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1. Wprowadzenie
 

Celem niniejszego raportu jest przedstawienie wyników
eksperymentu (symulacji) dotyczącej możliwości adaptacji
do współczesnych warunków prawnych i ekonomicznych
ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności
gospodarczej (Dz.U. 1988 nr 41 poz. 324). W bezpośredni
sposób opracowanie odnosi się do pytania, czy możliwe jest
przywrócenie regulacji działalności gospodarczej
z przeszłości i jak taka adaptacja powinna wyglądać
w praktyce.

Zakres przedmiotowy przeprowadzonego badania  wiąże
się z zasadniczymi,  prawnymi warunkami
przedsiębiorczości, która jest ściśle związana
z podejmowaniem, wykonywaniem i zakończeniem
działalności gospodarczej[1]. Bazowym dokumentem
eksperymentu (symulacji) jest regulacja z 1988 r., zaś jego
wynikiem projekt nowej regulacji dotyczący działalności
gospodarczej uwzględniający współczesne uwarunkowania.
Oba dokumenty stanowią załącznik do niniejszego
opracowania. Raport zawiera wyjaśnienie zasadniczej idei
badania, omówienie jego celu, postawionej tezy, sposobu
przeprowadzenia badania eksperymentu (symulacji) oraz
szczegółowe omówienie jego najważniejszych wyników.
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2. Zasadnicza koncepcja badania
 

W dyskusji dotyczącej warunków rozwoju
przedsiębiorczości w Polsce pojawia się co pewien czas idea
powrotu do regulacji warunków podejmowania
i prowadzania działalności gospodarczej w oparciu o ustawę
z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej,
zwanej od nazwiska autora projektu „ustawą Wilczka”[2].
Wskazuje się, że był to krótki akt prawny – zarówno pod
względem treści i liczby przepisów -  ale zarazem konkretnie
odnoszący się do najważniejszych kwestii związanych
z przedsiębiorczością oraz zawierający minimalny poziom
uregulowania aktywności gospodarczej, co doprowadziło do
wspominanej z rozrzewnieniem eksplozji aktywności
gospodarczej na początku okresu transformacji[3]. Traktuje
się jako swego rodzaju niedościgniony wzór dla
współczesnej legislacji prawa gospodarczego[4].
Publicystyczne postulaty sprowadzają się do „przywrócenia”
regulacji z 1988 r., co – według intencji autorów takiej opinii
- ponownie powinno przełożyć się na radykalną poprawę
warunków rozwoju przedsiębiorstw, a co za tym idzie także
przyśpieszenia wzrostu gospodarczego.

Oczekiwania takie, mimo że nie jest to często wprost
formułowane, bazują na traktowaniu wolności gospodarczej
jako kategorii ekonomicznej[5] oraz modelu powstawania
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innowacji Schumpetera i kluczowej w nim roli
przedsiębiorców[6] lub ekonomicznych teoriach instytucji,
które mogą być istotnymi czynnikami wzrostu
gospodarczego, przy czym niekiedy w literaturze dokonuje
się ich podziału i odrębnie umiejscawia szczególną rolę
instytucji ochrony własności oraz samej
przedsiębiorczości[7]. Rola podstaw wobec
przedsiębiorczości wskazywana jest w endogenicznym
modelu wzrostu jako czynnik mający wpływ na  wydajność
pracy[8], przy czym mieć trzeba na uwadze badania
dotyczące zróżnicowanego charakteru nowych podmiotów
gospodarczych i ich wpływu na innowacyjność[9].
Niezależnie od roli przypisywanej przedsiębiorczości we
wzroście gospodarczym ma ona zawsze jakieś podstawy
prawne, które same przez się należy rozpatrywać jako
czynnik wpływający na tworzenie warunków do rozwoju
gospodarczego. W literaturze prawniczej znajduje to
odzwierciedlenie w tym, że za jeden z kluczowych
instrumentów kształtujących stan przedsiębiorczości
uznawane jest prawo[10].

Zasady wolności gospodarczej mają współcześnie
wyraźne umocowanie konstytucyjne[11]. Mocniejsze z całą
pewnością niż w okresie wprowadzania ustawy z 1988 r.,
kiedy konstytucyjna zasada swobody działalności
gospodarczej w ogóle nie istniała. Teraz treści zasady
wolności działalności gospodarczej nie budzą wątpliwości
w doktrynie i orzecznictwie[12]. W literaturze wskazuje  się,
że zasada wolności gospodarczej powinna być rozumiana
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jako nakaz skierowany do  organów  stanowiących
i stosujących prawo do zapewnienia jak największej
swobody działalności gospodarczej (wolność działalności
gospodarczej to publiczne prawo podmiotowe o charakterze
negatywnym i obronnym w stosunku do organów władzy
publicznej)[13]. Nie może więc być wątpliwości co do
kierunku regulacji prawa  działalności gospodarczej,
a oceniać można tylko czy zasadnicze regulacje w tym
przedmiocie mieszczą się w kierunku obejmującym dążenie
do zapewnienia jak największej przestrzeni aktywności
ekonomicznej, przy czym rozumieć ją należy szeroko, na
bardzo wielu poziomach,  nie wyłączając zwięzłości prawa,
wykonywania obowiązków informacyjnych władzy
publicznej, relacji między władzą a przedsiębiorcą i stopnia
złożoności procedur administracyjnych. Ważną, aczkolwiek
nie zawsze wprost podnoszoną kwestią w przypadku prawa
działalności gospodarczej, jest konieczność odwoływania się
do pojęcia i funkcji gospodarczych działalności gospodarczej
w naukach ekonomicznych a nie prawnych, co determinuje
specyfikę regulacji prawa gospodarczego[14]. Otwiera to
drogę do oceny regulacji z punktu widzenia efektywności
i równowagi ekonomicznej na poziomie
mikroekonomicznym, gdyż państwo nie może pozwolić sobie
na neutralność wobec przedsiębiorcy z uwagi na to jakie
funkcje realizuje gospodarka[15].

Faktem jest, że współcześnie podejmowanie
i prowadzenie działalności gospodarczej uregulowane jest
bardziej rozlegle niż było to w ustawie z dnia 23 grudnia
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1988 r. o działalności gospodarczej.  Zasadniczym aktem
prawnym w tej materii jest obecnie ustawa z dnia 6 marca
2018 r. - Prawo przedsiębiorców[16], która zastąpiła ustawę
o swobodzie działalności gospodarczej[17]. Podkreślenia
w tym miejscu wymaga, że regulacja ta ma zasadniczą rolę,
co jednak nie oznacza ujęcia innych zagadnień związanych
z rozpoczęciem działalności w przepisach odrębnych,
zaczynając od kwestii prozaicznych jak ewidencja
przedsiębiorców, po systemowe i strategiczne, jak np. różne
definicje przedsiębiorcy, na co zwraca się dużą uwagę
w literaturze[18]. Starając się uchwycić istotę, w ustawie –
Prawo przedsiębiorców i jej poprzedniczkach -  mimo
ambitnych zamiarów jej twórców[19] - pozostaje sporo (w
porównaniu do ustawy o działalności gospodarczej z 1988
r.) obszarów objętych regulacjami związanymi
z podejmowaniem i wykonywaniem działalności
gospodarczej, czego często wskazywaną przyczyną była
m.in. konieczność implementacji prawa UE.

Na to zagadnienie trzeba spojrzeć szerzej. Historia
pokazuje, że proces regulacji prawa gospodarczego
odnoszący się bezpośrednio do podejmowania i prowadzenia
działalności gospodarczej wiązał się z reguły
z wprowadzeniem nowych przepisów, a nie ich
minimalizacją. Z założenia jest to dyskusyjne wobec
pożądanego kierunku tworzenia prawa sprzyjającego
prowadzeniu działalności gospodarczej, którego (niejako
z definicji) przejawem powinna być deregulacja[20].  Co
prawda, co pewien czas wskazywane były i są nadal różne
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koncepcje ułatwień dla przedsiębiorców, także tych małych
i średnich, nie dotyczą one jednak fundamentalnych kwestii
związanych z kompleksowym przygotowaniem na nowo,
niejako od początku,  regulacji dotyczącej podejmowania
i prowadzenia działalności gospodarczej. A jeśli takie prace
są inicjowane to swego rodzaju wzorzec lub podstawę
stanowi poprzednia regulacja w tym zakresie. Dobrym tego
przykładem jest, obowiązująca obecnie, ustawa – Prawo
przedsiębiorców. Takie działanie jest oczywiście poprawne
z uwagi na zasady legislacji, spójność prawa i potrzebę jego
zachowania. Byłoby jednak nadużyciem uznanie, że takie
podejście stanowi wyraz reformatorskiego nurtu mającego
w efekcie spowodować zupełnie nową zmianę jakościową.
Dodać trzeba, że w procesie takiej zmiany chodzi nie tylko 
o oderwanie się od poprzedniej regulacji w tym zakresie,
lecz oparcie się o całkiem nowy schemat. Naturalnie, taki
schemat może pochodzić z bardzo różnych źródeł. Ustawa
z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej
nasuwa się jako jeden z wielu z uwagi na efektywność
(skuteczność) jaką przyniosła dla rozwoju przedsiębiorstw
na początku transformacji.  Na marginesie, zwrócić trzeba
uwagę, iż od kilku lat nie był weryfikowany poziom
uregulowania aktywności gospodarczej wynikający z prawa
UE.

W przypadku aktu prawnego, który związany jest
z regulacją przedsiębiorczości nawiązywanie do regulacji
obowiązującej w przeszłości nie powinno być z góry
odrzucane, ale przynajmniej stanowi asumpt do analiz
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badawczych.  Mieć trzeba na uwadze naturalnie bardzo
różne czynniki, jak moment wejścia w życie i okres
obowiązywania, niemniej z jurydycznego punktu widzenia
znaczenie ma przede wszystkim struktura i treść regulacji.
Mimo dyskusji (o różnej intensywności, w różnych okresach)
dotyczących prawa działalności gospodarczej paradoksalnie
można obserwować, że koncepcjom ułatwień w prowadzeniu
działalności gospodarczej towarzyszy jednocześnie
wprowadzenie wielu nowych  obowiązków. Nie powinno
jednak wzbudzać kontrowersji, że stan częstych zmian
prawa nie daje podstaw do tworzenia warunków rozwoju
przedsiębiorczości. Odkrywcze nie będzie też, że potrzebna
jest kompleksowa analiza otoczenia prawnego
i ekonomicznego, ale – wobec powtarzalnego schematu
tworzenia zasadniczej regulacji – pragmatyczne jest
zweryfikowanie, czy kształt pierwotnych przepisów, które
stanowi ustawa z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności
gospodarczej (będąca zarazem pierwszą pełną regulacją
prawnych warunków przedsiębiorczości) jest nadal
zachowany. Siłą rzeczy takie badanie musi być
umiejscowione we współczesnych uwarunkowaniach, co
pośrednio przynosi odpowiedź na pytanie jaki zakres takiej
regulacji może nadal obowiązywać obecnie i w jakim
kształcenie.

Ideą badania nie była weryfikacja efektywności
ekonomicznej jego wyników, czy też dokonywane na ich
podstawie oceny skutków regulacji. Wykraczałoby to poza
zadanie o prawnym charakterze. Mieć trzeba jednak na
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względzie, że do przeprowadzenia takiego badania
konieczne byłoby zestawienie go z podobnymi danymi
z okresu obowiązywania ustawy w przeszłości. Choć nie było
to celem opracowania, że dane takie nie są dostępne do
przeprowadzenia  pełnej porównawczej analizy
ekonomicznej (wątpliwy byłby wynik takiej analizy biorąc
pod uwagę uwarunkowania transformacji), wątpliwe jest
także czy takie badanie byłoby możliwe do wykonywania
w warunkach transformacji gospodarczej. Brak danych do
analizy ilościowej nie stanowi jednak przeszkody
w uwzględnieniu w badaniu uwarunkowań i ekonomicznych
regulacji prawnych związanych z zasadniczym prawem
działalności gospodarczej.
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