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WSTĘP 

 

Konstytucja jako ustawa zasadnicza ogranicza samowolę twórców aktów 

wykonawczych w kształtowaniu prawa podatkowego. W procesie wykładni  

tego prawa na szczególne uwzględnienie zasługują art. 84 i art. 217 Konstytucji  

RP z 1997 r. 

Zgodnie z art. 84 Konstytucji RP „Każdy jest obowiązany do ponoszenia ciężarów 

i świadczeń publicznych, w tym podatków określonych w ustawie”. Powyższy przepis 

wprowadza zasadę równości i powszechności opodatkowania, co oznacza prawo 

państwa do nakładania na określone podmioty świadczenia pieniężnego,  

bez wzajemnego świadczenia z jego strony. Prawo to wynika z władztwa 

państwowego i władczej decyzji właściwego organu państwa.  

Z kolei art. 217 Konstytucji RP stanowi, iż „Nakładanie podatków, innych danin 

publicznych, określanie podmiotów, przedmiotów opodatkowania i stawek 

podatkowych, a także zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów 

zwolnionych od podatków następuje w drodze ustawy”. Jak wynika z cytowanego 

artykułu, cały proces kształtowania prawa podatkowego i nakładania obciążeń  

na obywateli należy do państwa, które realizuje swoje władztwo w drodze 

stanowienia ustaw wyłącznie przez parlament. 

Zasada wyłączności ustawowej wyrażona w omawianym art. 217 Konstytucji  

RP, a zasygnalizowana w art. 84 Konstytucji RP z 1997 r., wyraża wprost zasadę 

władztwa daninowego państwa, która określa sposób nałożenia przez ustawodawcę 

daniny publicznej, uwzględniając treść i tryb jej nakładania.  

Zatem jakakolwiek ingerencja ustawodawcy w sferę majątkową obywateli  

może się odbyć jedynie w formie ustawy, spełniającej określone w Konstytucji 

wymogi co do treści. Z tego też względu w niniejszej pracy skoncentrowano się  

na zagadnieniach podatków i zasadzie wyłączności ustawowej w obrębie Konstytucji  

RP, w szczególności w świetle art. 217.  

Celem badań, których efektem jest niniejsza praca, była analiza przeprowadzona 

z punktu widzenia podatków i innych danin publicznych w obrębie ustawy 

zasadniczej oraz przebiegu procesu realizacji zasady wyłączności ustawowej,  

z zachowaniem zasad prawidłowej legislacji daninowej. 

Badania oparto na studiach literaturowych, analizie aktów prawnych oraz 

orzeczeń, głównie Trybunału Konstytucyjnego. Wykorzystane zostały publikacje 

zarówno krajowe, jak i zagraniczne, różnych autorów z obszaru prawa podatkowego, 

prawa finansowego, prawa konstytucyjnego oraz władztwa daninowego. 

Jednym z zasadniczych problemów poruszanych w książce jest kwestia oceny 

koncepcji i realizacji zasad prawidłowej legislacji, w odniesieniu do uregulowań 

zawartych w art. 217 Konstytucji RP. W tym kontekście podjęto próbę oceny 

prawidłowości w konstruowaniu podatkowych aktów prawnych oraz ich skuteczności 

w ochronie obywateli przed nadmiernym opodatkowaniem. To zagadnienie uznano  
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za szczególnie istotne ze względu na fakt, iż podatki poprzez swój wieloaspektowy 

charakter odgrywają bardzo ważną rolę w gospodarce, tak więc nie można 

doprowadzić do nieograniczonego nakładania przez państwo obciążeń podatkowych 

w celach głównie fiskalnych. Uznano to zagadnienie za istotne ze względu  

na to, że podejmowanie działań władczych w zakresie stanowienia i stosowania 

podatków może w konsekwencji doprowadzić do ich zmniejszania, poprzez ich 

unikanie przez obywateli. 

Analiza literatury fachowej i dostępnych aktów prawnych prowadzi do wielu 

wniosków. Przede wszystkim podkreślić należy, iż najważniejsze regulacje odnoszące 

się do podatków zapisane zostały w ustawie zasadniczej, która stanowi chociażby  

o obligatoryjnym obowiązku ich ponoszenia, czy też wprowadza zasadę wyłączności 

ustawowej w stanowieniu bądź też nakładaniu danin publicznych. Przywołana  

zasada wyłączności ustawy należy do konstytucyjnego katalogu zasad podatkowych. 

Stąd też w procesie wykładni tego prawa, na szczególne uwzględnienie zasługują 

przede wszystkim art. 217 w związku z art. 84 Konstytucji RP z 1997 r. Jak wynika  

ze wspomnianego artykułu 217, cały proces kształtowania prawa podatkowego  

i nakładania obciążeń na obywateli należy do państwa, które realizuje swoje 

władztwo w drodze stanowienia ustaw wyłącznie przez parlament. Zatem 

analizowana zasada wyłączności ustawowej wyrażona w art. 217, a zasygnalizowana 

w art. 84 Konstytucji RP z 1997 r., wyraża wprost zasadę władztwa daninowego 

państwa, która określa sposób nałożenia przez ustawodawcę daniny publicznej, 

uwzględniając treść i tryb jej nakładania.  

Zauważyć należy, iż w ostatnich latach podatki stały się przedmiotem 

zainteresowania nie tylko doktryny, ale i orzecznictwa. Państwo za pomocą podatków 

realizuje wypracowane przez siebie cele fiskalne. W związku z tym ważnym 

problemem, jaki jawi się w obecnej sytuacji, jest fakt, że daniny wprowadzane są zbyt 

często, bez odpowiedniego przygotowania, bez gruntownej podstawy prawnej,  

bez formalnego uzasadnienia i założeń teoretycznych korzyści, jakie ma za sobą nieść 

nałożenie nowej daniny publicznej.  

Konkludując, obecnie obowiązujący polski system podatkowy posiada skomli-

kowaną, rozbudowaną i niestabilną konstrukcję, co wpływa bardzo negatywnie  

na poziom życia i warunki pracy podatników. Przyczyną tego jest m.in. zbyt  

wysoki poziom obciążeń podatkowych nakładanych na jednostkę, czy też fakt,  

iż niejednokrotnie są one wykorzystywane dla osiągnięcia celów fiskalnych, a ustawy 

podatkowe czy też ich nowelizacje są uchwalane w pośpiechu, bez uwzględnienia 

ewentualnych skutków ubocznych. Zdarza się również, że ustawy podatkowe 

powstają „przy okazji” prac nad innymi ustawami, a o ich wprowadzeniu trudno  

jest się dowiedzieć. Występują także przypadki, że ustawodawca upoważnia Ministra 

Finansów do regulowania wielu istotnych kwestii w drodze rozporządzeń 

wykonawczych, co nie jest działaniem właściwym z racji tego, iż istotne elementy 

podatku powinny być zastrzeżone do wyłącznej regulacji ustawowej. 



7 
__________________________________________________________________________________ 

Powyższe rozważania znajdują swój wyraz w strukturze pracy. 

W rozdziale pierwszym przedstawiono zarys teoretycznych podstaw podatków. 

Z uwagi na fakt, iż tematyka ta jest ogólnie znana i napisano na ten temat wiele  

prac, ograniczono się tutaj jedynie do ogólnych zagadnień stanowiących podstawę  

do dalszych rozważań w kolejnych częściach książki. 

W rozdziale drugim dokonano charakterystyki podatków, ich elementów 

konstrukcyjnych oraz innych danin publicznych z punktu widzenia najważniejszego 

aktu prawnego w państwie: Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku,  

ze szczególnym uwzględnieniem ich analizy na płaszczyźnie artykułu 217. 

W rozdziale trzecim zaprezentowano ocenę założeń i funkcjonowania artykułu 

217 konstytucji RP w perspektywie przestrzegania zasad prawidłowej legislacji  

przy stanowieniu aktów podatkowych. Na tej podstawie sformułowano wnioski 

odnoszące się do prawidłowości konstruowania i wprowadzania ustaw podatkowych,  

jak również odniesiono się do realizacji przez państwo celów fiskalnych, niosących  

ze sobą negatywne skutki w sferze gospodarki prywatnej.  

Rozdział czwarty dotyczy ustawy podatkowej jako formy stanowienia prawa 

podatkowego, zastrzeżonej w ustawie zasadniczej oraz innych źródeł prawa 

podatkowego w świetle art. 217 Konstytucji RP. W rozdziale tym podkreślono 

znaczenie ustawy podatkowej oraz konieczność jej prawidłowego konstruowania,  

w celu należytego nakładania przez państwo podatków na obywateli, uwzględniając 

treść i tryb ich nakładania. Istnieje możliwość regulacji pewnych elementów 

nieujętych w ustawie w drodze rozporządzenia. Ważne jest jednak, że nie może 

pojawiać się obecnie żadna regulacja podustawowa, która nie znajduje oparcia  

w ustawie lub nie służy jej wykonaniu. Zatem jakakolwiek ingerencja ustawodawcy  

w sferę majątkową obywateli może się odbyć jedynie w formie ustawy spełniającej 

określone w Konstytucji wymogi odnośnie do treści. 

W niniejszej pracy wykorzystano przede wszystkim literaturę polską oraz  

w mniejszym zakresie literaturę zagraniczną. Lista książek i artykułów, których 

przedmiotem tematycznym są sprawy podatkowe, jak również konstytucyjne, jest 

bardzo długa. Niewiele jest natomiast publikacji łączących zagadnienia podatkowe 

ujęte w konstytucji. Do takich niewątpliwie należą m.in. prace pod redakcją:  

C. Kosikowskiego, T. Dębowskiej-Romanowskiej, E. Ruśkowskiego oraz prace takich 

autorów, jak: B. Brzeziński, A. Bień-Kacała, A. Drwiłło, K. Działocha, L. Etel, N. Gajl,  

L. Garlicki, J. Gliniecka, J. Głuchowski, A. Gomułowicz, A. Krzywoń, H. Litwińczuk,  

R. Mastalski, W. Modzelewski, Z. Ofiarski, J. Oniszczuk, K. Sawicka, W. Wójtowicz. 

W niniejszej pracy wykorzystano także dostępne akty normatywne odnoszące się 

do zagadnień podatkowych, finansowych i konstytucyjnych, oraz wyroki i orzeczenia 

Trybunału Konstytucyjnego, Regionalnej Izby Obrachunkowej, Wojewódzkich  

Sądów Administracyjnych, jak i Naczelnego Sądu Administracyjnego, których liczba  

w ostatnich latach znacząco wzrosła. 
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Prezentowana książka powstała w wyniku badań prowadzonych w pierwszych 

latach działalności naukowej.  

Dla poparcia tez pracy i ich aktualności warto przeanalizować również 

najnowsze pozycje literaturowe tj. min.: R. Mastalski, Prawo podatkowe,1  

A. Gomułowicz, D. Mączyński, Podatki i prawo podatkowe,2 H. Dzwonkowski, J. Kulicki, 

Dylematy reformy systemu podatkowego w Polsce,3 H. Filipczyk, Postulat pewności 

prawa w wykładni operatywnej prawa podatkowego.4 

 

                                                 
1 R. Mastalski, Prawo podatkowe., C.H. Beck, Warszawa 2016. Stanowi ono nowe ujęcie prawa 

podatkowego, w kontekście zmian jakie zaszły w ostatnich latach z uwzględnieniem dorobku 

doktryny i orzecznictwa. 
2 A. Gomułowicz, D. Mączyński, Podatki i prawo podatkowe., Wolters Kluwer, Warszawa 2016.   

W książce ujęto zarówno definicję podatku jak również obowiązujące w Polsce rozwiązania 

prawnopodatkowe, zwracając uwagę na najnowsze zmiany w przepisach prawa podatkowego.  
3 H. Dzwonkowski, J. Kulicki, Dylematy reformy systemu podatkowego w Polsce., Wydawnictwo 

Sejmowe, Warszawa 2016. W książce wskazano min. na konieczność wprowadzenia zmian  

w modelu stanowienia i poboru podatków w Polsce jak i ochrony praw podatników czy interesu 

fiskalnego państwa. 
4 H. Filipczyk, Postulat pewności prawa w wykładni operatywnej prawa podatkowego, Lex Wolter 

Kluwer, Warszawa 2013., s. 52 i n. (Rozdział I, 1.3.2. Artykuły 84 i 217 Konstytucji RP – zasady 

władztwa podatkowego i ustawowej regulacji opodatkowania.). 


