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Przedmowa

Niniejsza monografia stanowi prezentację wyników prac badawczych podejmo-
wanych przez przedstawicieli krajowych uczelni w celu zdiagnozowania teoretycznych 
i praktycznych aspektów stanowienia oraz stosowania prawa finansowego. Stworzenie 
zjazdowej formuły prowadzenia dyskursu naukowego pozwoliło na ustalenie doktry-
nalnych problemów i praktycznych barier w prawidłowym kształtowaniu treści tego 
prawa, a także jego funkcjonowaniu. Nie mniej istotne było również podjęcie próby 
zidentyfikowania wyzwań, jakie dla nauki i stosowania prawa finansowego wynikają 
z dynamicznych zmian stosunków gospodarczych, społecznych i politycznych. Wy-
muszają one potrzebę opracowania nowych koncepcji prawnofinansowych oraz po-
szukiwania właściwych rozwiązań problemowych zagadnień.

Pokłosiem badań nad teoretycznymi i praktycznymi aspektami prawa finanso-
wego, jego problemami, koncepcjami, wyzwaniami oraz rozwiązaniami jest obszer-
ny zbiór 54 opracowań naukowych, które stanowią rozdziały niniejszej publikacji. 
Odnoszą się one do zagadnień występujących we wszystkich działach tego prawa, 
a  także w sferze jego nauczania. Warto zauważyć, że dorobek dyskursu naukowego 
został zaprezentowany zarówno w sposób punktowy, przez wskazanie kluczowych, ale 
pojedynczych kwestii, jak i przez pewien cykl tematyczny, rozwijany przez różnych au-
torów. Ważkość poruszanych zagadnień oraz ich merytoryczne ujęcie stanowią cechy, 
które niewątpliwie pozwalają zaliczyć niniejszą publikację do interesujących i ważnych 
pozycji na rynku profesjonalnych opracowań prawniczych.

Liczne grono autorów reprezentuje w zasadzie wszystkie krajowe ośrodki na-
ukowe, w których na wydziałach prawa i  administracji funkcjonują jednostki orga-
nizacyjne zajmujące się nauką szeroko rozumianego prawa finansowego. Wśród nich 
występują także naukowcy, którzy są praktykami stosującymi przepisy tego prawa. 
Walorem niniejszej monografii jest również udział w jej merytorycznym przygotowa-
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niu sędzi Trybunału Konstytucyjnego, sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego, 
wojewódzkich sądów administracyjnych i sądów powszechnych, członków samorzą-
dowych kolegiów odwoławczych i  regionalnych izb obrachunkowych, licznej grupy 
radców prawnych, adwokatów oraz doradców podatkowych, a  także pracowników 
Ministerstwa Finansów. Niewątpliwie to swoiste zderzenie doktrynalnego i nauko-
wego podejścia do fenomenów ze sfery stanowienia i stosowania prawa finansowego 
było źródłem dodatkowej inspiracji do wnikliwego ujęcia problematyki badawczej, 
a także poszukiwania kolejnych argumentów przemawiających za trafnością poglądów 
prezentowanych w niniejszej monografii. Jako redaktorowi naukowemu tej publikacji 
pozostaje mi zatem zachęcenie czytelników do zapoznania się z jej treścią i pokorne 
oczekiwanie na jej ocenę merytoryczną. 

Dr hab. Andrzej Gorgol, prof. UZ
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