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Opinia do ustawy o  zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej 

(druk nr 405) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Celem nowelizacji ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej 

jest rozszerzenie katalogu zadań państwa (rozumianego jako organy administracji publicznej 

– rządowej i samorządowej oraz organy władzy publicznej – ustawodawczej i wykonawczej, 

z wyłączeniem organów władzy sądowniczej
1)

) w zakresie tworzenia warunków dla 

funkcjonowania i rozwoju mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców 

o obowiązek dokonywania oceny przewidywanego wpływu projektu ustawy lub 

rozporządzenia na działalność takich przedsiębiorców. Ocena ma stanowić odrębną część 

uzasadnienia projektu ustawy lub rozporządzenia. Obowiązek ten nie będzie dotyczył 

projektów ustaw i rozporządzeń, które nie dotyczą majątkowych praw i obowiązków 

przedsiębiorców lub praw i obowiązków przedsiębiorców wobec organów administracji 

publicznej. 

Uchwalone rozwiązanie, w ocenie projektodawcy, pozwoli na „dopasowanie 

projektowanych przez prawodawcę regulacji do specyfiki funkcjonowania mikro, małych 

i średnich przedsiębiorstw”. Poziom skomplikowania przepisów prawnych, których 

adresatami są przedsiębiorcy, w tym przede wszystkim przepisów podatkowych, jak 

i nadmiar obowiązków administracyjno-formalnych oddziałuje na mikro, małe i średnie 

przedsiębiorstwa w znacznie większym stopniu, niż na przedsiębiorstwa duże. 

W uzasadnieniu podkreśla się, że według danych GUS, w 2014 r. 99,8% ogółu 

przedsiębiorstw niefinansowych stanowiły mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (w grupie 

                                                 

1)
 Zob. Sergiusz Szuster, komentarz do art. 103 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, w: Komentarz 

do ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, LEX 2005. 
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tej ponad 1,7 miliona przedsiębiorstw miało status mikroprzedsiębiorców; 

za mikroprzedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch 

ostatnich lat obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnął 

roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych 

nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu 

sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 

2 milionów euro). 

W myśl przepisu przejściowego do projektów ustaw wniesionych do Sejmu oraz 

projektów rozporządzeń skierowanych do uzgodnień, konsultacji publicznych lub 

opiniowania, przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy 

dotychczasowe. 

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 34. posiedzeniu w dniu 26 stycznia 2017 r. Projekt ustawy był 

przedłożeniem prezydenckim (druk sejmowy nr 807). Marszałek Sejmu skierował projekt do 

Komisji Gospodarki i Rozwoju. Komisja po przeprowadzeniu I czytania i rozpatrzeniu 

projektu na posiedzeniach w dniach 14 września i 14 grudnia 2016 r. wniosła o jego 

uchwalenie bez poprawek (druk sejmowy nr 1152). W trakcie II czytania zgłoszono 

poprawkę dodającą do ustawy przepis przejściowy. Sejm poprawkę przyjął.  

Rząd w swoim stanowisku z dnia 26 października 2016 r. wobec projektu ustawy, 

uznając kierunek projektowanej ustawy za słuszny, podnosi wątpliwość, czy „właściwie 

zostało zaproponowane miejsce na realizację (…) zadania, tj. poprzez wprowadzenie zmiany 

w art. 103” ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, przede wszystkim z punktu 

widzenia zapewnienia skuteczności uregulowania. W stanowisku podkreśla się, że aktualnie 

w systemie prawa nie funkcjonuje żaden akt prawny rangi ustawowej, który w sposób 

szczegółowy reguluje kwestie dokonywania oceny przewidywanego wpływu aktu na sektor 

mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Zdaniem Rządu ocena skutków regulacji wobec 

tego sektora stanowi jeden z elementów, który powinien być brany pod uwagę, przy 

dokonywaniu wszechstronnej oceny wpływu regulacji na rozwój społeczno-gospodarczy. 
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Wskazuje się również, iż Ministerstwo Rozwoju w ramach prac nad tzw. Konstytucją biznesu 

analizuje możliwość uregulowania najistotniejszych kwestii mających wpływ na tworzenie 

przyjaznego otoczenia prawnego dla przedsiębiorców. Wpływ przyszłych regulacji na sektor 

mikro, małych średnich przedsiębiorców jest elementem tego procesu. 

 

 

III. Uwagi szczegółowe 

Ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych. Niemniej należy mieć świadomość, że 

będzie miała ona ograniczony skutek z punktu widzenia praktyki tworzenia prawa. 

Fakt, że dokonano zmiany art. 103 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej 

(a nie np. przepisów ogólnych tej ustawy) przesądza o adresacie obowiązku wynikającego 

z dodawanego przepisu. Adresatem tym będą wyłącznie organy administracji publicznej. 

Oznacza to, że przepis nie będzie wiązał obywateli, którzy postanowią wnieść inicjatywę 

w trybie ustawy z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez 

obywateli. Inicjatywa ustawodawcza obywateli, w świetle art. 4 ust. 1 wskazanej ustawy, 

powinna odpowiadać wymogom zawartym w Konstytucji, Regulaminie Sejmu 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz tej ustawie. Warunkiem zrealizowania zamysłu ustawodawcy 

w odniesieniu do inicjatyw ustawodawczych wnoszonych przez obywateli będzie zmiana 

w odpowiednim zakresie § 34 Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. 

Ponadto trzeba mieć na względzie, że nowelizowana ustawa pozostanie de facto bez 

wpływu na projekty aktów normatywnych Rządu (w tym członków Rady Ministrów) 

i Senatu. Zarówno rządowe, jak i senackie, projekty aktów normatywnych w uzasadnieniu, 

w odrębnej jego części – ocenie skutków regulacji, dokonują oceny przewidywanego wpływu 

projektu na działalność mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Zasady badania przez 

wnioskodawców – w ramach rządowego procesu legislacyjnego – wpływu na sektor mikro, 

małych i średnich przedsiębiorców określają „Wytyczne do przeprowadzania oceny wpływu 

i konsultacji publicznych w ramach rządowego procesu legislacyjnego” wydane na podstawie 

§ 24 ust. 3 i § 36 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z 29 października 2013 r. – 

Regulamin pracy Rady Ministrów. Senat w swojej praktyce stosuje analogiczne do 

rządowych zasady opracowywania oceny skutków regulacji oraz korzysta z analogicznego do 

rządowego formularza OSR. 
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W związku z powyższym nowela będzie miała realny wpływ wyłącznie na procedurę 

dotyczącą prezydenckich i poselskich projektów ustaw, a także projektów rozporządzeń 

Prezydenta oraz Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.  

 

Jakub Zabielski 

Główny legislator 

 


