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Praktyka badania prawa 

■ program lepszego stanowienia prawa: dlaczego jest potrzebny i jak
jest realizowany?

■ program lepszego stanowienia prawa ma na celu opracowywanie
i ocenę polityki i przepisów UE w sposób przejrzysty, w oparciu
o dowody oraz przy uwzględnieniu zdania obywateli i zainteresowanych
stron. Program obejmuje wszystkie obszary polityki. Ma wspierać
kształtowanie przepisów, które nie wykraczają poza to, co jest
konieczne, aby osiągnąć wyznaczone cele i przynieść korzyści przy
minimalnych kosztach



Lepsze stanowienie prawa ma 
zagwarantować, że:

■ proces decyzyjny jest otwarty i przejrzysty

■ obywatele i zainteresowane strony mają możliwość udziału w procesie 
kształtowania polityki i prawa

■ działania na szczeblu UE są podejmowane w oparciu 
o  udokumentowaną wiedzę i przy zrozumieniu skutków

■ obciążenia regulacyjne dla przedsiębiorstw, obywateli i organów 
administracji publicznej są ograniczone do minimum



■ w 2012 r. ustanowiono program sprawności i wydajności regulacyjnej
(REFIT), który ma na celu uproszczenie prawa UE i ograniczenie
kosztów regulacyjnych przy jednoczesnym zapewnieniu pozytywnych
rezultatów. Komisja wzmacnia program REFIT poprzez oferowanie
większych możliwości udziału zainteresowanym stronom i państwom
członkowskim UE

■ przegląd postępów inicjatyw REFIT dotyczących upraszczania
i zmniejszania obciążeń regulacyjnych jest publikowany na tablicy
wyników REFIT

■ oceny i kontrole sprawności służą do sprawdzenia, czy przepisy UE,
polityki i programy finansowania przynoszą spodziewane rezultaty przy
minimalnych kosztach



■ komisja ustanowiła Radę ds. Kontroli Regulacyjnej – niezależną grupę
pracowników Komisji i ekspertów spoza Komisji. Jej zadanie polega na
weryfikacji jakości wszystkich ocen skutków i innych ważniejszych
ocen, które są wykorzystywane w procesie decyzyjnym UE

■ wytyczne i narzędzia dotyczące lepszego stanowienia prawa zawierają
wskazówki dla służb Komisji na temat skutecznego wdrażania
wspólnych standardów w zakresie lepszych uregulowań prawnych na
każdym etapie kształtowania strategii politycznych i przepisów



Ankieta zasady 

■ skala

■ dbałość o treść i terminologię

■ zestaw skal porządkowych

■ zestaw skal po rządkowych  o formacie odpowiedzi od 1 – całkowicie 
się nie zgadzam, do 5/7 – całkowicie się zgadzam

■ dobór próby

■ reprezentatywność badanej próby



Zmienne np. w badaniach 
konsumenckich: 

■ płeć 

■ wiek

■ wykształcenie

■ liczba osób w gospodarstwie domowym

■ zajęcie

■ rodzaj budynku, w jakim znajduje się gospodarstwo domowe 

■ dochody oraz klasa wielkości miejscowości zgodnie z rozkładem GUS 



Związki prawa i ekonomii od dawna są przedmiotem rozważań
naukowych. Jednak stosunkowo niedawno, dopiero w drugiej połowie XX
w., dyskusja ta przeobraziła się w ruch naukowy, który w literaturze świa-
towej pojawia się pod nazwą Law & Economics, a w literaturze polskiej
najczęściej jako ekonomiczna analiza prawa.



Ekonomiczna analiza prawa powinna określić czy zajmuje się pozytywnym
opisem prawa, czy sadami normatywnymi. Analiza pozytywna wyjaśnia
zasady prawa z ekonomicznego punktu widzenia, przewiduje efekty
stosowania konkretnych rozwiązań przez co wyznacza stopień
ekonomicznej efektywności – skuteczności prawa



Ekonomiczna analiza prawa jako dyscyplina naukowa ma dwojaki wymiar
– analityczny i normatywny. W sensie normatywnym ma za zadanie
wskazywać legislatorom i sędziom podstawy tworzenia i stosowania
prawa tak, żeby sprzyjać ́ ich większej efektywności. W sensie
analitycznym ma za zadanie dowodzić ́, że liczne sfery prawa winny być́
regulowane czy wyjaśnione przez postrzeganie ich jako uwikłane
w efektywna ̨ alokację środków, a nie kwestie etyczne czy moralne


