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WPROWADZENIE

Niemal niezwłocznie po uchwaleniu obowiązującej Konstytucji Rzeczypo-
spolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. pojawiły się głosy oceniające jej roz-
wiązania. Podkreślano w nich zadowolenie z faktu, że wreszcie ustały formalne 
przyczyny braku warunków do uchwalenia ustawy konstytucyjnej. Pilną potrze-
bę uchwalenia nowej konstytucji zauważano bowiem już w 1989 r., jednak do-
strzegano, że wyłoniony w czerwcowych wyborach parlament, a w szczególno-
ści „kontraktowy” Sejm nie mają moralnego i politycznego tytułu do określenia 
konstytucyjnych podstaw nowego państwa. Także parlament uznał, że nowa kon-
stytucja powinna być uchwalona w kolejnej kadencji przez parlament wyłoniony 
w całkowicie demokratycznych wyborach. Jednocześnie znaczne rozdrobnienie 
ugrupowań politycznych w parlamencie wyłonionym w październikowych wy-
borach 1991 r. nie stwarzało korzystnych warunków do osiągania politycznego 
konsensusu w sprawach kształtu nowych rozwiązań konstytucyjnych. Uchwalo-
na w kwietniu 1992 r. Mała konstytucja miała więc charakter tymczasowy i stwa-
rzała w praktyce liczne problemy interpretacyjne. Jednak już po uchwaleniu Kon-
stytucji z 1997 r., a przed referendum konstytucyjnym, a także przed następującą 
bezpośrednio po nim kampanią wyborczą do Sejmu i Senatu siły polityczne, które 
w latach 1993–1997 w ograniczonym stopniu reprezentowane były w parlamen-
cie, w związku z czym nie były w stanie przeforsować swoich koncepcji ustrojo-
wych w uchwalonej Konstytucji, zaczęły prezentować koncepcje zastąpienia tego 
aktu nowym, opartym na innych założeniach aksjologicznych. Po zwycięstwie 
wyborczym 1997 r. partie te odstąpiły od postulatu całkowitej zmiany Konstytu-
cji, jednak po kilku kolejnych latach, od początku XXI w. zaczęły powtórnie na-
silać się głosy nawołujące do dokonania w Konstytucji istotnych zmian, a nawet 
do uchwalenia nowej konstytucji. Projekty konstytucji PiS i LPR oparte zostały 
na założeniu zerwania z dotychczasową koncepcją funkcjonowania państwa i cią-
głością ustroju III RP, projekt Samoobrony RP, oparty na idei silnego i skutecz-
nego państwa, nie był pod względem rewolucji założeń funkcjonowania państwa 
aż tak daleko idący, projekt PO zawierający założenia sanacji państwa w oparciu 
o zaproponowane środki, zmierzał do naprawy ustroju III RP. Ponad dziesięciolet-
nią praktykę stosowania przepisów Konstytucji środowisko konstytucjonalistów 
uznało za wystarczająco długą, żeby podjąć próbę oceny skutków jej funkcjono-
wania. Tematyce tej poświęcono liczne prace indywidualne. Także Polskie To-
warzystwo Prawa Konstytucyjnego, pamiętając o roli, jaką polscy konstytucjo-
naliści odegrali w pracach nad przygotowaniem koncepcji Konstytucji, podjęło 
inicjatywę badań nad podstawowymi problemami jej stosowania. Pracom zespo-
łu znanych przedstawicieli nauki prawa przewodniczył prof. Kazimierz Działo-
cha. Celem badań było uzyskanie odpowiedzi na trzy pytania: jak realizowane 
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są w praktyce konstytucyjne zasady i instytucje; czy i jakie trudności powsta-
ją w procesie stosowania przepisów Konstytucji, oraz czy (i ewentualnie jakie) 
zmiany byłyby uzasadnione w świetle badań nad praktyką1. Podkreślając pew-
ne problemy i niektóre niedoskonałości dostrzeżone w trakcie stosowania przepi-
sów Konstytucji, generalnie pozytywnie oceniono jej rozwiązania, stwierdzając, 
że trafnie i skutecznie uporządkowała ona ustrój i funkcjonowanie najwyższych 
organów państwa zgodnie z zasadą podziału i równowagi władz. 

Problematyka fi nansów publicznych i prawa fi nansowego jako przedmiot 
standardów konstytucyjnych nie wzbudziła tylu kontrowersji i zastrzeżeń. Śro-
dowisko prawników specjalistów prawa fi nansowego oceniając pozytywnie przy-
jęte rozwiązania podkreślało, że obowiązująca Konstytucja jak żadna wcześniej-
sza szeroko odniosła się do problematyki fi nansów publicznych, wypełniając 
w ten sposób międzynarodowe standardy współczesnych konstytucji. Uwzględ-
niając dorobek orzeczniczy Trybunału Konstytucyjnego powstały na tle interpre-
tacji wcześniej obowiązujących przepisów oraz dorobek doktryny prawa fi nan-
sowego wyodrębniono w niej rozdział X poświęcony tej problematyce, szeroko 
i obszernie regulujący problematykę fi nansów publicznych i tworzący podstawy 
prawodawstwa zwykłego tej gałęzi prawa. Uwzględniono przyjęte w prawie UE 
standardy ostrożnościowe w zakresie rozmiaru długu publicznego oraz wprowa-
dzono zakaz fi nansowania defi cytu budżetowego długiem publicznym zaciąganym 
w banku centralnym państwa. Pojawiły się jednak równocześnie uwagi odnośnie 
do zbyt oszczędnych rozwiązań w materii standardów fi nansowych samorządu te-
rytorialnego, postulaty precyzyjnego określenia instytucji prowizorium budżeto-
wego, sygnały o braku koncepcji Skarbu Państwa, uwzględnienia konstytucyj-
nych standardów (zasad) podatkowych itp. Podkreślano, że uczestnictwo Polski 
w UE skłania do uwzględnienia w przepisach konstytucyjnych wynikających z te-
go tytułu uwarunkowań związanych z problematyką monetarną i bankową. 

Dostrzegając potrzebę naukowej refl eksji w przedstawionej materii środo-
wiska prawników fi nansowców, zespół specjalizujących się w tej dziedzinie pra-
cowników naukowych Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, w składzie: 
prof. zw. dr hab. Leonard Etel – Dziekan Wydziału Prawa, Kierownik Katedry 
Prawa Podatkowego; prof. zw. dr hab. Cezary Kosikowski – Kierownik Kate-
dry Prawa Gospodarczego Publicznego; prof. zw. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski – 
Kierownik Katedry Finansów Publicznych i Prawa Finansowego i dr hab. Janusz 
Stankiewicz, prof. UwB – zwrócił się do środowisk uniwersyteckich katedr fi nan-
sów publicznych i prawa fi nansowego o dokonanie oceny kondycji polskiego pra-
wa fi nansowego. Z prośbą o przygotowanie referatów programowych w ramach 
ustalonych grup tematycznych zagadnień zwrócono się do uznanych autorytetów 
w zakresie konstytucyjnego prawa fi nansowego: 

1 Odpowiedź na te pytania zawiera opracowanie: Podstawowe problemy stosowania Konstytucji RP. Raport 
końcowy z badań, Warszawa 2006.
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grupa tematyczna I – Konstytucja jako źródło prawa fi nansowego i podat-
kowego – prof. zw. dr hab. Teresa Dębowska–Romanowska – Kierownik 
Katedry Prawa Finansowego Uniwersytetu Łódzkiego, b. sędzia Trybuna-
łu Konstytucyjnego,

grupa tematyczna II – Budżet państwa – dr hab. Elżbieta Chojna–Duch, 
prof. Uniwersytetu Warszawskiego, b. wiceminister fi nansów, czł. Rady 
Polityki Pieniężnej, 

grupa tematyczna III – Finanse lokalne i regionalne – dr hab. Elżbieta 
Kornberger–Sokołowska, prof. Uniwersytetu Warszawskiego, 

grupa tematyczna IV – Daniny publiczne – prof. zw. dr hab. Ryszard Ma-
stalski – kierownik Katedry Prawa Finansowego Uniwersytetu Wrocław-
skiego, 

grupa tematyczna V – Ustrój pieniężny i bank centralny państwa – prof. 
zw. dr hab. Elżbieta Fojcik–Mastalska, Uniwersytet Wrocławski.

Przygotowane w ramach poszczególnych grup tematycznych opracowania 
prezentują główne problemy poszczególnych dziedzin znajdujących swoje stan-
dardy w przepisach Konstytucji i stanowią podstawę do zaprezentowania analiz 
tych problemów przez Autorów reprezentujących wszystkie krajowe ośrodki aka-
demickie.

Białystok, w kwietniu 2010 
Janusz Stankiewicz

–

–

–

–

–
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