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 Tworzenie racjonalnego prawa a OSR 

 Źródła i umocowanie prawne  

 Legislacja pod naciskiem chwili 

 Dwa syndromy 

 Po co systemy IT administracji i obywatelom 

 Sprawność a redukcja obciążeń administracyjnych 

 Przykład…  

 …i efekt nacisku chwili 

  

 

 

 

 

Poruszane tematy 
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 Zasada racjonalnego prawodawcy   

 Źródła metodyki: 

 zalecenie C (95) 21 OECD w sprawie poprawy jakości regulacji,  

 program Better Regulation Komisji Europejskiej, inicjatywa 
Smart Regulation 

 Ocena Skutków Regulacji  

 system wdrażany w kraju od 2002 r… 

 ..ale rozproszony po różnych aktach prawnych niskiej rangi 

 Program Tworzenie Lepszego Prawa 
(http://www.mg.gov.pl/Tworzenie+lepszego+prawa) 

 

Tworzenie racjonalnego prawa 
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 Identyfikacja problemu, ocena zjawisk 

 zasięg, oddziaływanie społeczne  i gospodarcze 

 Określenie opcji 

 0 – bez interwencji 

 1 – interwencja pozalegislacyjna  (np. samoregulacja branży) 

 2 – legislacja 

 Sformułowanie celów interwencji 

 reguła KOMAR (SMART):  

 cel ma być: 

 Konkretny, Określony w czasie, Mierzalny, Akceptowalny, Realistyczny 

Etapy racjonalnej regulacji 1.  
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 Analiza wpływu: 
 finanse publiczne, rynek, konkurencyjność, rozwój regionalny, 

makroekonomia, aspekty społeczne, środowisko naturalne 

 Analiza kosztów i korzyści (AKiK): 
 kryterium efektywności: wzrost dobrobytu lub minimalizacja 

kosztu społecznego 

 horyzont czasowy, wartość ENPV 

 Ocena obciążeń administracyjnych (model MKS) 

 Konsultacje (opinie, spostrzeżenia, akceptacja)  

 Porównanie i wybór opcji 

Etapy racjonalnej regulacji 2.  



Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem 

Transformacja działów IT w administracji publicznej 
www.cyfrowepanstwo.pl       Warszawa,  13 czerwca 2013 r.   6 

 „Mniej racjonalny prawodawca” i dwa syndromy 

 Syndrom „ugryzionego dziecka”  

 coś się stało, głośno o tym w mediach (np. rejestr stron i usług 
zakazanych) … 

 Syndrom „woli politycznej” 

 jakieś grupy protestują, że nie można tak działać (np. bez dostępu do 
danych o ubezpieczeniu zdrowotnym)… 

  … ale jest wola polityczna, żeby rozwiązać problem… 

 

 … więc natychmiast uchwalmy nowe prawo!!!” 

 … i nie trzeba robić OSR, bo pójdzie przez klub jako projekt 
poselski… 

 

Legislacja pod naciskiem chwili 
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 Zmniejszenie obciążeń administracyjnych (także dla administracji) 

 

Po co systemy IT administracji i obywatelom 

Obywatel  
i  przedsiębiorca i 

Osoby trzecie 

Władza publiczna 

działania 
pasywne 

Gromadzenie 
 i archiwizacja 
dokumentów 
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 Protest lekarzy:  

 nie wiedzą,  czy ktoś jest 
ubezpieczony, nie mogą 
ponosić odpowiedzialności 

 Rozwiązanie:  eWUŚ!!! 

 eWUŚ informacyjnie:  

 wyjęty z architektury RUM II 

 eWUŚ informatycznie:  

 bardzo sprawny system! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przykład… 

Maks. obciążenie 167 tr/sek. 

Dostępność 98,32% 

Liczba sprawdzeń do 3 mln/dziennie 

Przez pierwsze 9 dni 19 mln zapytań o 12,5 mln osób 

(źródło: NFZ) 
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 eWUŚ działa sprawnie - w ciągu 3-5 sekund wynik:  

 „na zielono” – wszystko dobrze; ,,na czerwono” – trudno, ale co 
dalej? 

 

 

 

 

 elektroniczne: NIC – ani przez ePUAP, ani przez PUE ZUS!!!  

 Wiszący w powietrzu fragment architektury informacyjnej… 

 … z którego nie korzysta sam NFZ przy wystawianiu karty EKUZ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… i efekt nacisku chwili 
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