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Wstęp

Szanowni Państwo,

Zaczynamy czwarty rok, w którym – w ramach projektu 
„Barometr stabilności otoczenia prawnego w polskiej 
gospodarce” szczegółowo monitorujemy i analizujemy 
skalę produkcji prawa w Polsce.

Dotychczasowe trzy edycje naszych rocznych raportów, 
delikatnie mówiąc, nie przynosiły dobrych wiadomości. 
Za każdym razem ze smutkiem i zaniepokojeniem donosiliśmy 
w nich, że produkcja prawa w Polsce rośnie w zastraszającym 
tempie i bijemy kolejne historyczne rekordy w liczbie stron 
maszynopisu przyjmowanych nowych aktów prawnych, 
licząc przynajmniej od 1918 r. (czyli w zasadzie z dużym 
prawdopodobieństwem można powiedzieć, że były to 
wręcz rekordy od czasów Mieszka I).

Na szczęście, tegoroczna edycja w pewnym stopniu odbiega 
od poprzednich. W 2017 r. legislacyjna gorączka nieco osłabła 
– przyjęto o 15 proc. mniej stron nowych przepisów niż rok 
wcześniej i w końcu nie musimy ogłaszać, że pobity został 
kolejny, niechlubny rekord. 

Czy jednak otwieramy z tej okazji szampany? Absolutnie nie. 
Skala produkcji prawa w Polsce nadal jest ogromna. 

  

 
 
 
 
 

 
 
 

Czyli nadal polski przedsiębiorca czy obywatel – jeśli nie ma 
rozbudowanego zaplecza prawników i doradców – fizycznie 
nie jest w stanie zapoznać się z całym wchodzącym w życie 
prawem.

Życzymy udanej, choć pewnie mało optymistycznej lektury.

Tomasz Wróblewski 
Partner Zarządzający 
Grant Thornton

“Gdyby ktoś chciał czytać wszystkie 
przyjmowane w 2017 r. ustawy 
i rozporządzenia, musiałby na to poświęcić 
prawie cztery godziny każdego dnia 
roboczego. A gdyby chciał czytać te 
akty prawne razem z zawartymi w nich 
odniesieniami do innych aktów prawnych, 
powinien robić to (bez przerw na spanie 
czy jedzenie) przez… 62 lata.”
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Kluczowe wnioski

W 2017 r. w życie weszło 27 118 stron maszynopisu nowych aktów prawnych 
– to o 15 proc. mniej niż w poprzednim, rekordowym roku

Pomimo spadku dynamiki produkcji prawa, skala tego zjawiska nadal jest ogromna. 
Produkcja jest nadal o 1/4 wyższa, niż kiedy Polska wchodziła do UE i musiała 
dostosować swoje prawodawstwo do unijnego

Żeby przeczytać nowe akty prawne, w 2017 r. trzeba było poświęcić na to 3 godziny 
i 37 minut każdego dnia roboczego. Jeśli by czytać je razem z odniesieniami – trzeba 
by to robić przez 62 lata

Tempo prac parlamentu nad ustawami nieco spowolniło, ale nadal jest  
błyskawiczne – uchwalenie ustawy zajmuje średnio 106 dni

Rządowe konsultacje publiczne projektów ustaw nie są w pełni transparentne. 
Formalności dochowane są tylko dla nielicznych projektów
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Produkcja prawa wyhamowała

Legislacyjna gorączka lekko zelżała. W 2017 r. w życie weszło 27,1 tys. stron maszynopisu nowych 
aktów prawnych, czyli o 15 proc. mniej niż rok wcześniej

Ostatnie dekady to okres gwałtownego przyrostu ustawodawstwa w Polsce. Kiedy na 
przełomie lat 80. i 90. państwo wchodziło w okres transformacji i rozpoczynało okres 
dostosowywania prawa do wolnego rynku i zmian społecznych, rocznie w parlamencie 
i ministerstwach uchwalanych było po 1-2 tys. stron maszynopisu aktów prawnych 
najwyższej rangi (ustaw i rozporządzeń). Pod koniec lat 90. skala produkcji prawa w Polsce 
wzrosła do 7 tys. stron rocznie, a kiedy państwo dodatkowo przygotowywało się do wejścia 
do Unii Europejskiej, liczba stron nowych przepisów podskoczyła nawet do ponad 20 tys.

Po akcesji do Unii produkcja prawa zaczęła spowalniać – w 2006 r. spadła do niespełna 
13 tys. i wydawało się, że okres największej zmienności prawa Polacy i polskie firmy 
mają za sobą. Niestety, po kilku latach stabilizacji produkcja prawa zaczęła na początku 
bieżącej dekady znowu dynamicznie rosnąć. Każdy kolejny rok przynosił nowe rekordy. 
Jak alarmowaliśmy w zeszłorocznej edycji niniejszego raportu, w 2016 r. Dziennik Ustaw 
zawierał już 31,9 tys. stron przepisów, czyli w 10 lat produkcja prawa wzrosła o 147 proc., 
co oznaczało, że proces rozrostu biurokracji wyrwał się w Polsce spod kontroli, ponieważ 
utrzymywał silne, często dwucyfrowe tempo niezależnie od wahań koniunktury gospodarczej 
czy opcji politycznej, która w danym okresie formowała rząd.

Na szczęście, w końcu ten pęd do rozrostu przepisów – przynajmniej na chwilę – 
wyhamował. W 2017 r. w życie weszło 27 118 stron nowych ustaw i rozporządzeń, czyli 
o 15 proc. mniej niż w 2016 r. To pierwszy spadek od 2011 r.

Wykres 1. Liczba stron aktów prawnych najwyższej rangi (ustaw i rozporządzeń) 
publikowanych w poszczególnych latach

Źródło: Obliczenia Grant Thornton na podstawie Dziennika Ustaw; bez tekstów jednolitych
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20 dodatkowych dni na rozwój

Wyhamowanie legislacyjnej maszyny oznacza, 
że przedsiębiorcy mogli mniej czasu poświęcać 
biurokracji, a więcej na planowanie rozwoju 
swoich firm
Dzięki spowolnieniu produkcji prawa, w 2017 r. w życie weszło w Polsce o 4788 stron ustaw  
i rozporządzeń mniej niż rok wcześniej. Jeśli założyć, że przeczytanie jednego aktu 
prawnego zajmuje średnio dwie minuty, oznacza to, że przeciętny przedsiębiorca czy 
obywatel, który chce mieć pewność, że jest na bieżąco ze zmianami w prawie, w minionym 
roku musiał teoretycznie na czytanie aktów prawnych poświęcić o blisko 10 tys. minut, 
czyli 160 godzin, mniej niż rok wcześniej. To z kolei oznaczałoby, że szef firmy dostał w 
ciągu roku 20 dodatkowych dni roboczych, które zamiast na śledzenie legislacyjnych 
zmian mógł poświęcić rozwijaniu podstawowej działalności swojej firmy.

4 788 
mniej stron nowych 
aktów prawnych 
w 2017 r. w porównaniu 
z 2016 r.

160 
mniej godzin potrzebnych 
rocznie na czytanie aktów 
prawnych (przy założeniu 
2 minut na stronę)

20
mniej dni roboczych 
na biurokrację, a więcej 
na rozwój firm
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Firmy dalej toną jednak w przepisach 

Choć produkcja przepisów wyhamowała, 
przedsiębiorcy nadal nie są w stanie śledzić 
wszystkich nowych aktów prawnych
Pomimo spadku dynamiki przyrastania nowych przepisów prawnych, skala tego 
zjawiska nadal jest ogromna. Przedsiębiorca lub obywatel, który chciałby na 
bieżąco śledzić zmiany w prawie, w 2017 r. musiałby każdego dnia roboczego na 
samo czytanie aktów prawnych poświęcić 3 godziny i 37 minut. 

Będzie to i tak niewystarczające, aby całkowicie poznać sens wszystkich zmian 
przepisów, ponieważ zdecydowana większość publikowanych w Dzienniku Ustaw 
aktów prawnych to jedynie nowelizacje istniejących już aktów prawnych.  
Nie są one więc pełnym, spójnym aktem prawnym, a jedynie prezentują zmiany  
w już istniejących aktach. Składają się przede wszystkim z poszczególnych 
paragrafów, które otrzymują nowe brzmienie, co nie daje możliwości zrozumienia 
sensu przepisów i interpretacji ich następstw.

Aby poznać pełen sens nowo przyjmowanych przepisów, przedsiębiorca czy 
zwykły obywatel musieliby się również zaznajomić z tekstami jednolitymi aktów 
prawnych, a to wymagałoby kolejnych kilku czy nawet kilkunastu godzin dziennie. 
Dokładając do tego inne źródła prawa i wykładnie ich stosowania, jak na przykład 
rozporządzenia Unii Europejskiej (unijne prawo nie wymagające implementacji  
w krajach członkowskich), interpretacje podatkowe czy orzeczenia sądów, można 
stwierdzić, że nie ma fizycznej możliwości, aby być na bieżąco ze wszystkimi 
zmianami w polskim prawie, które wchodzą w życie oraz ze zmianami w wykładni 
stosowania prawa.

27 118
Tyle stron maszynopisu aktów prawnych* powinien 
teoretycznie przeczytać przedsiębiorca czy 
obywatel, jeśli chce być pewny, że jest na bieżąco 
ze zmianami w prawie…

108
…czyli tyle stron ustaw i rozporządzeń powinien 
czytać każdego dnia roboczego…

3h 37min
…i tyle czasu powinien na to poświęcać. I nawet 
wtedy nie będzie pewny, że poznał zmiany  
w prawie, ponieważ powinien dodatkowo osadzić te 
zmiany przepisów w całym kontekście prawnym.

*Przy kalkulacji stron nowych ustaw i rozporządzeń (wspomniane 27 118) nie były brane pod 
uwagę publikowane w Dzienniku Ustaw teksty jednolite ustaw. Nie jest to bowiem nowe prawo,  
a jedynie godna pochwały próba uporządkowania systemu prawnego.



62 lata czytania przepisów

W jednym akcie prawnym znajdują się średnio 
24 odwołania do innych aktów. Jak poruszać 
się w tej plątaninie paragrafów?
Odbiór aktów prawnych przez osoby niebędące zawodowymi prawnikami 
dodatkowo jest utrudniony przez fakt, że akty te zawierają dużą liczbę odniesień 
do innych aktów prawnych. Ustawodawca, zamiast przytaczać całe brzmienie 
i sens przepisu, do którego się odnosi, podaje jedynie sygnaturę danego aktu 
z Dziennika Ustaw. Oznacza to, że aby rzeczywiście przeczytać wchodzący 
w życie akt prawny, trzeba by znaleźć i przeczytać również akty prawne zawarte 
w odniesieniach. Co to oznacza?

Według analizy Grant Thornton na losowej próbie 100 aktów prawnych z 2017 r., 
średnio jeden akt prawny składa się z 8 stron maszynopisu i zawiera 24 odwołania 

do innych aktów prawnych. Średnio na jedną stronę przypadają więc po trzy 
odwołania. Jeśli więc ktoś chciałby nie tylko przeczytać nowo tworzone akty prawne 
(wspomniane 27 tys. stron w 2017 r.), ale rzetelnie osadzić je też w kontekście 
prawnym, czyli czytać też w całości akty prawne, do których ustawodawca się 
odwołuje, powinien w 2017 r. przeczytać nie 27 tys. stron, a wręcz 678 tys. stron 
maszynopisu aktów prawnych1.

Idąc dalej tym tropem – akty prawne, do których ustawodawca się odwołał, również 
zawierają średnio po 24 odwołania. Gdyby więc czytać też odwołania „II stopnia” 
(czyli odwołania do odwołań), to osoba chcąca w ten sposób osadzać nowe prawo 
w kontekście prawnym, musiałaby przeczytać w 2017 r. aż 16 mln 298 tys. stron 
maszynopisu przepisów2. Żeby to zrobić, trzeba by bez żadnej przerwy czytać akty 
prawne przez... 62 lata.

1 (27 118 stron nowych przepisów) x (3 odwołania na stronie) x (8 stron średnio w akcie, do którego się odwołano)

2 (678 tys. stron nowych aktów prawnych wraz z odwołaniami) x (3 odwołania na każdej stronie) x (8 stron średnio w akcie odwołania II stopnia)

678 tys.
Tyle stron aktów prawnych trzeba było przeczytać w 2017 r., gdyby chcieć czytać 
nie tylko nowo publikowane akty prawne, ale też akty prawne, do których w tych 
pierwszych się odwołano.

Odwołania I stopnia 

16,3 mln
Tyle stron aktów prawnych trzeba było przeczytać w 2017 r., jeśli oprócz nowo 
publikowanych aktów prawnych oraz aktów prawnych, do których się odwołano, 
brać pod uwagę również akty prawne, do których odwołano się w odwołaniach.

Odwołania II stopnia 
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“Oczywiście, nie uważamy, że polskie prawo jest idealne i nie powinno się w nim nic zmieniać. Wręcz 

przeciwnie, świat idzie do przodu i regulacje muszą za nim nadążać, a poza tym wiele przepisów jest źle 

skonstruowanych i warto docenić wysiłek polityków i urzędników, którzy starają się zmieniać te regulacje.

Mimo wszystko uważam, że skala produkcji prawa w Polsce jest zdecydowanie zbyt wysoka. Przepisy są 

zmieniane i dodawane w tak ogromnym pędzie, że nikt nie jest w stanie z uwagą ich śledzić, nie mówiąc 

już o rozumieniu wdrażanych zmian, ich analizie i dostosowywaniu się do nich. To oznacza, że polscy 

obywatele i polskie firmy (zwłaszcza te mniejsze) są systemowo narażeni na ryzyko łamania prawa.

Dlatego tak ważne jest, aby wprowadzane zmiany prawne były przemyślane i by nie trzeba było ich 

poprawiać kolejnymi nowelizacjami. Natomiast legislatorzy powinni stale pamiętać, żeby regulować tylko  

te kwestie, które bezwzględnie wymagają uregulowania.

Stawka jest wysoka, bo biurokracja, której objawem jest nadprodukcja prawa, to poważna 

bariera rozwoju firm. Niejasne, ciągle nowe reguły gry działają na biznes jak hamulec. Nawet 

jeśli przedsiębiorca chciałby przyspieszyć na drodze rozwoju swojej firmy, to koła blokowane  

są tarczami biurokracji.”

Tomasz Wróblewski 
Partner Zarządzający 

Grant Thornton

Nadal pozostaje wiele do poprawy
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Prace legislacyjne w parlamencie
Rozdział 2



Parlamentarne pendolino dalej pędzi

Prace nad ustawą trwają w parlamencie średnio 106 dni. To nieco więcej niż przed rokiem, ale okres 
prac nad ustawą nadal jest krótki

W zeszłorocznej edycji raportu pokazywaliśmy, że polskie prawo nie tylko tworzone 
jest w nadmiernej ilości, ale też że powstaje w parlamencie w pośpiechu, często bez 
głębszej refleksji. Pokazywaliśmy wówczas nasze wyliczenia, z których wynikało, że 
średnie tempo prac nad ustawą w parlamencie (czas, który upływa od wpłynięcia 
projektu do Sejmu do podpisu Prezydenta) w ciągu dekady zmniejszyło się z około 
200 dni do zaledwie 77 dni w 2016 r. W tegorocznej edycji badania postanowiliśmy 
powtórzyć tę analizę.

Okazuje się, że w 2017 r. tempo prac nad ustawami nieco się wydłużyło, ale nadal 
jest zawrotne. Średni czas prac nad ustawami wyniósł w zeszłym roku 106 dni, 
co jest jednym z najniższych wyników w historii.

Oczywiście, w przypadku części ustaw skrócenie procesu legislacyjnego jest 
konieczne (np. w przypadku stanów klęsk żywiołowych czy konieczności nagłego 
zabezpieczania interesu skarbu państwa przed oszustwami podatkowymi), jednak 
w przypadku zdecydowanej większości ustaw taki pośpiech nie jest wskazany, 
a wręcz negatywnie wpływa na jakość stanowienia prawa. Przy tak szybkim tempie 
trudne jest prowadzenie realnych, merytorycznych prac nad przyjmowanymi 
regulacjami. Procedowanie przez parlament ogranicza się wówczas do zachowania 
formalnych wymogów dotyczących procedury legislacyjnej: odpowiedniej liczby 
czytań w Sejmie i w Senacie oraz odpowiedniej liczby głosowań w komisjach.

Wykres 2. Średni okres prac nad ustawą (od wpłynięcia do Sejmu do podpisu 
Prezydenta; w dniach)

Źródło: Obliczenia Grant Thornton na podstawie www.sejm.gov.pl.
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Połowa ustaw bez prac w komisjach

Zgłaszane do Sejmu projekty ustaw są tak dobre, że nie potrzebują merytorycznych 
prac w komisjach?

W zeszłorocznej edycji badania alarmowaliśmy, że mocno nasila się skłonność 
posłów, by przyjmować projekty ustaw bez głębszych prac merytorycznych. 
Odsetek projektów ustaw, które przeszły przez Sejm bez realnych prac w komisjach 
po I czytaniu wzrósł w latach 2005-2016 z 17 do 46 proc. Odsetek ustaw, nad którymi 
prace kończą się po II czytaniu w Sejmie, też wyraźnie się zwiększył w omawianym 
okresie – z 51 do 85 proc.

Jak wyglądało to w 2017 r.? Sytuacja poprawiła się, ale tylko nieznacznie. Nadal 
aż 40 proc. projektów ustaw jest uchwalanych bez pochylenia się nad nimi komisji 
sejmowych, a w przypadku 70 proc. projektów debata w komisjach kończy się między  
I a II czytaniem w Sejmie.

Ograniczanie prac w komisjach sejmowych może znacząco obniżać jakość stanowienia 
prawa w Polsce. W założeniu to właśnie one miały być miejscem merytorycznej pracy 
nad ustawami i pogłębionej refleksji nad proponowanymi zmianami. Brak prac 
w komisjach uniemożliwia posłom faktyczne przeanalizowanie procedowanych 
regulacji i zasięgnięcie opinii zaplecza eksperckiego. 

Tabela 1. Odsetek uchwalonych ustaw pod względem prac w komisjach sejmowych

Źródło: Obliczenia Grant Thornton na podstawie www.sejm.gov.pl.

 Bez prac w komisjach po I czytaniu 
(odsetek ustaw, w przypadku których 

po I czytaniu przystąpiono niezwłocznie 
do II czytania lub komisja już pierwszego 

dnia obrad sporządziła sprawozdanie 
ze swojej pracy; w proc.)

Bez prac w komisjach po II czytaniu 
(odsetek ustaw, w przypadku których 

po II czytaniu przystąpiono niezwłocznie 
do III czytania lub komisja już pierwszego 

dnia obrad sporządziła sprawozdanie 
ze swojej pracy; w proc.)

2000 18 48

2005 17 51

2010 11 75

2014 27 80

2015 32 82

2016 46 85

2017 40 70
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Senatorowie dalej się marginalizują

O ile Sejm chociaż nieznacznie zwiększył w ostatnim roku zaangażowanie w prace nad ustawami, 
o tyle Senat dalej się z tych prac wypisuje

O tym, że projekty ustaw są idealne i nie da się w nich nic poprawić, zdają się 
jeszcze częściej sądzić senatorowie. W 2017 r. Senat nie zgłaszał jakiekolwiek 
poprawek do aż 74 proc. uchwalonych ustaw. To najwyższy wynik ze wszystkich lat 
objętych badaniem, a z dużym prawdopodobieństwem również najwyższy wynik od 
przywrócenia Senatu w 1991 r.

Jeśli weźmie się pod uwagę obecne zawrotne tempo prac nad ustawami  
w Sejmie, wydaje się mało prawdopodobne, że brak uwag Senatu do projektów 
ustaw wynika z faktu, że jakość prawna i merytoryczna tych projektów w ostatnim 
czasie tak mocno się poprawiła. Wydaje się, że wynika to raczej z coraz większego 
pośpiechu w procesie legislacyjnym. To tym bardziej niepokojące, że to właśnie 
Senat nazywany jest „izbą refleksji”, tzn. powinien na spokojnie, w oderwaniu od 
natłoku zdarzeń w otoczeniu politycznym i gospodarczym, dogłębnie analizować 
wypracowane przez Sejm zmiany, zanim ostatecznie wejdą one w życie.

Brak takiej pogłębionej refleksji ze strony Senatu oznacza ryzyko, że ustawy 
będą przyjmowane w pośpiechu, a więc będą zawierały błędy i trzeba będzie je 
poprawiać kolejnymi nowelizacjami. A to dodatkowo pogłębi zmienność prawa  
w Polsce.

Wykres 3. Odsetek uchwalonych ustaw, do których Senat nie zgłosił żadnych 
poprawek (w proc.)

Źródło: Obliczenia Grant Thornton na podstawie www.sejm.gov.pl.
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Szybka zgoda Prezydenta 

Pomimo konfliktu z rządem, Prezydent nadal stosunkowo szybko podpisuje przekazane mu ustawy

Jak pokazywaliśmy w zeszłym roku, skracanie się prac nad ustawami dotyczy  
w ostatnich latach nie tylko prac w parlamencie, ale też Kancelarii Prezydenta RP. 
W 2017 r. przyjęte przez Sejm i Senat ustawy czekały średnio 12 dni na podpis 
Prezydenta Andrzeja Dudy, czyli tylko o jeden dzień więcej niż przed rokiem i na 
zbliżonym poziomie do czasu, jakiego potrzebował Bronisław Komorowski. Dla 
porównania, w 2000 i 2005 r., czyli za kadencji Aleksandra Kwaśniewskiego  
i Lecha Kaczyńskiego, Prezydenci potrzebowali średnio dwukrotnie więcej czasu  
na zapoznanie się z ustawą, zanim złożyli pod nią swój podpis.

Skrócenie okresu oczekiwania ustawy na sygnaturę Prezydenta można oceniać 
pozytywnie, ponieważ w przeszłości zdarzało się, że okres ten był zbyt długi. 
Należy jednak pamiętać, że proces zapoznawania się Prezydenta i jego ekspertów 
z proponowanymi zmianami prawnymi również nie powinien być zbyt mocno 
ograniczany, ponieważ jest to „ostatnia instancja”, która ma szansę wyłapać błędy 
i ryzyka, zanim dane prawo wejdzie w życie. 

Biorąc pod uwagę to, jak wiele nowych przepisów uchwalanych jest w Sejmie 
(łącznie z opisanymi wyżej odniesieniami do innych aktów prawnych) wydaje się,  
że skrócenie okresu recenzowania ustaw przez Prezydenta i jego zaplecze średnio 
do niepełnych dwóch tygodni, może być oznaką nadmiernego pośpiechu. 

Wykres 4. Średni okres oczekiwania ustawy na podpis Prezydenta RP (od dnia 
zakończenia prac w parlamencie; w dniach)

Źródło: Obliczenia Grant Thornton na podstawie www.sejm.gov.pl.
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Konsultacje projektów aktów prawnych
Rozdział 3



Poselskie i senackie ścieżki coraz rzadsze

Już tylko 15 proc. ustaw przechodzi przez parlament drogą poselską lub senacką. To najniższy 
wynik w historii badania

W zeszłorocznej edycji raportu alarmowaliśmy, że w ostatnich latach nasiliła się 
praktyka, aby projekty rządowe (przygotowane w ministerstwach) były do prac 
w parlamencie składane w ramach ścieżki poselskiej lub senackiej, a nie oficjalnej, 
rządowej (przekazanie do Sejmu przez Radę Ministrów). Praktyka ta umożliwiała 
bowiem skrócenie prac nad projektem, ponieważ w ramach ścieżki poselskiej czy 
senackiej nie istnieją wytyczne dotyczące konieczności uzgadniania treści projektu  
z innymi ministerstwami ani prowadzenia konsultacji publicznych.W 2015 r. odsetek 
procedowanych w ten sposób ustaw wzrósł do rekordowych 41 proc. z 19 proc.  
w 2005 r.

Sygnalizowaliśmy jednocześnie wówczas, że w 2016 r. trend zaczął się odwracać 
– odsetek ustaw poselskich i senackich obniżył się do 23 proc., co sugerowało, 
że zjawisko omijania konsultacji zaczyna tracić na natężeniu. W 2017 r. ten 
pozytywny trend został podtrzymany – jedynie 15 proc. uchwalonych ustaw miało 
za sobą ścieżkę poselską lub senacką. 

Wykres 5. Odsetek ustaw poselskich i senackich ze wszystkich uchwalonych 
(niewymagające konsultacji; w proc.)

Źródło: Obliczenia Grant Thornton na podstawie www.sejm.gov.pl.
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Projekty rządowe nie zawsze konsultowane

Zniesienie limitu składek na ZUS
Głośny projekt ustawy znoszący górny limit składek 
emerytalnych i rentowych. Ważna propozycja, która 
miała zwiększyć obciążenia podatkowe łącznie o 5 mld zł, 
została opublikowana 27 października 2017 r., kilka 
godzin później została przyjęta przez Stały Komitet 
Rady Ministrów, a 31 października 2017 r. trafiła Sejmu. 
Strona społeczna została poinformowana przez rząd, 
że może przesyłać opinie już w trakcie prac Sejmu.

Rozliczanie PIT przez urzędy 
skarbowe 
Przepisy wprowadzające możliwość skorzystania 
przez podatników z rocznego rozliczenia PIT w formie 
elektronicznej przez urzędy skarbowe. Projekt ustawy 
został opublikowany 31 stycznia 2017 r., czyli w dniu, 
w którym trafił on do Sejmu.

Zmiany w ustawie o służbie 
zagranicznej
Propozycja ustawy wprowadzającej zmiany  
w służbach podległych ministrowi spraw 
zagranicznych, czyli pracownikach ministerstwa  
i placówek dyplomatycznych.

W Ocenie Skutków Regulacji wskazano, że „projekt 
nie wymaga konsultacji publicznych i uzgodnień 
międzyresortowych”. 

Rządowa ścieżka również nie gwarantuje, że projekt ustawy będzie poddany rzetelnym konsultacjom
Mogłoby się wydawać, że jeśli projekt ustawy zgłaszany jest do Sejmu przez Radę 
Ministrów, to jest on – w odróżnieniu od projektów poselskich – poddany procedurze 
żmudnych konsultacji. Takie właśnie było założenie funkcjonującego od początku 
2014 r. nowego „Regulaminu pracy Rady Ministrów”. 

Niestety, nie zawsze tak się dzieje. Jednym z powodów omijania konsultacji jest 
nadużywanie przez rząd tzw. trybu odrębnego. Powinien on być stosowany tylko 
w wyjątkowych sytuacjach, tymczasem jak pokazuje raport Obywatelskiego Forum 
Legislacji3 (OFL), wykorzystuje się go również do projektów, które nie wymagały 
pośpiechu, np. do następujących projektów:

3 Raport Obywatelskiego Forum Legislacji (Fundacja im. Stefana Batorego) „Jakość procesu stanowienia prawa w drugim roku rządów Prawa i Sprawiedliwości”
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Inne przykłady „markowania” konsultacji

Odwrócony VAT w budownictwie
Z początkiem 2017 r. w życie weszły przepisy wprowadzające tzw. odwrotne 
obciążenie VAT na roboty budowalne. Była to ustawa niezwykle ważna dla branży 
budowalnej, niemal wywracająca do góry nogami system rozliczania usług, 
realizowania projektów deweloperskich czy powoływania konsorcjów do projektów 
budowlanych. Projekt ustawy został jednak przedstawiony branży dopiero pod 
koniec 2016 r. i właściwie żadne kluczowe uwagi ze strony biznesu nie zostały 
uwzględnione.

Skutek? Ogromne zamieszanie i masowe nieprawidłowości w rozliczaniu VAT  
w branży, zwłaszcza w pierwszych miesiącach funkcjonowania nowych przepisów. 
Oto co usłyszeliśmy w lutym 2017 r. od jednego z naszych klientów (jedna  
z największych w Polsce firm deweloperskich):
„Mamy pięć firm, u których zamawiamy montaż rusztowań z wynajmem. Dwie z 
nich najem rozliczają na odwrotne obciążenie, dwie kolejne na VAT, a piątej wszystko 
jedno – jak jej powiemy, tak zrobi.”

JPK dla mikroprzedsiębiorstw 
Od 1 stycznia 2018 r. obowiązek rozliczania VAT w ramach jednolitego pliku 
kontrolnego został nałożony na nową grupę podatników – mikroprzedsiębiorstwa. 
Zanim jednak podatnikom tym udostępniono system do składania tych plików, 
poddano go tzw. konsultacjom podatkowym, czyli nowej formie prowadzenia przez 
Ministerstwo Finansów konsultacji zmian w przepisach podatkowych. JPK dla 
mikrofirm miał być pierwszym tak ważnym projektem, który zostanie w ten sposób 
solidnie przedyskutowany ze społeczeństwem.

Jaki był efekt? Skończyło się na dobrych chęciach. Strona społeczna przesłała 
50 opinii, głównie wskazujących błędy w systemie i propozycje poprawy jego 
przejrzystości i łatwości obsługi. Niestety, praktycznie żadne z nich nie zostały 
wprowadzone. Wprowadzono jedynie trzy kosmetyczne poprawki, mające raczej 
charakter redakcyjny niż merytoryczny. 
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Konsultacje nie zawsze transparentne

Co czwarty rządowy projekt ustawy nie ma udokumentowanego śladu po konsultacjach 
publicznych

Teoretycznie każdy rządowy projekt ustawy (nie licząc tych, dla których zastosowano 
tryb odrębny) powinien być poddany konsultacjom publicznym zgodnie ze żmudną, 
szczegółowo rozpisaną procedurą i powinien być zakończony odniesieniem się 
autorów projektu do zgłaszanych uwag oraz raportem z konsultacji, a wszystkie 
dokumenty (głównie opinie strony społecznej, odpowiedzi na nie oraz raport) 
powinny być na zakończenie konsultacji opublikowane na stronie Rządowego 
Centrum Legislacji (RCL).

Jak często konsultacje prowadzone są w taki sposób? Projektów ustaw, które 
spełniłyby wszystkie te wymogi, jest bardzo niewiele. Wystarczy wspomnieć, 
że w bazie RCL aż 28 proc. rządowych projektów ustaw z lat 2014-17 ma zupełnie 
pustą zakładkę dotyczącą konsultacji. Dodatkowo, w przypadku aż 61 proc. 
projektów ustaw dokumentacja z konsultacji kończy się na opublikowaniu 
nadesłanych opinii, natomiast nie zawiera ona żadnych odpowiedzi na te opinie, 
ani raportu z przeprowadzenia konsultacji.

Wykres 6. Odsetek projektów ustaw, dla których brak udokumentowanych konsultacji 
publicznych oraz dla których brak odniesienia się autorów projektu do nadesłanych 
opinii (w proc.)

Źródło: Obliczenia Grant Thornton na podstawie informacji Rządowego Centrum Legislacji.
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Państwo nie zawsze wie najlepiej

“Nie jest odkrywcze stwierdzenie, że pośpiech w stanowieniu prawa nie służy jego jakości. Nie służy jej też przekonanie, 

że władza wie najlepiej, czego trzeba obywatelom i ich organizacjom, więc nie trzeba ich pytać o zdanie. 

Z pewnością jest szereg zagadnień, których prawne uregulowanie wymaga szybkiej ingerencji ustawodawcy. Normą 

winno być jednak spokojne przemyślenie i przekonsultowanie planowanych rozwiązań, aby uniknąć bądź chociaż 

zmniejszyć liczbę i wagę błędów, które są wszak wpisane w ludzką aktywność. Nie chodzi przy tym o konsultacje dla 

samych konsultacji, lecz o skorzystanie z uwag zainteresowanych podmiotów dla poprawienia projektów kierowanych 

do parlamentu.

Pocieszająca jest odnotowana w naszym badaniu poprawa wyników w niektórych obszarach, jak choćby 

ograniczenie nadużywania „szybkiej ścieżki” projektów poselskich. Jednak wciąż jest sporo do zrobienia. Niepokoi na 

przykład samoograniczanie się Senatu w doskonaleniu prawa uchwalonego przez Sejm. To „młyn na wodę” dla tych, 

którzy od dawna wołają o likwidację drugiej izby parlamentu, bądź o radykalną zmianę jej charakteru. 

Można oczekiwać, że po okresie intensywnej przebudowy systemu prawnego w imię „dobrej zmiany”, nadejdzie teraz 

okres spokojniejszej refleksji nad jakością legislacji i jej efektów.”

Grzegorz Maślanko 
Partner , Radca Prawny 

Grant Thornton
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Najważniejsze dla firm zmiany w prawie  
w 2017 r.
Rozdział 4



Najważniejsze zmiany podatkowe

Odwrotne obciążenie w budownictwie
Z początkiem 2017 r. wprowadzony został tzw. odwrócony VAT na roboty budowlane. 
Był to kolejny mechanizm mający na celu zmniejszenie nieprawidłowości  
w rozliczaniu VAT. Podwykonawcy zostali zobligowani do wystawiania faktur bez VAT,  
a podmiotem rozliczającym podatek stał się nabywca takich usług.

Rok 2017 obfitował w ważne zmiany 
w polskim systemie podatkowym. 
Wprowadzono przede wszystkim szereg 
restrykcji, mających przeciwdziałać 
oszustwom podatkowym. 
Z jednej strony, zmiany te wprowadziły 
dodatkowe obowiązki i utrudnienia dla 
przedsiębiorców, z drugiej – pomogły  
w uszczelnieniu systemu podatkowego  
i wsparły przedsiębiorców w zmaganiach  
z nieuczciwą konkurencją.
Prezentujemy subiektywne zestawienia 
najważniejszych – naszym zdaniem – 
zmian podatkowych.
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Najważniejsze zmiany podatkowe

Sankcje VAT i kary za puste 
faktury
Od 1 stycznia 2017 r. na podatników VAT można 
nałożyć sankcje stanowiące procent wysokości 
zaniżonego podatku lub zawyżonej kwoty do zwrotu. 
100% sankcji nalicza się m.in. w sytuacjach faktur 
wystawionych przez podmiot nieistniejący lub faktur 
stwierdzających czynność, która nie miała miejsca. 
Sankcja 30% znajduje zastosowanie, gdy podatnik np. 
niesłusznie dokonał odliczenia VAT. Sankcja ta zostanie 
obniżona do 20%, jeśli po kontroli podatnik zastosuje 
się do ustaleń organu.

Zmiany w dokumentacji cen 
transferowych 
Przepisy o cenach transferowych nakładają na 
podatników obowiązek tworzenia sprawozdań 
dotyczących tego wycinka ich biznesu, który 
jest realizowany z podmiotami powiązanymi. Dla 
podatnika oznacza to agregowanie danych w kolejnym 
wymiarze, czasami poprzez zaawansowane narzędzia 
kontrolingowe.

Wykreślenie z rejestru VAT  
i odmowa rejestracji
Od początku 2017 r. organy podatkowe wnikliwiej 
sprawdzają podmioty, które złożyły wniosek  
o rejestrację dla celów VAT. Mogą również łatwiej 
usuwać podatników z rejestru VAT, m.in. w przypadku 
utrudnionego kontaktu, zawieszenia wykonywania 
działalności lub nieskładania deklaracji przez okres 
sześciu kolejnych miesięcy, wystawiania faktur 
pustych, a także uczestnictwa w tzw. karuzeli 
podatkowej, gdy podatnik wiedział lub mógł wiedzieć, 
że jego dostawcy lub nabywcy wyłudzają VAT.
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Najważniejsze zmiany podatkowe

15% CIT dla małych firm
Od początku 2017 r. stawka podatku CIT dla małych 
podatników (o przychodach do 1,2 mln EUR), została 
obniżona z 19 do 15%. Niższą stawką objęte są też 
firmy rozpoczynające działalność w pierwszym roku 
działalności. Obniżona stawka objęła około 400 tys. 
podmiotów.

JPK dla małych i średnich 
przedsiębiorców 
Od 1 stycznia 2017 r. druga grupa podatników – 
tym razem małe i średnie firmy – została objęta 
obowiązkiem przezywania do organów podatkowych 
rozliczeń VAT w formie elektronicznego zestawienia 
JPK_VAT. Dotąd obowiązkiem tym objęte były tylko 
duże przedsiębiorstwa.

Powołanie Krajowej 
Administracji Skarbowej
Z początkiem marca 2017 r. doszło do znaczącej 
zmiany struktury organizacyjnej administracji 
skarbowej, celnej oraz kontroli skarbowej. Nowo 
utworzona Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) 
przyniosła ze sobą konsolidację, która w założeniu 
skutkować ma większą płynnością w obsłudze 
podatników oraz zmniejszoną liczbą kontroli.
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Najważniejsze zmiany niepodatkowe

Pierwsze uproszczenia z pakietu 
#100ZmianDlaFirm
1 stycznia 2017 r. zmiany wprowadzone ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie 
niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. 

Zmiany w kodeksie cywilnym zakładały: 
• uregulowanie prokury łącznej niewłaściwej z członkiem zarządu spółki 

w art. 109 kodeksu cywilnego, 
• zmiana sposobu obliczania terminu kończącego się w sobotę. 

Zmiany w kodeksie spółek handlowych zakładały: 
• uzupełnienie zapisu art. 209 i 377 Kodeksu spółek handlowych (KSH), 

nakazujące członkom zarządu spółki ujawnianie sprzeczności interesów, 
• obniżenie progu uprawniającego do żądania umieszczenia spraw 

w porządku obrad zgromadzenia wspólników z 1/10 do 1/20. 

Zmiany w Prawie budowlanym 
1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych 
ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców.

Ustawa wprowadziła ułatwienia i uproszczenia m.in. dla inwestorów budowlanych, 
w tym rozszerzenie katalogu sytuacji, w których nie trzeba ubiegać się o pozwolenie 
na budowę.

Częstym zmianom uległy w minionym roku jednak nie tylko przepisy podatkowe. Zmiany dotyczyły 
również wielu innych dziedzin funkcjonowania firmy. Oto najważniejsze z nich.
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Najważniejsze zmiany niepodatkowe

Monitoring przewozu towarów 
za pomocą GPS
18 kwietnia 2017 r. weszła w życie ustawa o systemie 
monitorowania drogowego przewozu towarów.

Na podmioty wysyłające, przewożące i odbierające 
tzw. towary wrażliwe nałożono obowiązek raportowania  
do elektronicznego rejestru faktu rozpoczęcia  
i zakończenia przewozu tych towarów. System ten 
dotyczy wyłącznie transportu samochodowego.

Zmiany w przepisach 
audytorskich 
21 czerwca 2017 r. weszła w życie ustawa o biegłych 
rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze 
publicznym. Oznacza ona dodatkowe obowiązki dla 
spółek giełdowych i innych jednostek zainteresowania 
publicznego w zakresie zasad wyboru audytorów  
i współpracy z nimi.

Pojedynczy rachunek w ZUS 
dla przedsiębiorców
1 stycznia 2018 r. weszły w życie postanowienia 
ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy  
o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy  
o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych 
innych ustaw wprowadzające dla każdego 
przedsiębiorcy indywidualnego rachunku składkowego 
w ZUS. ZUS miał czas na wygenerowanie numerów 
rachunków i poinformowanie o nich płatników składek 
do 31 grudnia 2017 r.
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Najważniejsze zmiany niepodatkowe

Pozasądowe rozstrzyganie 
sporów
10 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa  
o pozasądowym rozwiązywaniu sporów 
konsumenckich. Reguluje ona przede wszystkim 
obowiązki przedsiębiorców w zakresie umożliwiania 
swoim klientom-konsumentom skorzystania  
z pozasądowych, polubownych sposobów 
rozstrzygania roszczeń.

Łatwiejsze dochodzenie 
wierzytelności 
1 czerwca 2017 r. weszły w życie przepisy ustawy  
z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw 
w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności. 
Doprecyzowaniu uległy przepisy Kodeksu cywilnego 
ustanawiające solidarną odpowiedzialność inwestora 
oraz wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia 
należnego podwykonawcy. W Kodeksie postępowania 
cywilnego podniesiono natomiast wartości przedmiotu 
sporu spraw rozpoznawanych w postępowaniu 
uproszczonym z 10 tys. zł do 20 tys. zł.

Ograniczenie prawa zakupu 
nieruchomości przez 
cudzoziemców
1 czerwca 2017 r. weszła w życie ustawa  
o zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomości 
przez cudzoziemców oraz niektórych innych ustaw. 
We wnioskach do Krajowego Rejestru Sądowego 
wprowadzono wymóg złożenia oświadczenia 
wnioskodawcy, czy jest cudzoziemcem. W przypadku 
posiadania statusu cudzoziemca, wnioskodawca 
we wniosku zamieszcza także oświadczenie, czy 
jest właścicielem lub wieczystym użytkownikiem 
nieruchomości położonych na terytorium RP.
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Najważniejsze zmiany niepodatkowe
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Zmiany w postępowaniu 
administracyjnym
1 czerwca 2017 r. weszła w życie ustawa z 7 kwietnia 
2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania 
administracyjnego oraz niektórych innych ustaw. 
Reforma zakłada m.in.:

• wprowadzenie zasady rozstrzygania wątpliwości 
faktycznych na korzyść strony,

• wprowadzenie do KPA mediacji, 
• wprowadzenie uproszczonego postępowania 

administracyjnego, mającego pozwolić na poprawę 
sprawności i szybkości działania organów administracji, 

• wprowadzenie instytucji milczącego wyrażenia 
zgody – w przypadku, gdy organ nie wyda decyzji 
w określonym terminie, albo w tym terminie nie  
wniesie sprzeciwu.

Ograniczenia w podpisie 
elektronicznym
13 lipca 2017 r. weszła w życie Ustawę o zmianie 
ustawy – Kodeks spółek handlowych, ustawy – Kodeks 
postępowania cywilnego oraz ustawy o Krajowym 
Rejestrze Sądowym.

Zmiany w kodeksie spółek handlowych wyeliminowanie 
możliwości korzystania ze „zwykłego” podpisu 
elektronicznego przy rejestracji spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością przez Internet, a więc przy 
wykorzystaniu wzorca udostępnionego w systemie 
teleinformatycznym (tzw. S-24).

Obecnie rejestracja jest możliwa wyłącznie przy użyciu 
podpisu kwalifikowanego albo profilu zaufanego ePUAP.

Zmiany w prawie wodnym
1 stycznia 2018 r. weszły w życie zmiany w Prawie 
wodny uchwalone 20 lipca 2017 r.

Tworzy ona nową strukturę organów odpowiedzialnych 
za nadzór nad gospodarką wodną i uzgodnienia 
środowiskowe w zakresie tej gospodarki w przypadku 
planowanych inwestycji.



„Barometr” w Internecie

Raport w wersji www
Wyniki „Barometru stabilności otoczenia prawnego  
w polskiej gospodarce” prezentujemy również na stronie:

www.BarometrPrawa.pl

Znajdują się tam najważniejsze wyliczenia dotyczące 
monitoringu polskiego ustawodawstwa, komentarze 
ekspertów oraz omawiane są najważniejsze z punktu 
widzenia firm ostatnie zmiany w polskim prawie.
Dane, komentarze i inne materiały są stale 
aktualizowane. Zapraszamy do odwiedzania tej strony.
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O nas
Grant Thornton

na świecie

115
lat doświadczenia

136
krajów

700+
biur na świecie

50 tys.
pracowników

Jesteśmy firmą, która działa w ramach 
międzynarodowej sieci Grant Thornton, ale 
silnie osadzoną w realiach polskiego rynku.

Dzięki temu nasi klieci mają gwarancję, że będą 
obsługiwani według najwyższych światowych 
standardów oraz mają dostęp do specjalistów 

i doradców z całego świata.

W czym możemy pomóc?
Audyt

Digitalizacja biznesu
Doradztwo transakcyjne
Doradztwo podatkowe

Doradztwo prawne
Doradztwo europejskie

Konsulting
Outsourcing płac i kadr

Outsourcing rachunkowości

Grant Thornton
w Polsce

25
lat doświadczenia

6
kluczowych aglomeracji

8
biur

500
pracowników
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Grant Thornton

T +48 61 625 1133 
M   +48 605 106 005
E Tomasz.Wroblewski@pl.gt.com

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mają jedynie charakter ogólny i poglądowy. Nie stwarzają one stosunku handlowego ani stosunku świadczenia usług doradztwa podatkowego, prawnego, rachunkowego lub innego profesjonalnego 
doradztwa. Przed podjęciem jakichkolwiek działań należy skontaktować się z profesjonalnym doradcą w celu uzyskania porady dostosowanej do indywidualnych potrzeb. Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. Sp. k. dołożyło wszelkich starań, aby 
informacje znajdujące się w niniejszym dokumencie były kompletne, prawdziwe i bazowały na wiarygodnych źródłach.

Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. Sp. k. nie ponosi jednak odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w nich oraz błędy wynikające z ich nieaktualności. Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. Sp. k. nie ponosi także odpowiedzialności za 
skutki działań będące rezultatem użycia tych informacji.

Grzegorz Maślanko

Partner, Radca Prawny
Grant Thornton

T +48 61 625 1207 
M   +48 609 452 370
E Grzegorz.Maslanko@pl.gt.com

Jacek Kowalczyk

Dyrektor, Marketing i PR
Grant Thornton

T +48 22 205 4841 
M   +48 505 024 168
E Jacek.Kowalczyk@pl.gt.com

Chcesz być zawsze  
na bieżąco?

Zapisz się! >>

Zapisz się na newsletter  
Grant Thornton!

Informujemy o najnowszych  
zmianach w prawie oraz 
podpowiadamy, jak się  
do nich przygotować.


