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PETYCJA DO PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

W SPRAWIE PRZEDŁOŻENIA PROJEKTU ZMIANY KONSTYTUCJI

w celu inkorporacji unijnej metodologii obliczania długu publicznego

Z ogromną satysfakcją przyjęliśmy inicjatywę Pana Prezydenta w przedmiocie
zagwarantowania w Konstytucji RP członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Jesteśmy
głęboko przekonani, iż urzeczywistnienie tego postulatu leży w interesie naszej Ojczyzny, a
najlepszym ku temu sposobem będzie zastąpienie w Konstytucji RP odwołania do aktualnie
obowiązującej metodologii obliczania długu publicznego zawartej w ustawie o finansach
publicznych, metodologią unijną, w celu stabilizacji finansów publicznych obciążonych po
pandemii zobowiązaniami o znacznej wartości.

Tym samym, pragniemy zwrócić się do Pana Prezydenta z prośbą o przedłożenie
projektu zmiany Konstytucji RP, polegającej na nowelizacji art. 216 ust. 5, określającego
sposób obliczania limitu długu publicznego. Uważamy, że jest to optymalne miejsce na
konstytucyjne zagwarantowanie członkostwa Polski w Unii Europejskiej, w sposób
jednocześnie zabezpieczający wspólnotę narodową przed negatywnymi skutkami
nieodpowiedzialnego zwiększania długu publicznego. Wnosimy o określenie następującego
brzmienia ust. 5 Art. 216 Konstytucji:

“Nie wolno zaciągać pożyczek lub udzielać gwarancji i poręczeń finansowych, w
następstwie których państwowy dług publiczny przekroczy 3/5 wartości rocznego produktu
krajowego brutto. Sposób obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto oraz
państwowego długu publicznego określają ratyfikowane umowy międzynarodowe, o
których mowa w art. 89 ust. 1 Konstytucji.”



Unijna metodologia obliczania długu publicznego pierwszy raz została zdefiniowana
w 1992 r. w Traktacie z Maastricht. Obecnie, szczegółowe zasady rządzące tą materią
określone są w Protokole nr 12 w sprawie procedury dotyczącej nadmiernego deficytu,
załączonym do Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Charakterystyka porównawcza
obu sposobów liczenia długu publicznego w sposób syntetyczny została przedstawiona w
odpowiedzi podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów na interpelację nr 7942 w
sprawie standardów obliczania długu publicznego1. Podstawowa różnica sprowadza się do
ujęcia w metodologii unijnej zadłużenia całego sektora publicznego (general government).

Wobec dynamicznej zmiany sytuacji międzynarodowej i geopolitycznej w naszym
najbliższym otoczeniu, podkreślić należy istotność stabilności finansów publicznych, które w
ostatnim czasie doznały poważnego uszczerbku w wyniku pandemii Covid-19. Spadek
dochodów przedsiębiorstw i obywateli dotknął całą Europę, a jego skutki odczuwać
będziemy przez następne dekady, mierząc się bądź wyłącznie z kryzysem zadłużenia, lub
wręcz z kryzysem walutowym. Pragniemy więc poddać pod rozwagę Pana Prezydenta
potrzebę wzmożonej ochrony interesu narodowego przed niebezpieczeństwem fiskalnej
nieodpowiedzialności w nadchodzących czasach.

Na mocy art. 235 ust. 1 Konstytucji, Prezydent Rzeczypospolitej uprawniony jest do
przedłożenia Sejmowi RP projektu ustawy o zmianie Konstytucji. Mając na uwadze tę
prerogatywę i celowość wykorzystania jej dla dobra naszej Ojczyzny, zwracamy się do Pana
Prezydenta z uprzejmą prośbą o zainicjowanie zmian prawnych we wzmiankowanym
zakresie.
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