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ROLA MINISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW FINANSÓW PUBLICZNYCH 
W KSZTAŁTOWANIU ZAKRESU PAŃSTWOWEGO DŁUGU PUBLICZNEGO. 

WYBRANE PROBLEMY 
 

S t r e s z c z e n i e  
 

Artykuł odnosi się do roli ministra właściwego do spraw finansów publicznych  
w kształtowaniu zakresu państwowego długu publicznego. Autorka wykazuje, że na 
płaszczyźnie definiowania państwowego długu publicznego ministrowi właściwemu do spraw 
finansów publicznych przyznano kompetencje doprecyzowania jego ujęcia zarówno 
podmiotowego, przedmiotowego, jak i metodologii obliczania W niniejszym opracowaniu 
dokonano analizy konstrukcji prawnej ustawy o finansach publicznych oraz delegacji 
ustawowych przyznanych ministrowi w kontekście podnoszonych w praktyce stosowania 
prawa finansowego zarzutów niekonstytucyjności. Autorka wyraża w opracowaniu 
przekonanie, że przyznanie ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych bardzo 
szerokich prerogatyw jest płaszczyzną dla jego dyskrecjonalnych działań. Potwierdzeniem tej 
tezy jest opisany w artykule sposób realizacji przedmiotowych kompetencji przejawiający się 
udzieleniu ministrowi upoważnień blankietowych, nieposiadających cech wystarczającej 
określoności, co z kolei w sferze realizacji doprowadziło m.in. do rozszerzenia zakresu 
przedmiotowego długu określonego w samej ustawie, a to z kolei przełożyło się na sytuację 
finansową jednostek sektora finansów publicznych, a w szczególności jednostek samorządu 
terytorialnego. 
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THE ROLE OF THE MINISTER COMPETENT FOR PUBLIC FINANCES 
IN ESTABLISHING THE SCOPE OF DOMESTIC PUBLIC DEBT. 

SELECTED PROBLEMS 
 

S u m m a r y  
 

The article discusses the role of the minister competent for public finances in establishing 
the scope of domestic public debt. The author shows that when it comes to defining domestic 
public debt, the minister competent for public finances gained the authority to clarify its 
subjective and objective scope as well as the calculation methodology. The article analyses 
the legal framework of the public finance act and the delegation of legislative powers of the 
minister, in the context of complaints of unconstitutionality concerning practical application 
of financial law. The thesis is supported by the implementation of the abovementioned 
competences by granting the minister blanket authorisation, without sufficient certainty, 
which in turn leads to the extension of the subjective scope of debt stipulated in the act, 
influencing financial situation of the entities of public finance sector, especially of local 
government units.  
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