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Wykaz skrótów

1. AKTY PRAWNE 

Konstytucja RP  – ustawa z 2 kwietnia 1997 r. – Konstytucja
   Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) 

ksh.  – ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek 
  handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.)

ord.pod.  – ustawa z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa 
  (tekst. jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) 

p.p.s.a.  – ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo 
  o postępowaniu przed sądami administracyjnymi 
  (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.)

Regulamin Sejmu  – uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 30 lipca 
  1992 r. Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
  (tekst jedn. M.P. z 2009 r. Nr 5, poz. 47 ze zm.) 

TEWEA  – Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii 
  Atomowej

TofUE  – Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
  wprowadzony na mocy Traktatu z Lizbony w miejsce 
  Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską

Traktat Lizboński  – Traktat z 17 grudnia 2007 r. zmieniający Traktat o Unii
  Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę 
  Europejską (Dz. Urz. UE C 2007/306/01)

TUE  – Traktat o Unii Europejskiej

TWE  – Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską 
  (zastąpiony na mocy Traktatu Lizbońskiego przez
  Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej)

u.s.g.  – ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
  (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) 

u.s.p.  – ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
  (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) 
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u.s.w.  – ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
  (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.) 

ustawa o dochodach jst.  – ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. 
   o dochodach jednostek samorządu 
   terytorialnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2008 r. 
   Nr 88, poz. 539 z późn. zm.)

ustawa o fp.  – ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o fi nansach publicznych 
  (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

ustawa o kontroli skarbowej  – ustawa z dnia 28 września 1991 r. o kontroli
   skarbowej (tekst jedn.: Dz.U. z 2004 r. 
   Nr 8, poz. 65 z późn. zm.)

u.p.d.o.f.  – ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym
  od osób fi zycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. Nr 51,
  poz. 307)

u.p.d.o.p.  – ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym
  od osób prawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2000 r. Nr 54, 
  poz. 654 z późn. zm.)

u.p.e.a.  – ustawa z dnia z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu
  egzekucyjnym w administracji (tekst jedn.: Dz.U. 
  z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 z późn. zm.)

u.p.o.l.  – ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
  lokalnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 
  z późn. zm.)

u.p.t.u.  – ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
  i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.)

ustawa o r.i.o.  – ustawa z 7 października 1992 r. o regionalnych izbach
  obrachunkowych (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 55, 
  poz. 577 ze zm.) 

ustawa o s.d.g.  – ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 
  gospodarczej (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 155, 
  poz. 1095 ze zm.) 

ustawa wprowadzająca o fp.  – ustawa z 27 sierpnia 2009 r. Przepisy 
   wprowadzające ustawę o fi nansach publicznych
   (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.)
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2. ORGANY I INSTYTUCJE

EBC  – Europejski Bank Centralny

EBI  – Europejski Bank Inwestycyjny

ECU  – europejska waluta rozliczeniowa obowiązująca 
  we Wspólnotach Europejskich do 1 stycznia 2002 r.

EFI  – Europejski Fundusz Inwestycyjny

EFR  – Europejski Fundusz Rozwoju

EFRR  – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

EFS  – Europejski Fundusz Społeczny

EIW  – Europejski Instytut Walutowy (zastąpiony przez 
  Europejski Bank Centralny)

EKB  – Europejski Komitet Bankowy

EKKB  – Europejski Komitet Kontrolerów Bankowych

ESBC  – Europejski System Banków Centralnych, obejmujący 
  Europejski Bank Centralny i krajowe banki centralne
  państw członkowskich

ETS  – Europejski Trybunał Sprawiedliwości (po wejściu 
  w życie Traktatu z Lizbony – Trybunał Sprawiedliwości 
  Unii Europejskiej)

Euroatom/ EWEA  – Europejska Wspólnota Energii Atomowej

Eurosystem  – Europejski Bank Centralny i krajowe banki centralne 
  państw członkowskich, których walutą jest euro

EWG  – Europejska Wspólnota Gospodarcza

EWWiS  – Europejska wspólnota Węgla i Stali

jst.  – jednostki samorządu terytorialnego

jednostka sektora f.p.  – jednostka sektora fi nansów publicznych

OECD  – Organizacja Wspólnoty Gospodarczej i Rozwoju

OLAF  – Europejski Urząd Zwalczania Nadużyć Finansowych

NIK  – Najwyższa Izba Kontroli

NSA  – Naczelny Sąd Administracyjny 
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RM  – Rada Ministrów 

SN  – Sąd Najwyższy

TK  – Trybunał Konstytucyjny 

TO  – Trybunał Obrachunkowy, przed wejściem w życie 
  Traktatu z Lizbony – Europejski Trybunał Obrachunkowy

UE  – Unia Europejska

WE/Wspólnoty/Wspólnoty Europejskie  – Wspólnota Europejska 
 i Europejska Wspólnota Energii Atomowej (zastąpione 
 na mocy Traktatu Lizbońskiego przez Unię Europejską)

Wspólnota  – Wspólnota Europejska (zastąpiona na mocy Traktatu 
  Lizbońskiego przez Unię Europejską)

WSA  – Wojewódzki Sąd Administracyjny

3. PUBLIKATORY 

Dz.U.  – Dziennik Ustaw 

Dz. Urz. UE L lub C  – Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej seria Legislacja
   (na oznaczenie aktów wydanych po dniu 1 XI 1993 r.),
  np. L 2004/98/47 – oznacza kolejno: L seria Legislacja, 
  2004 – rok opublikowania aktu w Dz. Urz. UE; 98 
 – numer Dz. Urz. UE ; 47 – strona 47

Dz. Urz. WE L lub C  – Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich seria 
     Informacje i zawiadomienia (na oznaczenie 
     aktów wydanych do dnia 1 XI 1993 r.)

LEX  – system informacji prawnej Wolters Kluwer

LexPolonica  – system informacji prawnej LexisNexis

M.P.  – Monitor Polski 

ONSAiWSA  – Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego 
  i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych 

ONSA  – Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego
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ONSAiWSA  – Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego 
  i wojewódzkich sądów administracyjnych

OSN  – Orzecznictwo Sądu Najwyższego

OSNAPiUS  – Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba 
 Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

OSNC  – Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Cywilna

OSP  – Orzecznictwo Sądów Polskich

OSPiKA  – Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych

PiP  – Państwo i Prawo

POP  – Przegląd Orzecznictwa Podatkowego

PPH  – Przegląd Prawa Handlowego

Pr. Gosp.  – Prawo Gospodarcze

Prz. Pod.  – Przegląd Podatkowy

RPEiS  – Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 

Sam. Teryt.  – Samorząd Terytorialny

St. Pr.–Ek.  – Studia Prawno–Ekonomiczne

4. INNE 

DNB UE  – dochód narodowy brutto Unii Europejskiej

EOG  – Europejski Obszar Gospodarczy

ESA` 95  – European System of National and Regional Accounts 
  (europejski system zintegrowanych rachunków 
  narodowych)

PKB  – produkt krajowy brutto

unijny  – dotyczący Unii Europejskiej (termin ten zastąpił 
  wyraz „wspólnotowy” po wejściu w życie Traktatu 
  Lizbońskoiego)
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wspólnotowy  – dotyczący Wspólnot lub Wspólnoty Europejskiej 
  (po wejściu wżycie Traktatu Lizbońskiego oznacza 
  „unijny”)

wspólny rynek  – po wejściu w życie Traktatu Lizbońskiego 
 – rynek wewnętrzny Unii Europejskiej
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WSTĘP

Niniejsza praca powstawała długo. Pisałem ją z różnych powodów oraz 
w zmieniających się warunkach społeczno–gospodarczych i ustrojowych, a także 
międzynarodowych. Jestem więc szczęśliwy, że praca została ukończona i mogę 
przekazać ją tym, do których jest adresowana.

Po pierwsze, przygotowanie niniejszej pracy wynika z poczucia obowiązków 
naukowca. Moi naukowi Mistrzowie wpoili we mnie z łatwością przekonanie 
o tym, że to, co się bada i opisuje, powinno komuś lub czemuś służyć. Służebny 
charakter nauki nie jest niby przez nikogo kwestionowany, ale zbyt często po-
jęcie służebności naukowcy ograniczają do zaspokojenia własnych pasji i ambi-
cji. Tymczasem, spoglądając w przeszłość, czasami nawet tę najdalszą (starożyt-
ność) i opierając się na dorobku historyków lub historiografów, nietrudno dojść 
do wniosku, że „uroda” osób panujących lub piastujących godności władzy pub-
licznej od wieków nie ulega zmianie. I tak już chyba zostanie dalej! Trwałymi ele-
mentami tej urody jest bowiem silna żądza zdobycia i utrzymania władzy oraz 
nieczynienie niczego więcej, co by poza te cele wykraczało. Jak przekonuje mnie 
o tym znakomity romanista prof. Marek Kuryłowicz, w starożytności tylko „mało 
odpowiedzialni” władcy fundowali poddanym „igrzyska” w postaci reform, które 
ogłaszali do przeprowadzenia w interesie poddanych, a następnie wykonywali je 
jedynie w interesie własnym.

Inny mój przyjaciel, historyk prawa i bystry obserwator życia społeczne-
go – prof. Jacek Matuszewski uważa zaś, że nieprzypadkowo wśród panujących 
w przeszłości i współcześnie niewielu było i jest „umysłów światłych” lub co naj-
mniej życzliwych tym, którzy je posiadają. Można też zaryzykować twierdzenie, 
że osoby mające  do zaoferowania społeczeństwu swoją wiedzę i talent nie gar-
ną się specjalnie do osobistego wykonywania funkcji publicznych. Oni mają bo-
wiem ugruntowaną pozycję społeczną i zapewniony byt materialny. Nie kuszą ich 
zatem karty kredytowe (którymi można za publiczne pieniądze kupić sobie „służ-
bowego” dorsza za 8,19 zł), służbowe samochody z podejrzanie inteligentnymi 
(lub specjalnie szkolonymi) kierowcami, przydzieloną ochroną osobistą (koniecz-
nie łysi i w ciemnych okularach) ani asystentki po konkursach na miss piękno-
ści z nogami niemal do samej szyi. Naukowiec tego nie musi mieć, może z wy-
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jątkiem asystentek, ale już bardziej zdolnych niż pięknych. Dla prawdziwego 
naukowca  piastowanie władzy publicznej nigdy nie staje się też nieodpartą poku-
są. Natomiast nie może on zapominać o swojej powinności wobec społeczeństwa 
i jego władzy, wyrażającej się świadczeniem profesjonalnej i obiektywnej pomo-
cy w postaci ocen funkcjonowania państwa i władzy oraz  pomysłów na pokona-
nie i usprawnienie występujących problemów. Tak przynajmniej ja sam pojmuję 
misję naukową i relacje z władzą publiczną.

Po drugie, niniejsze opracowanie jest wyrazem buntu wobec postaw tych, 
którzy mając władzę publiczną, nie wykonują jej w oparciu o współdziałanie 
z nauką. Nic w tym miejscu nie pomoże zaklinanie się, że w praktyce jest inaczej, 
bo przecież władza publiczna ma setki rad naukowych i innych organów opinio-
dawczych. Dostatecznie długo przebywałem w takich gremiach, aby dzisiaj nie 
wiedzieć, w jakim celu je powoływano i jak z nich korzystano. To był i jest na-
dal wielki kamufl aż! Średnio zdolnym psychologom społecznym oraz politolo-
gom pozostawiam udzielenie odpowiedzi na pytanie, dlaczego przedstawiciele 
władzy publicznej boją się korzystać z dorobku i propozycji nauki. Dla ułatwie-
nia podpowiem jednak, zwracając uwagę, że Trybunał Konstytucyjny i Sąd Naj-
wyższy, czyli gremia składające się z najwybitniejszych (lub prawie najwybitniej-
szych) prawników, nie mają żadnych oporów w korzystaniu z opinii ekspertów 
i biegłych. Dlaczego oni nie boją się, tak jak pozostali?

Mam pełną świadomość, że w społeczeństwie panuje przekonanie, że wszyst-
ko, co ukazuje się drukiem, zwłaszcza w czasopismach fachowych, stanowi doro-
bek nauki lub wyrażenie jej stanowiska w danej sprawie. Trzeba to sprostować, 
ponieważ tak nie jest. Pisać każdy może, jeden lepiej, drugi gorzej. Tak jednak, 
jak śpiew na imieninach u cioci nie powinien pretendować do miana występów 
profesjonalnych, tak też pisanie i publikowanie wszystkiego, co zostało napisane 
i zgłoszone do publikacji nie przesądza o naukowym charakterze tej twórczości. 
Większość piszących ogranicza się jedynie do opisu rzeczywistości. W prawie do-
tyczy to opisu regulacji prawnych danego zjawiska. Często w opisie tym nie ma 
nic więcej, nawet oceny w postaci stanowiska piszącego na dany temat. Inni opi-
sują to, co miało lub ma miejsce w innych państwach. To jest lub może być (jeśli 
opis jest rzetelny i udokumentowany) dopiero cennym źródłem informacji i pod-
stawą do wysuwania wniosków i postulatów odnośnie do recepcji tych rozwiązań 
na grunt krajowy. Prawdziwa nauka dostarcza jednak bardzo wiele cennego two-
rzywa, na bazie którego można budować lub reformować poszczególne obsza-
ry życia społecznego. Wiele jest bowiem wartościowych publikacji monografi cz-
nych lub artykułowych bądź glos do orzeczeń sądowych lub administracyjnych. 
Przypomnijmy, że takich rozwiązań i postulatów oczekuje się od prac pisanych 
dla uzyskania stopni lub tytułu naukowego, zaś w ciągu roku jest to udziałem wie-
lu tysięcy ludzi!
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