynku pracy. Daleko większe zmiany 
następują w polityce regulowania umów tymczasowych pracy niż w umowach 
stałych. Restrykcyjne otoczenie regulacyjne w zakresie produktów jest silnie 
związane z restrykcyjną polityką zatrudnienia. Współczynnik korelacji wyniósł 
0,739. Implikuje to, że przeprowadzenie reform tylko w jednym obszarze nie 
będzie wysoce skuteczne. 

Na uwagę zasługuje też książka polskich ekonomistów, Moniki Marcinkow-
skiej i Piotra Wdowińskiego, dokonująca oceny skutków regulacji za pomocą 
modelu panelowego i kwartalnego modelu makroekonomicznego10. Unikatową 
cechą tego badania jest jego koncentrowanie się na dwóch obszarach regulacji 
Bazylei III, tj. dotyczących aspektów kapitałowych i płynnościowych banków 
oraz ich wpływu na makroekonomiczne wskaźniki rzutujące na wzrost go-
spodarczy Polski w krótkim i długim okresie. Do niewątpliwych walorów tej 
książki należy:
a) eksponowanie wymowy ustaw CRD IV i CRR, historii, założeń, szczegóło-

wych wymogów, możliwości ich realizacji przez sektor bankowy w Polsce;
b) przedstawianie wyników najważniejszych światowych badań empirycznych 

od strony wpływu Bazylei III na wyniki sektora bankowego lub gospodarki;
c) prezentowanie autorskich modeli wskazujących na współzależności między 

wymogami ostrożnościowymi a ich rezultatami (książka przedstawia klu-
czowe zależności transmisji wymogów kapitałowych i płynnościowych na 
realną gospodarkę, które zostały uwzględnione w modelach);

d) wykazywanie, że korzyści z wdrożenia regulacji CRD IV i CRR będą znacz-
nie niższe dla Polski niż dla bardziej dojrzałych i rozwiniętych gospodarek, 

 8 G. Nicoletti, F.L. Pryor, Subjective and Objective Measures of the Extent of Governmental 
Regulation, AEI-Brookings Center for Regulatory Studies, Washington D.C. 2011, s. 2.

 9 G. Nicoletti, S. Scarpetta, O. Boylaud, Summary Indicators of Product Market Regulation…, 
s. 51.

10 M. Marcinkowska, P. Wdowiński (red.), Wpływ regulacji sektora bankowego na wzrost go-
spodarczy Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014.
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członków Unii Europejskiej; należałoby się zatem zastanowić, w jaki sposób 
polscy przedstawiciele powinni uczestniczyć w europejskim procesie legisla-
cyjnym, aby efektywność regulacji unijnych nie była dla nas niska.

Wartościowe badanie empiryczne dotyczące restrykcyjności w zakładaniu 
i prowadzeniu działalności gospodarczej w Polsce przeprowadzili Janusz Pa-
czocha i Wojciech Rogowski11. Wykazali oni, że w latach 1989–2009 liczba 
pozwoleń, koncesji i licencji systematycznie wzrastała, co ograniczało swobodę 
przedsiębiorców w wykorzystywaniu istniejących szans rynkowych. Liczba wy-
dawanych licencji wzrosła w badanym okresie od 20 do 47, a liczba dopuszczeń 
do wykonywania zawodów zwiększyła się ze 101 do 14012.

Cytowane publikacje krajowe wskazują też na liczne mankamenty związane 
z opracowaniem i implementacją regulacji. Wynikają one z wielorakich przyczyn: 
metodycznych, instytucjonalnych, kulturowych czy politycznych13. W artykule 
formułuje się hipotezę, że jedną z wielu przyczyn stanowienia niezadowalają-
cych regulacji jest niska świadomość interesariuszy regulacji, co to jest „dobra 
regulacja”. 

3. dobra regulacja

W literaturze przedmiotu trwa niezakończona, ale niezbyt ożywiona, debata nad 
tym, co należy rozumieć przez dobrą regulację. Wyodrębnić można trzy domi-
nujące określenia definiujące dobrą regulację. Pierwsza definicja odnosi się do 
produktu procesu legislacyjnego. Dobra regulacja jest to akt prawny (instrument 
ingerencji), który spełnia jakościowe wymogi (np. jest czytelny, precyzyjny, 
spójny, zmieniający postawy podmiotów regulowanych). Drugie ujęcie dobrej 
regulacji ocenia jakość procesu regulacyjnego. Trzecie podejście uznaje, że 
dobra regulacja osiąga cele sformułowane czy pożądane przez regulatora. Oto 
kilka przykładów:

11 J. Paczocha, W. Rogowski, Regulatory Restrictions of Doing Business in Poland. A Quantitative 
Account of Regulations in 1989–2009, Chapter 6, w: J. Bełdowski, K. Metelska-Szaniawska, 
L. Visscher (red.), Polish Yearbook of Law & Economics, C.H. Beck, Warszawa 2011.

12 Ibidem, s. 149.
13 Słabości procesu legislacyjnego dobitnie potwierdzają raporty Lewiatana, zob. Czarna lista 

barier dla rozwoju przedsiębiorczości 2013, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych 
Lewiatan, Warszawa 2013, konfederacjalewiatan.pl/opinie/aktualnosci/2013/.../czarna_li-
sta_barier_2…; stan na 6.09.2013 r.
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• „dobra regulacja jest związana z wyższym wzrostem gospodarczym”14,
• „aby opracować dobrą regulację trzeba koniecznie zrozumieć koszty: eko-

nomiczne, społeczne i ostatecznie – polityczne złej regulacji”15,
• „dobra regulacja opiera się na dobrych związkach regulatora z podmiotami 

regulowanymi”16,
• „regulacja musi być dobrze zaprojektowana, skutecznie wdrożona, właściwie 

wyegzekwowana, a jeśli spełnia te warunki, to daje największą korzyść netto 
dla społeczeństwa”17.
Bridget M. Hutter nieco podwyższa poziom jakościowy dobrej regulacji 

i rozszerza jej znaczenie, bowiem uważa, że regulacje te opracowują doskonali 
regulatorzy, czyli instytucje wspaniale zarządzające ryzykiem18. 

Autorzy brytyjscy19 uważają, że dobra regulacja powinna dawać się zwery-
fikować w pięciu następujących testach:
• czy zaproponowane rozwiązania mają odpowiednią legitymizację (są przyjęte 

przez odpowiednią władzę legislacyjną);
• czy istnieje odpowiedni schemat odpowiedzialności (kontrola przez instytucje 

demokratyczne, nie tylko komórki parlamentarne, sądy, ale także publiczne 
instytucje pozarządowe);

• czy procedury opracowania, wdrożenia i egzekwowania regulacji są uczciwe, 
dopuszczalne i otwarte;

• czy regulator działa z wykorzystaniem dostatecznej wiedzy eksperckiej; 
ważna jest selekcja ekspertów, ocena motywów ich działania, tworzenie at-
mosfery zaufania, posiadanie procedur rozstrzygania konfliktów (choćopinie 
ekspertów mogą jednak być niewystarczające i niezbędne jest przeprowa-
dzenie politycznej debaty); 

14 H. Jalilian, C. Kirkpatrick, The impact of regulation on economic growth in developing 
countries a cross – country analysis, Cranfield 20 March 2006, s. 5, https://dspace.lib.cranfield.
ac.uk/.../Impact%20of%20..; stan na 5.07.2015 r.

15 Regulatory Policy: Towards a New Agenda. Pathways to the future, OECD Regulatory Policy 
Conference, Paris, 28–29 October 2010, s. 4.

16 M. McGarvie, A pragmatic approach to legal regulation, Legal Services Commissioner, Vic-
toria, Australia, 2012, s. 13.

17 S. Argy, M. Johnson, Mechanism for improving quality of regulations. Australia in an inter-
national context, Staff Working Paper, July 2003, s. XIII.

18 . B.M. Hutter, What Makes a Regulator Excellent? A Risk Regulation Perspective, London 
School of Economics and Political Science, June 2015, s. 2.

19 R. Baldwin, M. Cave, M. Lodge, Understanding Regulation. Theory, Strategy, and Practice, 
Oxford University Press, Oxford, New York 2012, s. 27.
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• czy regulacja jest efektywna, czyli przygotowana na podstawie analizy na-
kładów lub kosztów, które zapewniają racjonalność postępowania. 
Alternatywne podejście polega na wyborze tych legislacji, które są efektywne 

ekonomicznie na podstawie ocen kryteriów dokonanych przez niezależne insty-
tucje. Dostrzega się też możliwość wystąpienia konfliktu między efektywnością 
ekonomiczną regulacji a społecznymi i dystrybucyjnymi jej skutkami. Stąd pro-
ponuje się wykorzystanie schematu (wzorca) oceny jakości regulacji. Lista tych 
testów (zasad) nie jest z pewnością zamknięta, wymaga ponadto konkretyzacji 
i przełożenia na odpowiednie kryteria, wskaźniki i miary, które nie powinny 
sprowadzać się tylko do ocen zero-jedynkowych. Schemat oceny jakości regulacji 
przedstawia tabela nr 1.

TABELA 1: Struktura jakości procesu regulacyjnego

Rodzaj wymagania Istota wymagania Problemy

1. Prawny mandat 
do opracowania, 
wdrożenia i egze-
kwowania regula-
cji

– autoryzacja legalnego 
ustawodawcy;

– intencje parlamentu są niejasne,
– ustalone cele regulacji mogą wynikać 

z wywieranej presji lub być sporne,
– parlament może przekazać uprawnienie 

do określenia celów,
– zbyt duża może być swoboda dana regu-

latorom;  

2. Odpowiedzialność 
lub kontrola 

– odpowiedzialność regula-
tora jest właściwie usta-
lona i reagująca demokra-
tycznie;

– czy podmiot odpowiedzialny jest  repre-
zentatywny?

– czy akceptowana jest równowaga między 
odpowiedzialnością a efektywnością? 

3. Planowany proces 

– wsparcie jest właściwe, 
bo procedury są dosta-
tecznie uczciwe, dostępne 
i otwarte na demokratycz-
ne wpływy;

– kto powinien uczestniczyć w regulacji?
– jaka jest akceptowana równowaga mię-

dzy otwartością i dostępnością a efektyw-
nością regulacji?

– jaki jest odpowiedni tryb partycypacji?

4. Ekspertyzy

– zaufanie do ekspertyz 
wynika z ocen, opartych 
na licznych czynnikach, 
zmiennych, wyspecjalizo-
wanej wiedzy, umiejętno-
ściach i doświadczeniu;

– trudności w wyjaśnianiu przyjętego rozu-
mowania lub opinii,

– ogólna nieufność do ekspertów i ich 
tajemniczego języka,

– strona publiczna dąży do otwartości i od-
powiedzialności,

– konflikty między ekspertami podważają 
zaufanie,

– strona publiczna może widzieć ekspertów 
jako jednostki egoistyczne i stronnicze,

– strona publiczna jest sceptyczna w sto-
sunku do zachowania neutralności decy-
zji regulacyjnych, w których określone 
grupy uzyskują ewidentne korzyści; 
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Rodzaj wymagania Istota wymagania Problemy

5. Efektywność
– mandat legislacyjny jest 

wdrożony efektywnie, 
– rezultaty efektywności 

regulacji są prezentowane.

– pokazywane są problemy regulacyjne,
– mogą powstawać konflikty w zakresie 

legislacyjnych uprawnień,
– dystrybucyjne problemy mogą być wno-

szone lub nieuwzględniane,
– pomiar efektywności jest trudny.

Źródło : R. Baldwin, M. Cave, M. Lodge, Understanding Regulation. Theory, Strategy, and 
Practice, Oxford University Press, Oxford, New York 2012, s. 39.

W tabeli 1 skutki wpływu regulacji są przedstawione mało czytelnie. Chociaż 
wymagania odnoszące się do ewaluacji regulacji uwzględniają efektywność 
jako istotne kryterium selekcji alternatyw regulacyjnych, to nie wiadomo, jaka 
efektywność jest pożądana – finansowa, ekonomiczna, a może tylko kosztowa. 
Ponadto nie określa się zakresu przedmiotowego, podmiotowego i czasowego 
oceny efektywności regulacji. Powstają w związku z tym wątpliwości, jakich 
miar oceniających poziom efektywności regulacji poszukiwać, a w konsekwen-
cji – stosować w praktyce. Warto też podkreślić, że pomijane są związki między 
licznymi obszarami merytorycznymi regulacji (np. rozwiązywanie konfliktów 
między interesariuszami, godzenie aspektów ekonomicznych, społecznych i śro-
dowiskowych). Stąd rodzi się pytanie, jakie koncepcje stały się przedmiotem 
badań empirycznych, co zostanie omówione w kolejnym punkcie artykułu. 

4. wartościowanie regulacji i kryteria jej oceny

Potencjalnie można wykorzystać różne podstawy metodyczne do oceny jakości regu-
lacji, czyli wartościowania ich skutków społeczno-ekonomicznych czy środowisko-
wych. Każde z tych ujęć może być przydatne i dlatego warto rozważyć ich kluczowe 
atrybuty w trakcie dokonywania wyboru. Do tych podejść należałoby zaliczyć:
a) odwołujące się do teoretycznych koncepcji i zasad stanowienia regulacji, np. kon-

cepcji Responsive Regulation, Smart Regulation czy Risk – based Regulation20;
b) opierające się na fundamentach metodycznych oceny efektywności projektów 

inwestycyjnych21; 

20 K. de Weers, Towards a European Regulatory Toolkit On the Enforcement of Union Law by 
National Regulatory Authorities, University Utrecht, 2011, s. 11–20.

21 Np. S. Kasiewicz, W. Rogowski, Inwestycje hybrydowe: nowe ujęcie efektywności, Oficyna 
Wydawnicza SGH, Warszawa 2009; W. Rogowski, Rachunek efektywności przedsięwzięć 
inwestycyjnych, wyd. 3, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
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c) opracowania organizacji międzynarodowych adresowane do instytucji i ana-
lityków przeprowadzających oceny regulacji ex ante i ex post (np. UE czy 
OECD) mające charakter poradników22.
W raporcie Glen Hepburn proponuje się trzy rodzaje mierników dla oceny 

skutków regulacji, tj. skuteczności, efektywności oraz równości i sprawiedliwości: 
1. Skuteczność regulacji (Effectiveness of regulation)23 – miernik ten określa 

stopień osiągnięcia pożądanych celów regulacji. 
2. Efektywność regulacji (Efficiency of regulation)24 – jest to miara, która 

określa, w jakim stopniu maksymalizowane są korzyści regulacji i minima-
lizowane koszty wynikające z jej wdrożenia25. 

3. Równość i sprawiedliwość (Equity and Fairness)26 – jest to miernik, który 
odzwierciedla stopień rozkładu korzyści i kosztów według badanych grup 
społeczeństwa (np. mieszkańców wsi i miast).
Warto podkreślić, że ta publikacja postuluje, aby regulatorzy nie ograniczali 

się do analizy i oceny tylko jednego typu regulacji, ale uwzględniali inne pro-
pozycje: instrumenty rynkowe, koregulacje, samoregulacje. Interesujące są też 
rozważania autorki na temat przeszkód (barier) związanych z wyborem alterna-
tywnych form regulacji. 

Cary Coglianece słusznie zauważa, że nawet dobrze zdefiniowana i zaprojek-
towana regulacja może często obejmować złożony łańcuch interwencji, interakcji 
i skutków27, a jej istotą jest dążenie do zmiany zachowań podmiotów regulo-
wanych, aby uzyskać pożądane efekty. Autor skupia się na badaniu złożoności 
między finalnymi skutkami regulacji (ekonomicznym i społecznym dobrobytem) 
a jej cechami i prowadzoną polityką regulacyjną. Użytecznym narzędziem może 
być próba opracowania i analizy całościowej mapy oddziaływań danej regulacji. 
Autor uznaje, że taka mapa regulacyjna składa się z 7 części (zob. wykres 1). 

22 Na uwagę zasługują takie publikacje: G. Hepburn, Alternatives to traditional regulation, OECD 
Paris; C. Coglianese, Measuring Regulatory Performance. Evaluating Impact of Regulation 
and Regulatory Policy, Expert Paper No 1, August 2012; OECD Framework Regulatory Policy, 
OECD 2014.

23 G. Hepburn, Alternatives to traditional regulation…, s. 18.
24 Ibidem, s. 19.
25 Formalnie nie jest możliwe w rachunku optymalizacyjnym, aby można jednocześnie maksy-

malizować korzyści i koszty regulacji. 
26 Ibidem, s. 20. 
27 C. Coglianese, Measuring Regulatory Performance. Evaluating Impact of Regulation and 

Regulatory Policy, Expert Paper No 1, OECD, August 2012, s. 9. Warto zauważyć, że w syn-
tetycznym opracowaniu ta część badania regulacji jest przypisywana dwóm autorom – C. Co-
glianese i E.B. Shils, zob. OECD Framework Regulatory…, s. 24.
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WYKRES 1: Mapa przyczyn i efektów regulacji 

Instytucje 
regulacyjne

Polityka 
regulacyjna Stopa zwrotu

Inne regulacje

Inne wpływy 
na 

zachowania

Wdrożenie  
i egzekucja

Inne wpływy 
na 

egzekwowanie

Zmiany 
zachowań

Inne wpływy 
na rezultaty 

polityki

Inne skutki 
zachowań

Inne pośrednie 
wyniki

Inne pośrednie 
skutki na 
instytucje 

Inne wpływy 
na zmiany 
zachowań

Finalne 
wyniki na 
politykę

Inne finalne 
wyniki 

A B C D E F G

Źródło : C. Coglianese, Measuring Regulatory Performance. Evaluating Impact of Regulation 
and Regulatory Policy, Expert Paper No 1, OECD, August 2012, s. 11.

Zgodnie z powyższym schematem do najważniejszych etapów (kroków) 
składających się na ocenę regulacji należą:
A – instytucje regulacyjne,
B  – polityka regulacyjna,
C  – kryteria wyboru regulacji spośród rozpatrywanych alternatyw,
D  – wdrożenie regulacji,
E  – zmiany zachowań, 
F  – pośrednie rezultaty, 
G  – rezultaty końcowe. 

Autor też rekomenduje stosowanie czterech grup wskaźników regulacyjnych, 
z których dwa pierwsze odnoszą się do cech procesu regulacyjnego (administra-
cyjne i demokratyczne), a pozostałe mają charakter merytoryczny (odnoszą się 
do cech technicznych i ekonomicznych). 

Claudio Radaelli i Olivier Fritsch dokonują oceny praktyki pomiaru realizacji 
polityki i programów rządowych w krajach OECD. W związku z tym podejmują 
się przeglądu dużej liczby wskaźników i koncentrują się na zaprojektowaniu 



248	 Stanisław	KASIEWICZ

merytorycznych fundamentów ich wyboru na podstawie kryteriów uwzględnia-
jących cel, czas i sposób ich wykorzystania28.

Wartościowe są ich refleksje w zakresie przeprowadzania badań na temat 
kierunków zmian odnoszących się do pomiaru wskaźników regulacyjnych. 
Uważają, że należy:29

• odejść od koncentracji na problematyce kalkulacji ciężarów administracyj-
nych w kierunku dokonywania pomiaru kosztów dostosowania (compliance 
costs); sprawą kluczową jest dążenie do upraszczania regulacji;

• przechodzić od akcentowania kosztów regulacji do oceny ich korzyści, co ma 
doprowadzić do skuteczności i bezstronności (fairness) poprzez zachowanie 
pluralizmu i podejmowanie działań na rzecz uzyskania konsensusu;

• stosować nie tylko obiektywne miary, ale także subiektywne, dotyczące 
percepcji regulacji przez interesariuszy (regulatorów, podmioty regulowane 
i obywateli); w ten sposób wyraża się nieufność autorów do polegania tylko 
na wynikach kwantyfikowalnych ich oceny;

• odejść od jednoaspektowych, ekonomicznych ujęć badawczych na rzecz 
uwzględnienia równości i sprawiedliwości wyrażonych w dystrybucyjnych efek-
tach regulacji, które powinny wspierać legitymizację procesu regulacyjnego;

• odejść od wąskiego ujęcia efektywności i przyjąć szerszy jej wymiar, obejmu-
jący także problematykę międzyokresowej efektywności i zrównoważonego 
rozwoju; 

• przechodzić od wykorzystania prostych wskaźników do użycia bardziej 
zaawansowanych metod;

• odejść od koncentracji na narzędziach do zintegrowanego zarządzania 
regulacją; czyli odejść od podejścia statycznego do dynamicznego i kom-
pleksowego;

• dążyć do transparentności całego procesu regulacyjnego poprzez proces jego 
projektowania.
Autorzy rekomendują 18 z 21 badanych wskaźników ewaluacji regulacji dla 

różnych etapów procesu regulacyjnego: 
• wskaźniki nakładów (budżet, pracownicy, szkolenia),
• wskaźniki efektów dotyczących procesu regulacji (przyszłe planowanie, 

ocena skutków regulacji ex ante oraz ex post w przekroju przedmiotowym, 
podmiotowym i czasowym, jakość, percepcja, konsultacje),

28 C. Radaelli, O. Fritsch, Measuring Regulatory Performance. Evaluating Regulatory Manage-
ment Tools and Programmes, Expert Paper No. 2, OECD July 2012, s. 4.

29 Ibidem, s. 22 i 23.
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• pośrednie wyniki analizy (liczba ustaw, liczba stron, czas wdrożenia legislacji, 
percepcja regulacji przez różne grupy interesariuszy),

• finalne wyniki regulacji (obciążenia administracyjne, całkowite koszty re-
gulacji, inne korzyści). 
W przywoływanym badaniu informacji na temat oceny polskiej polityki 

regulacyjnej jest dramatycznie mało. Podaje się tylko, że Polska jest członkiem 
OECD, zobowiązała się do prowadzenia standardowego modelu kosztów dla 
opracowywanych regulacji oraz przeprowadziła szkolenia pracowników cen-
tralnej administracji w zakresie metodyki (RIA)30.

Proponowane badanie jakości regulacji przez wskaźniki nie jest w pełni 
jednorodne i spójne metodycznie, np. w punkcie 14 oczekuje się informacji 
o liczbie ustaw, gdy z reguły ustawa dotyczy jednej regulacji. Co więcej, nie-
które informacje łatwo jest uzyskać, ale zdobycie części z nich może stanowić 
pracochłonne i kosztowne zajęcie (np. ocena percepcji regulacji przez obywateli 
czy przez regulatora). 

Z kolei David Parker i Colin Kirpatrick koncentrują się na ocenie wpływu 
polityki regulacji na wzrost gospodarczy31. Celem ich badania jest dokonanie 
przeglądu literatury pod kątem dostarczenia argumentów i modeli dla wyjaśnienia, 
dlaczego polityka regulacyjna może oddziaływać na wzrost gospodarczy. Ponadto 
autorzy dokonują krytycznej analizy wyników badań empirycznych jak polityka 
regulacyjna wpływa na zmienne makroekonomiczne32. 

Z punktu widzenia celów niniejszego artykułu interesujące są metody bada-
nia wpływu regulacji na wzrost gospodarczy. Główne konkluzje badania można 
przedstawić następująco:
• politycy zajmujący się regulacją powinni być ostrożni w formułowaniu 

regulacji typu „one size fits all” (jeden rozmiar dla wszystkich), ponieważ 
dostrzega się zarówno takie regulacje, które hamują wzrost gospodarczy, jak 
i te, które go pobudzają;

• wyjątkowo trudno o ścisłe, niepodważalne dowody ilościowe wskazujące na 
przyczynowy związek, jaki występuje między zmianą polityki regulacyjnej 
a jej wpływem na wzrost gospodarczy;

• badania polityki regulacyjnej krajów opartej na wykorzystaniu wyników 
analizy regresji zmniejszają zainteresowanie oceną regulacji dokonywanej 

30 Ibidem, s. 2, 18 i 61.
31 D. Parker, C. Kirkpatrick, Measuring Regulatory Performance. The Economic Impact of 

Regulatory Policy: A Literature Review of Quantitative Evidence, Expert Paper No. 3, OECD, 
July 2012. 

32 Ibidem, s. 7.
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metodą „case study”; te ostatnie mogą okazać się wysoce przydatne w ujaw-
nianiu specyficznych jej cech;

• w przeważającej liczbie badań ilościowych przywiązuje się zbyt dużą wagę 
do uwzględnienia kosztów regulacji, ograniczając rolę kwantyfikowanych 
i niepieniężnych korzyści legislacji. 
W kolejnej poświęconej regulacjom publikacji z 2014 roku, OCED Frame-

work for Regulatory Policy Evaluation33, , dokonuje się syntezy opisywanych 
wyżej wyników trzech badań, charakteryzuje się fundamentalne zasady oceny 
polityki regulacyjnej, prezentuje się praktykę oceny w 21 krajach członkowskich 
OECD i stosuje się pilotażową metodę „case study” do oceny polityki w dwóch 
krajach: Holandii i Kanadzie. 

Przedmiotem oceny były następujące obszary: 
1) analiza ex ante skutków wpływu regulacji,
2) stosowane praktyki regulacyjne w okresie opracowywania regulacji,
3) analiza ex post skutków oddziaływania regulacji,
4) programy uproszczania regulacji i zmniejszania ciężarów administracyjnych.

Gdy 20 krajów członków OECD publikuje raporty na temat stosowania me-
todyki OSR (Regulatory Impact Assessment), Polska może pochwalić się tylko 
opracowaniem programów dotyczących uproszczenia procedur regulacyjnych 
i zmniejszenia kosztów obciążeń administracyjnych34.

W części analizowanego artykułu widoczne jest konsekwentne dążenie do 
badania jakości regulacji z perspektywy krajów, aby z jednej strony pokazywać 
kierunki doskonalenia regulacji, a z drugiej strony – oceniać ich wpływ na wzrost 
gospodarczy. Istotną cechą tych badań jest to, że opierają się na informacjach, które 
są precyzyjne na poziomie indywidualnych projektów regulacyjnych, a budzą za-
strzeżenia lub wątpliwości na poziomie makroekonomicznym ze względu na agre-
gację różnorodnych korzyści i kosztów. Sumowanie cząstkowych charakterystyk 
różnych regulacji może prowadzić do popełnienia zasadniczych błędów (np. gdy 
dodaje się efekty regulacji dotyczącej sektora finansowego i transportu morskiego).

Analiza kategorii „dobra regulacja” skłania do przyjęcia definicji, że jest to taki 
produkt ustawodawstwa lub interwencji administracyjnej rządu lub jego agend, 
który prowadzi do osiągania korzyści netto (korzyści są wyższe niż koszty regulacji) 
przy danym poziomie ryzyka. Problem w tym, że o ile korzyści i koszty są mniej 
lub bardziej uwzględniane w ewaluacji regulacji, to ryzyko jest z reguły pomijane. 

33 OCED Framework for Regulatory Policy Evaluation, 18 June 2014, OECD, w ramach serii 
wydawniczej „Better Policy for Better Life”.

34 OCED Framework for Regulatory Policy Evaluation…, s. 44.
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5. Zakończenie

W niniejszym artykule rozważa się, jak definiowana jest kategoria „dobra regu-
lacja” i jak dokonuje się jej oceny

Dobra regulacja jest różnie pojmowana i oceniana. Jest to z pewnością 
kategoria wielowymiarowa, w której mogą przeplatać się różne kryteria, ak-
centy i podejścia, w zależności od rodzaju regulacji i oczekiwań interesariuszy 
(regulatora, podmiotów regulowanych i pozostałych uczestników procesu re-
gulacyjnego). W początkowym okresie dominowały kryteria prawne, później 
dołączyły kryteria ekonomiczne, współcześnie o wartości regulacji decydują 
również kryteria społeczne. Istotnym problemem jest transformacja różnych 
kryteriów na miary ilościowe i uzyskanie zintegrowanych, syntetycznych miar 
jakości regulacji. Wartościowe są badania empiryczne prowadzone przez mię-
dzynarodowe instytucje (np. Bank Światowy, OECD czy UE). Dotyczą one dużej 
liczby strategicznych branż (sektorów) oraz badanych krajów. Ponadto, co jest 
cenne, raporty są konsekwentnie prowadzone przez lata, zatem kreują solidne 
podstawy do oceny jak systemy regulowania i prowadzone polityki regulacyjne 
wpływają na wzrost dobrobytu społecznego. Okazuje się, że w tych badaniach 
Polska często nie uczestniczy, nie należymy też do krajów, które zajmują pozy-
cję lidera w sferze stanowienia dobrych regulacji, a co najważniejsze, polityka 
legislacyjna nie potrafi przełożyć dobrych praktyk i wdrożyć ich skutecznie do 
praktyki gospodarczej. 

Głównym wnioskiem z badania jest ten, że dobra regulacja ma miejsce, 
gdy, która realizuje cele regulatora, a ponadto kreuje korzyści netto przy danym 
poziomie ryzyka. Stąd rodzi się postulat, aby stworzyć system oceny jakości 
regulacji, który byłby narzędziem ich doskonalenia, bowiem do tej pory nie sto-
sujemy konsekwentnie rekomendowanych kryteriów i wskaźników oceny jakości 
regulacji. Zrozumiały jest też postulat, aby regulatorzy i pozostali interesariusze 
dążyli do opracowania, wdrożenia i egzekwowania dobrych regulacji. 
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the controverSy over the category of „good regulation”

( S u m m a r y )

This article aims to show how determined and assessed good regulation at the level of individual 
projects and what is the opinion of Polish lawmaking process. It is based on a critical evaluation 
of publications, paying particular attention to the application of the criteria and indicators used by 
international institutions, in particular the OECD.

The main result of the study is that in a number of methodological approaches verified there 
are no results for Polish. Thus, we can conclude that Poland do not participated in these research, 
we do not have databases and we are not especially interested in their results. Therefore, it is 
difficult to expect that the process of law will lead to stimulating competitiveness and economic 
growth of our country.
Keywords: good regulation; legislation; evaluation criteria and indexes


