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BANK CENTRALNY W POLSCE. MIĘDZY 
NIEZALEŻNOŚCIĄ A DEMOKRATYCZNĄ KONTROLĄ

Poruszając zagadnienie niezależności banku centralnego oraz sprawowanej nad 
nim kontroli, rozważania należy rozpocząć od analizy pozycji prawnoustrojowej 
banku centralnego w państwie. Obecnie w świecie dominują dwie zasadnicze 
koncepcje: bank centralny zależny od rządu i bank centralny od rządu niezależny. 
W literaturze przedstawiany jest również inny podział na model konstytucyjny 
i kontraktowy, mimo jednak innego nazewnictwa, opiera się on na podobnych 
wskaźnikach co wcześniej przywołany. Model konstytucyjny to model banku 
niezależnego, gdzie niezależność jest gwarantowana przez środki prawne, a kon-
takty z władzą są bardzo nieformalne. Model kontraktowy natomiast to bank 
zależny od władzy wykonawczej, gdzie mamy do czynienia z określeniem wyraź-
nych granic odpowiedzialności i ścisłych powiązań rządu z bankiem centralnym 
na zasadzie umowy agencyjnej (kontraktowej)1. Model pierwszy – banku cen-
tralnego zależnego od rządu – opiera się na ograniczonej samodzielności banku 
centralnego jako instytucji doradczo-wykonawczej. Zgodnie z jego założeniami 
bank centralny pełni jedynie funkcję doradczą w stosunku do rządu, który odpo-
wiada za ostateczny kształt polityki fi nansowej, w tym polityki pieniężnej, z jed-
noczesnym pełnieniem funkcji wykonawczej co do odpowiednich ustaleń owej 
polityki. Zwolennicy ograniczonej samodzielności banków centralnych jako 
główną zaletę podkreślają możliwość zachowania jedności celów i metod reali-
zacji polityki gospodarczo-społecznej, za którą odpowiedzialność ponosi rząd2. 
W modelu drugim – banku centralnego niezależnego od rządu – podstawowym 
celem banku jest dbałość o stabilność cen. Bank uwolniony od presji politycznej 
może działać bardziej długofalowo, opierać swoje decyzje na obiektywnej ocenie 
sytuacji i realistycznych prognozach ekonomicznych3. W świetle tego rozwią-
zania bank centralny jest niezależny od kierunków bieżącej polityki społeczno-

1 I. Kraś, Powstanie i status Narodowego Banku Polskiego, „Seminare” 2006, nr 23, s. 223, 
http://www.seminare.pl/pdf/tom23–16-kras.pdf (23.09.2013).

2 L. Góral, M. Karlikowska, K. Koperkiewicz-Mordel, Polskie prawo bankowe, Warszawa 
2003, s. 12–13.

3 I. Kraś, op. cit., s. 218–219.
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-gospodarczej, realizowanej przez rząd, ponieważ jego zadaniem jest wyłącznie 
prowadzenie długofalowej polityki pieniężnej. Oznacza to znaczne poszerzenie 
uprawnień banku centralnego zarówno w zakresie planowania, jak i wykonywa-
nia polityki pieniężnej4.

Kolejnym ważkim aspektem poruszanej problematyki jest zdefi niowanie tego, 
czym się charakteryzuje niezależność banku centralnego, jakie zmienne oprócz 
relacji z rządem mają wpływ na stopień autonomii banku. Ponieważ istnieje wie-
le poglądów na rolę banku centralnego we współczesnym świecie, odnajdujemy 
również wiele teorii przedstawiających idealny model niezależnego banku. Zapo-
znanie się z wybranymi defi nicjami pozwoli na nakreślenie ogólnego obrazu tego 
zagadnienia, należy jednak pamiętać, iż są one różnorodne ze względu na wiele 
obszarów działalności banku. Defi nicja autorstwa Alexa Cukiermana, Stevena 
B. Webba oraz Bilin Neyapti dzieli niezależność banku centralnego na prawną 
i rzeczywistą. Niezależność prawna wskazuje na stopień autonomii, którą usta-
wodawca przyznał bankowi centralnemu, i jest podzielona na cztery główne gru-
py: powoływanie, odwoływanie i kadencja prezesa banku centralnego; podział 
kompetencji w formułowania polityki pieniężnej między władzę wykonawczą 
i bank centralny oraz udział banku centralnego w procesie budżetowym; realizo-
wanie celów banku centralnego; ograniczenia udzielania kredytu rządowi przez 
bank centralny. Wskaźnikiem rzeczywistej niezależności banku centralnego jest 
natomiast zjawisko rotacji na stanowisku prezesa – im częstsze zmiany na tej 
pozycji, tym niższy poziom autonomii banku5.

Model, który proponują Vittorio Grilli, Donato Masciandaro i Guido Tabelli-
ni, opiera się na rozróżnieniu niezależności politycznej i ekonomicznej. Niezależ-
ność polityczna to zdolność do wyboru ostatecznego celu polityki pieniężnej, na 
przykład poziomu infl acji czy aktywności gospodarczej. Zdolność ta zależy prze-
de wszystkim od trzech aspektów: procedury powoływania członków organów 
zarządzających bankiem centralnym, związku między tymi organami i rządem 
oraz formalnymi obowiązkami banku centralnego. Niezależność ekonomiczna 
jest natomiast zdolnością do wyboru instrumentów, które służą do realizacji 
wybranych celów polityki pieniężnej. Zmiennymi, które wpływają na ten rodzaj 
autonomii banku centralnego, są: wpływ rządu na możliwość określania wyso-
kości pożyczek od banku centralnego oraz charakter instrumentów pieniężnych 
znajdujących się pod kontrolą banku centralnego6. Kolejną wartą przedstawienia 
jest defi nicja, którą sformułował Rolf H. Hasse, odnosząca się do już wcześniej 

4 L. Góral, M. Karlikowska, K. Koperkiewicz-Mordel, op. cit., s. 12–13.
5 A. Cukierman, S. Webb, B. Neyapti, Measuring the Independence of Central Banks and Its 

Eff ect on Policy Outcomes, „Th e World Bank Economic Review” 1992, Vol. 6, no. 3, s. 356–357, 
363, http://www.cedeplar.ufmg.br/economia/disciplinas/ecn933a/crocco/Operacao_govern-
anca_Bancos_Centrais/CUKIERMANAWEBBNEYAPTIMeas.pdf (23.09.2013).

6 V.  Grilli D.  Masciandaro, G.  Tabellini, Political and Monetary Institutions and Public 
Financial Policies in the Industrial Countries, „Economic Policy” 1991, no. 13, s.  366–368, 
http://www.statistica.unimib.it/utenti/dallapellegrina/grilli_masciandaro_tabellini_91.pdf 
(23.09.2013).
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omawianego wpływu rządu na działalność banku centralnego. Określa ona trzy 
obszary niezależności, w których jego wpływ musi być wyłączony bądź drastycz-
nie ograniczony. W ramach niezależności personalnej, która dotyczy procedury 
powoływania władz banku, nie jest realne całkowite wykluczenie wpływu rządu 
na obsadę tak istotnej instytucji publicznej jak bank centralny. Poziom wpły-
wu może być jednak regulowany przez takie kryteria, jak reprezentacja rządu 
w organie zarządzającym banku centralnego czy wpływ rządu na procedurę po-
woływania, kadencję oraz procedurę odwoławczą zarządu banku. Niezależność 
fi nansowa odnosi się do możliwości rządu fi nansowania wydatków rządowych, 
bezpośrednio lub pośrednio, przez kredyty uzyskiwane z banku centralnego. 
Bezpośredni dostęp do kredytów banku centralnego implikuje, że polityka pie-
niężna jest podporządkowana polityce fi skalnej. Dostęp pośredni może zaistnieć, 
gdy bank centralny pełni funkcję kasjera rządu lub zarządza długiem publicz-
nym. Ostatni obszar niezależności w zakresie polityki pieniężnej odnosi się do 
manewru przysługującego bankowi centralnemu w formułowaniu i realizowaniu 
polityki monetarnej7.

Przy tak dużym wachlarzu możliwych pojęć poszukiwana jest defi nicja 
uwzględniająca najważniejsze aspekty niezależności banku centralnego. Za taką 
można uznać defi nicję zwracającą uwagę na trzy aspekty owej autonomii – insty-
tucjonalny, fi nansowy oraz funkcjonalny:

–  Niezależność instytucjonalna jest określana przede wszystkim przez usy-
tuowanie banku centralnego w systemie organów państwa oraz sposób 
powoływania i odwoływania władz banku (kadencyjność, nieusuwalność 
w czasie kadencji)8. Niezależność instytucjonalna jest uważana przez nie-
których za najbardziej wątpliwą. W tym pojęciu mieści się przecież okre-
ślenie statusu prawnego banku centralnego, w tym jego formy prawnej, 
organizacji wewnętrznej, obsady kierowniczej, powiązań z organami 
państwa. Są to rozstrzygnięcia, które z natury rzeczy nie mogą należeć do 
decyzji samego banku centralnego. Status banku centralnego może okre-
ślać konstytucja lub ustawa zwykła. Organy banku mogą być natomiast co 
najwyżej upoważnione do uregulowania pewnych kwestii wewnętrznych 
(na przykłąd struktury organizacyjnej centrali banku, regulaminu pracy 
organów banku)9.

–  Niezależność fi nansowa, czyli trwałe określanie zasad tworzenia i podzia-
łu funduszy banku centralnego uniemożliwiające wywieranie nacisku 
fi nansowego przez rząd lub parlament na decyzje banku10. Niezależność 
fi nansowa banku centralnego dotyczy jego gospodarki fi nansowej, w tym 

7 S. Eijffi  nger, J. de Haan, Th e Political Economy of Central-bank Independence, „Special Pa-
pers in International Economics” 1996, no. 19, s. 2, http://www.princeton.edu/~ies/IES_Spe-
cial_Papers/SP19.pdf (23.09.2013).

8 W. Baka, Bankowość centralna. Funkcje – metody – organizacja, Warszawa 2001, s. 79.
9 C. Kosikowski, Finanse publiczne w świetle Konstytucji RP oraz orzecznictwa Trybunału 

Konstytucyjnego, Warszawa 2004, s. 249–250.
10 W. Baka, Bankowość centralna…, op. cit., s. 80.
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tworzenia i wykorzystywania funduszy własnych, podziału zysku, powią-
zań fi nansowych z bankami komercyjnymi, rozliczeń z budżetem pań-
stwa. Niezależności fi nansowej banku nie należy mylić z jego samodziel-
nością fi nansową jako odrębnego podmiotu prawego, odpowiedzialnego 
za rezultaty prowadzonej działalności. Niezależność fi nansowa nie może 
być również w żadnym razie utożsamiana z dowolnością w gromadze-
niu i wydatkowaniu środków pieniężnych banku oraz z brakiem kontroli 
państwa nad jego gospodarką fi nansową. Samodzielność fi nansowa ban-
ku centralnego powinna służyć realizacji jego funkcji, czemu nie przeczy 
konieczność poddania gospodarki fi nansowej banku centralnego kontroli 
i nadzorowi państwowemu11.

–  Niezależność funkcjonalna, czyli uprawnienia banku centralnego do sa-
modzielnego kształtowania polityki pieniężnej i jej realizacji. Oznacza 
to w szczególności niepodleganie w tej dziedzinie przez bank centralny 
instrukcjom, wytycznym czy decyzjom parlamentu, prezydenta i rzą-
du12. Właśnie w ramach niezależności funkcjonalnej pojawia się właściwy 
problem niezależności banku centralnego – samodzielność wykonywania 
jego funkcji. Wykonywanie to nie może być jednak oderwane od cało-
ści systemu gospodarczego i fi nansowego państwa. Oznacza to potrzebę 
przeprowadzenia wyraźnego podziału zadań i kompetencji oraz odpowie-
dzialności poszczególnych ogniw systemu gospodarczego, a także ustale-
nia obowiązku ich współdziałania z sobą. Trzeba też przewidzieć system 
kontroli i nadzoru nad samodzielnym wykonywaniem funkcji banku 
centralnego oraz system rozstrzygania sporów i konfl iktów pomiędzy 
nim a organami państwa13. W działalności emisyjnej granice niezależno-
ści banku centralnego stanowią ustalenia podjęte przez bank centralny 
wspólnie z rządem i aprobowane przez parlament. W realizacji funkcji 
banków niezależność banku centralnego jest wytyczona założeniami poli-
tyki pieniężnej, które opracowuje w końcu sam bank i które nie podlega-
ją autoryzacji organów państwowych. W działalności banku centralnego 
jako banku państwa z kolei niezależność nie może być duża, ponieważ 
zachowanie równowagi bilansu płatniczego, wysokości długu publicznego 
oraz zadłużenia budżetu państwa w banku centralnym to domena odpo-
wiedzialności rządu i władczych kompetencji parlamentu. Poza te granice 
nie może wyrastać niezależność banku centralnego14.

W obliczu przedstawionej wyżej trzyaspektowej defi nicji niezależności banku 
centralnego należy stwierdzić, iż Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwiet-
nia 1997 roku oraz ustawa o Narodowym Banku Polskim z 29 sierpnia 1997 roku 
wyposażyły Narodowy Bank Polski w uprawnienia, które umieszczają go w gro-
nie najbardziej niezależnych banków centralnych na świecie. Zasadniczą zmianą 

11 C. Kosikowski, op. cit., s. 249–250.
12 W. Baka, Bankowość centralna…, op. cit., s. 79–80.
13 C. Kosikowski, op. cit., s. 249–250.
14 Ibidem.



69Bank centralny w Polsce. Między niezależnością a demokratyczną kontrolą

w usytuowaniu regulacji prawnych dotyczących problematyki bankowości cen-
tralnej jest poświęcenie jej nie tylko konkretnej ustawy, ale także – co zasługuje 
na szczególną uwagę – przepisów ustawy zasadniczej. Narodowy Bank Polski 
do tej pory funkcjonował głównie na podstawie ustawowej regulacji, a w okre-
sie powojennym – dekretu wydanego przez rząd. Konstytucja Rzeczypospolitej 
Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku wprowadziła nową jakość do funkcjonowania 
Narodowego Banku Polskiego i podniosła rangę banku centralnego do konstytu-
cyjnego organu państwa. Realizując podstawowy cel swej działalności – dbanie 
o wartość polskiego pieniądza – NBP dysponuje znaczącym zakresem niezależ-
ności instytucjonalnej. Rząd nie ma bowiem żadnego formalnego wpływu na ob-
sadę organów tego banku. Jednocześnie czas trwania kadencji Prezesa NBP oraz 
członków Rady Polityki Pieniężnej (6 lat) – dłuższy niż kadencja rządu (art. 227 
Konstytucji RP) – a także istotne ograniczenia możliwości skrócenia owej ka-
dencji (art. 9, 13 i 17 ustawy o NBP)15 gwarantują organom banku centralne-
go stabilność niezbędną do realizacji długofalowych celów polityki pieniężnej16. 
Kolejny aspekt niezależności banku centralnego – fi nansowy – wymaga ustawo-
wego ograniczenia zakresu fi nansowania przez bank centralny wydatków budże-
towych. Ustawa zasadnicza zabrania bezpośredniego fi nansowania przez bank 
centralny defi cytu budżetowego (art. 220 Konstytucji RP). Taki przepis zmienia 
relacje między rządem i ministrem fi nansów a NBP. Wcześniej, gdy przepisu tego 
nie było, organy te próbowały wywierać nacisk na bank centralny co do fi nanso-
wania defi cytu budżetowego17. Na uwagę zasługuje jednak, że zgodnie z ustawą 
o NBP bank centralny wykonuje jednak pewne zadania, które niosą z sobą teo-
retyczne możliwości osłabienia zakazu kredytowania rządu. Można do nich zali-
czyć prowadzenie bankowej obsługi budżetu państwa i jego rachunków, prowa-
dzenie rachunków Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, organizowanie obrotu 
skarbowymi papierami wartościowymi, możliwość obsługi pożyczki państwowej 
zaciągniętej w drodze emisji papierów wartościowych czy możliwość pełnienia 
funkcji agenta fi nansowego rządu w zakresie zawierania i realizacji umów kre-
dytowych oraz obsługi zadłużenia zagranicznego państwa, choć NBP nie odpo-

15 Odwołanie Prezesa NBP z funkcji w trakcie kadencji może nastąpić jedynie na skutek 
złożenia przez niego rezygnacji oraz w ustawowo określonych przypadkach – gdy nie wypeł-
nia on swoich obowiązków z powodu długotrwałej choroby, został skazany prawomocnym 
wyrokiem sądu za popełnione przestępstwo, złożył niezgodne z prawdą oświadczenie lustra-
cyjne, stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub Trybunał Stanu orzekł wobec niego 
zakaz zajmowania kierowniczych stanowisk lub pełnienia funkcji związanych ze szczególną 
odpowiedzialnością w organach państwowych (art. 9 ustawy o NBP). Członkowie Rady Po-
lityki Pieniężnej i zarządu mogą być odwołani przed upływem kadencji tylko w przypadku 
zrzeczenia się swej funkcji, choroby trwale uniemożliwiającej sprawowanie funkcji, skazania 
prawomocnym wyrokiem sądu za popełnienie przestępstwa, złożenia niezgodnego z prawdą 
oświadczenia lustracyjnego, stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem sądu lub niezawie-
szenia działalności w partii politycznej albo związku zawodowego na okres kadencji (art. 13 
i 17 ustawy o NBP).

16 L. Góral, M. Karlikowska, K. Koperkiewicz-Mordel, op. cit., s. 40–41.
17 I. Kraś, op. cit., s. 219.
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wiada za zobowiązania Skarbu Państwa w tym zakresie18. Ostatni z wymiarów 
niezależności – funkcjonalny – wymaga zagwarantowania bankowi centralnemu 
prawa do samodzielnego kształtowania i realizowania polityki pieniężnej. Jest 
ono zapewnione przez skupienie w NBP zadań związanych z tworzeniem, rea-
lizacją i odpowiedzialnością za prowadzenie polityki pieniężnej (art. 227 ust. 1 
Konstytucji). Zgodnie z obecnym stanem prawnym zadania te są realizowane 
na podstawie corocznej uchwały Rady Polityki Pieniężnej (art. 227 ust. 6 Kon-
stytucji). Godne podkreślenia jest, że to Rada każdorazowo decyduje o treści 
wspomnianej uchwały, Sejm jest tylko informowany. Zgodnie z art. 227 ust. 1 
Konstytucji i art. 3 ustawy o NBP głównym zadaniem NBP jest walka z infl acją, 
a dopiero na drugim miejscu, jeśli nie jest to sprzeczne z celem podstawowym, 
wspieranie polityki gospodarczej rządu19.

Obowiązujące przepisy prawne dotyczące pozycji polskiego banku central-
nego w państwie były i są nadal przedmiotem żywej dyskusji politycznej. Przed 
uchwaleniem obecnie obowiązującej ustawy o NBP ówcześnie rządząca koalicja 
Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Polskiego Stronnictwa Ludowego (z sierpnia 
1995 roku) oraz reprezentująca opozycję Unia Wolności (z czerwca 1996 roku) 
zgłosiły dwa różne projekty tego aktu. Obie propozycje bardzo odmiennie for-
mułowały optymalną pozycję, organizację i kompetencje banku centralnego. 
Propozycja SLD-PSL powtarzała przepis z poprzedniej ustawy o dwoistym celu 
działania NBP, to jest wzmacnianiu waluty krajowej oraz współpracy w realizacji 
polityki gospodarczej państwa. Obowiązek współpracy z innymi agendami pań-
stwowymi był powtórzony w rozdziale dotyczącym NBP i władz państwowych. 
Propozycja UW defi niowała wzmacnianie polskiej waluty jako jedyny cel dzia-
łania NBP, choć również zawierała obowiązek współpracy banku centralnego 
z agendami rządowymi w realizacji gospodarczej polityki rządu. W obu projek-
tach znajdowało się stwierdzenie, które oznaczało, że NBP byłby zmuszony fi nan-
sować, do pewnego poziomu, defi cyt budżetowy. Propozycja SLD-PSL zezwalała 
NBP na zakup rządowych papierów wartościowych od ministerstwa fi nansów 
w ciągu roku budżetowego na łączną kwotę nieprzekraczającą 5% planowanych 
dochodów budżetowych na dany rok. UW zakładała utworzenie Skarbu Pań-
stwa, odrębnego od ministerstwa fi nansów, od którego NBP mogłoby kupować 
obligacje o łącznej wartości (bez odsetek) nieprzekraczającej 2% planowanego 
dochodu budżetowego na dany rok. Bardzo istotna z punktu widzenia niezależ-
ności banku centralnego różnica między obiema propozycjami dotyczyła uregu-
lowania struktury organów zarządzających banku i powoływania ich członków. 
Projekt UW zachowywał przewodnią rolę Prezesa NBP, wprowadzając jednak 
nowy organ odpowiedzialny za decyzje monetarne – Radę Polityki Pieniężnej. 
Wariant SLD-PSL przenosił kompetencje zarządcze do specjalnie tworzonej 
Rady NBP, która miała także koordynować politykę pieniężną, pozostawiając 
Prezesowi NBP jedynie ograniczoną władzę wykonawczą. Projekt ustawy o NBP, 

18 R. Huterski, Niezależność banku centralnego, Toruń 2000, s. 197–198.
19 E. Frankowski, W obronie niezależności banku centralnego, „Glosa” 2001, nr 2, s. 3.
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przedłożony przez Unię Wolności, został w dużej mierze wykorzystany w obec-
nie obowiązującej ustawie: wprowadzenie Rady Polityki Pieniężnej jako organu 
odpowiedzialnego wyłącznie za decyzje monetarne, z zachowaniem istotnej roli 
Prezesa zarówno w kwestiach polityki, jak i bieżącego zarządzania NBP20. Co 
znamienne, ugrupowania polityczne niechętne niezależnemu bankowi central-
nemu nie pozostały bierne w staraniach o zmianę statusu Narodowego Banku 
Polskiego. Polskie Stronnictwo Ludowe już w lutym 2001 roku wniosło projekt 
zmiany ustawy o NBP. Przedstawione w nim rozwiązania proponowały między 
innymi wprowadzenie odpowiedzialności Rady Polityki Pieniężnej za rezulta-
ty swojej polityki przed Sejmem oraz dodanie wymogu wspierania polityki go-
spodarczej rządu przez bank centralny i Radę Polityki Pieniężnej21. Poprawki 
te zostały odrzucone w pierwszym czytaniu większością zaledwie 25 głosów22. 
Jeszcze w tym samym roku, w grudniu, przy odnowionym składzie Sejmu, wpły-
nął kolejny poselski projekt zmiany ustawy o NBP23. Zawarte w nim popraw-
ki zobowiązywały NBP do wspierania polityki gospodarczej rządu i sprzyjania 
zmniejszaniu bezrobocia. Zwiększały również liczbę członków w Radzie Polityki 
Pieniężnej z 9 do 15. W swoim wystąpieniu w debacie sejmowej prof. Leszek 
Balcerowicz w następujący sposób argumentował przeciwko zmianom propono-
wanym w powyższym projekcie nowelizacji: 

Zawarta w nim propozycja dodania do celu działalności banku centralnego wspie-
rania rozwoju działalności gospodarczej i sprzyjania zmniejszeniu bezrobocia jest 
sprzeczna z Konstytucją, która w art. 227 czyni Narodowy Bank Polski odpowiedzial-
nym za wartość polskiego pieniądza. Dbałość o wartość pieniądza, choć stanowi je-
den z fundamentów szybkiego, długofalowego rozwoju, może pozostawać w sprzecz-
ności z krótkotrwałym pobudzaniem gospodarki, które się kończy często następnym 
załamaniem. […] Dodatkowe cele działalności NBP w myśl Konstytucji muszą być 
podporządkowane celowi podstawowemu – dbałości o wartość polskiego pieniądza. 
Proponowany zapis jest też cofnięciem w dostosowaniu polskiego prawa do standar-
dów Unii Europejskiej. […] Co do drugiej propozycji, pozwolę sobie zacytować tylko 
opinię wybitnego konstytucjonalisty prof. Piotra Winczorka. Wprawdzie Konstytucja 
nie mówi, ilu łącznie członków ma zasiadać w Radzie, ale polityczna intencja projek-
tu zmiany ustawy o NBP jest niewątpliwa. Jej twórcom idzie bowiem o to, aby Rada 
w nowym, poszerzonym składzie była bardziej niż w obecnym skłonna dostosowywać 
swoje decyzje do oczekiwań dzisiejszej większości parlamentarnej. Nie można opie-
rać interpretacji prawa, w tym Konstytucji zwłaszcza, tylko na literalnym brzmieniu 

20 R. Huterski, op. cit., s. 189–194.
21 Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim i ustawy Pra-

wo bankowe z dnia 13 lutego 2001 r., druk nr 2640, http://orka.sejm.gov.pl/Rejestrd.nsf/
wgdruku/2640/$fi le/2640.pdf (23.09.2013).

22 Głosowanie nad przyjęciem wniosku o odrzucenie w pierwszym czytaniu poselskiego pro-
jektu ustawy o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim i ustawy Prawo bankowe, http://
orka.sejm.gov.pl/SQL.nsf/glosowania?OpenAgent&3&104&23 (23.09.2013).

23 Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim z dnia 20 grudnia 
2001 r., druk nr 449, http://orka.sejm.gov.pl/Druki4ka.nsf/($vAllByUnid)/12DA5E5F0F0C8E
5BC1256BB4002BDC30/$fi le/449.pdf (23.09.2013).
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przepisów. Należy mieć też na uwadze ratio legis – cele i zamiary prawodawcy. Tu są 
one wyraźne. Jeśli zatem żadne inne przyczyny, poza chęcią poddania Narodowego 
Banku Polskiego ściślejszej zewnętrznej kontroli, nie wchodzą w rachubę, projekt taki 
uchybia założeniom Konstytucji. Czy przy każdej zmianie większości parlamentarnej, 
to jest dalszy ciąg cytatu, ma nas czekać powiększanie lub zmniejszanie liczebności 
Rady, aby stawała się bardziej uległa Sejmowi?24.

Kolejną próbą osłabienia banku centralnego w Polsce była wniesiona przez 
Samoobronę, pod koniec 2005 roku, nowelizacja ustawy o NBP. Projekt ten, obok 
dodania do podstawowych celów działalności banku obowiązku wspierania poli-
tyki gospodarczej rządu w zakresie wzrostu gospodarczego i likwidacji bezrobo-
cia, wprowadzał ułatwienia w odwołaniu Prezesa NBP. Prezydent RP mógłby wy-
stąpić z wnioskiem o odwołanie Prezesa NBP z pełnionej funkcji przed upływem 
kadencji w razie nieprzyjęcia przez Sejm sprawozdania Rady z wykonania założeń 
polityki pieniężnej. Propozycja ta przewidywała również osłabienie Rady Polityki 
Pieniężnej przez zmniejszenie liczby członków wchodzących w jej skład z 9 do 
6 osób, możliwość ich odwołania przed upływem kadencji z tego samego powo-
du co Prezesa oraz uczestniczenia w posiedzeniach rady członków rządu, którzy 
mieliby prawo przedstawiać własne wnioski25. Projekt autorstwa Samoobrony 
upadł, gdy Sejmowa Komisja Ustawodawcza uznała go w głosowaniu 11 stycznia 
2007 roku za niedopuszczalny prawnie, zamykając dalsze procedowanie. Za nie-
dopuszczeniem było 13 posłów, 4 przeciw, a 1 wstrzymał się od głosu26.

Bank centralny, mimo wysokiego stopnia niezależności w polskim systemie 
organów państwowych, nie jest w swym działaniu całkowicie pozbawiony kon-
troli. Kontrola ta przybiera postać dwojaką: konkretnych czynności wynikają-
cych z przepisów prawnych oraz odpowiedzialności publicznej banku. Ta ostat-
nia może być realizowana za pośrednictwem środków masowego przekazu, które 
informują społeczeństwo o działalności banku, lub przez sam bank, który pub-
likując w sposób cykliczny informacje na temat swojego funkcjonowania, sam 
poddaje się kontroli społeczeństwa27. Korzyści płynące z poddania banku cen-
tralnego publicznej ocenie to przede wszystkim zaufanie i poparcie społeczne, 
które umożliwiają niezależne prowadzenie polityki w odniesieniu do dłuższego 
horyzontu czasowego, co z reguły daje lepsze wyniki ekonomiczne, oraz kierowa-

24 L.  Balcerowicz, Wystąpienie prof. Leszka Balcerowicza w debacie sejmowej w sprawie 
projektów nowelizacji ustawy o NBP, http://www.nbp.pl/aktualnosci/Wiadomosci_2002/
sejm_230502.html (23.09.2013).

25 Projekt ustawy o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim z 2 grudnia 2005 r., http://
www.samoobrona.org.pl/pages/21.Archiwum/01.Klub/03.Ustawy/index.php?document=50.
html (23.09.2013).

26 Biuletyn nr 1492/V z posiedzenia Komisji Ustawodawczej nr 68, 11.01.2007 r., http://
orka.sejm.gov.pl/Biuletyn.nsf/0/01F077F484368989C125726F004EA067?OpenDocument 
(23.09.2013).

27 G. Paluszak, Pojęcie niezależności banku centralnego i jej typy, [w:] W. Przybylska-Ka-
puścińska (red.), Bankowość w okresie przemian systemowych. Wybrane zagadnienia, Poznań 
1998, s. 19–20.



73Bank centralny w Polsce. Między niezależnością a demokratyczną kontrolą

nie się właściwymi bodźcami w swej działalności na skutek zobowiązania do roz-
liczania się z jej rezultatów28. W ramach drugiego wymiaru prawo polskie wska-
zuje na kilka podmiotów, które dokonują kontroli bądź oceny działalności banku 
centralnego. Po pierwsze oceny dokonuje Sejm przez system różnych sprawo-
zdań składanych mu przez NBP. Najważniejsze z nich to sprawozdanie z wyko-
nania założeń polityki pieniężnej, które Rada Polityki Pieniężnej ma obowiązek 
złożyć w ciągu pięciu miesięcy od zakończenia roku budżetowego (art. 227 ust. 
6 Konstytucji i art. 12 ust. 1 ustawy o NBP) oraz roczne sprawozdanie z działal-
ności NBP (art. 70 ustawy o NBP). Istotne jest, że sprawozdania te nie podlegają 
zatwierdzeniu przez Sejm. Zgodnie z art. 124 i 169 obowiązującego Regulaminu 
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Izba zapoznaje się z treścią tych sprawozdań, 
jak również mogą się one stać przedmiotem obrad. Kolejnym organem, który 
uczestniczy w nadzorze nad NBP, jest Rada Ministrów. To jej, zgodnie z art. 69 
pkt 3 ustawy o NBP, Prezes NBP przedstawia roczne sprawozdanie fi nansowe. 
Należy jednak zaznaczyć, iż badanie rocznego sprawozdania fi nansowego NBP 
jest dokonywane przez biegłego rewidenta wybranego przez Radę Polityki Pie-
niężnej (art. 69 pkt 1 ustawy o NBP), a więc rola Rady Ministrów ogranicza się 
jedynie do zatwierdzenia tego dokumentu. Pierwotna wersja ustawy wskazywała 
komisję powoływaną przez Radę Ministrów na wniosek ministra fi nansów jako 
podmiot zajmujący się badaniem i oceną tego sprawozdania. Kolejnym organem 
upoważnionym do przeprowadzania kontroli nad działalnością NBP jest Naj-
wyższa Izba Kontroli, która – zgodnie z art. 203 Konstytucji oraz art. 2 ustawy 
o Najwyższej Izbie Kontroli – kontroluje działalność banku centralnego z punktu 
widzenia legalności, gospodarności, celowości i rzetelności. Z przyjętych w Pol-
sce rozwiązań prawnych wynika więc, że nadzór Sejmu i rządu nad działalnością 
NBP jest raczej niewielki, i w zasadzie nie ma on możliwości władczego oddzia-
ływania na zmianę prowadzonej przez NBP działalności. Jednocześnie NBP nie 
podlega nadzorowi żadnego innego organu oprócz Najwyższej Izby Kontroli. 
Tym samym NBP jest jednym z nielicznych podmiotów, które dysponują tak 
dużą niezależnością instytucjonalną29. Nie dziwią więc pojawiające się opinie 
o niewystarczającym uwzględnieniu przez ustawodawcę zakresu zależności, jaka 
występuje między niezależnością banku centralnego a demokratycznym nad nim 
nadzorem. Zdaniem ich autorów wątpliwości te najprawdopodobniej będą się 
utrzymywać dopóty, dopóki nie zostanie przywrócona silnie zakłócona równo-
waga między niezależnością NBP a jego odpowiedzialnością. Wskazują, iż może 
się to dokonać na dwa sposoby: albo przez ograniczenie niezależności NBP, albo 
przez wzmocnienie odpowiedzialności oraz zwiększenie przejrzystości. Pierwsza 
opcja jest w polskich warunkach mało atrakcyjna, ponieważ jej przyjęcie sta-
nowiłoby zagrożenie dla stabilności makroekonomicznej, dlatego zdecydowanie 
lepsza jest druga opcja30, przeprowadzana jednak wyłącznie w granicach obo-
wiązujących przepisów prawnych. Do nieudanych prób zwiększenia kontroli nad 

28 A. Wojtyna, Szkice o polityce pieniężnej, Warszawa 2004, s. 237–238.
29 C. Kosikowski, op. cit., s. 257–259.
30 A. Wojtyna, Szkice…, op. cit., s. 219.
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NBP oraz ograniczenia jego niezależności można zaliczyć, powołaną uchwałą31 
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, komisję śledczą do zbadania rozstrzygnięć do-
tyczących przekształceń kapitałowych i własnościowych w sektorze bankowym 
oraz działań organów nadzoru bankowego w okresie od 4 czerwca 1989 roku 
do 19 marca 2006 roku. Jej głównym zadaniem miało być zbadanie działalności 
NBP, nadzoru bankowego oraz prywatyzacji sektora fi nansowego po 1990 roku. 
Już na etapie projektu uchwały pojawiły się negatywne opinie na jej temat. Profe-
sor Wiktor Osiatyński zauważył, że istniały przesłanki, by projekt powołania ko-
misji śledczej do zbadania prawidłowości i efektywności działania Prezesa NBP32 
uznać za niezgodny z zasadami państwa prawnego oraz z Konstytucją RP. Swoją 
argumentację oparł na fakcie, że Konstytucja zapewnia niezależność NBP. Co 
więcej, zbadanie prawidłowości i efektywności działania Prezesa NBP i Komisji 
Nadzoru Bankowego w ciągu 17 lat nie mieściło się w zakresie „określonej spra-
wy” przedstawionej w art. 111 Konstytucji, który stanowi, że „Sejm może powo-
łać komisję śledczą do zbadania określonej sprawy”. Według konstytucjonalisty 
właściwym podmiotem do badania takich spraw jest Najwyższa Izba Kontroli, 
która (zgodnie z art. 203 Konstytucji) kontroluje działalność między innymi NBP 
„z punktu widzenia legalności, gospodarności, celowości i rzetelności”, a rezulta-
ty działania Rady Polityki Pieniężnej Sejm może oceniać przy okazji corocznego 
sprawozdania Rady z wykonania założeń polityki pieniężnej33. W podobnym to-
nie opiniował projekt inny konstytucjonalista, profesor Paweł Sarnecki. Wskazał 
on na brak uprawnienia Sejmu do powołania komisji śledczych, w rozumieniu 
wspomnianego art. 111 Konstytucji, których celem byłoby zbadanie działalności 
Narodowego Banku Polskiego i jego organów. Swoją ocenę oparł na wprowa-
dzonym przez Konstytucję RP oddzieleniu organów władzy ustawodawczej od 
Narodowego Banku Polskiego, w celu odgraniczenia działań publicznych (i ich 
kontroli) dotyczących rozmiarów emisji pieniądza i prowadzenia polityki pie-

31 W głosowaniu uczestniczyło 419 posłów. Za uchwałą głosowało 251, przeciw – 168 
posłów. Za powołaniem komisji opowiedziało się 148 posłów Prawa i Sprawiedliwości, 50 
– Samoobrony, 29 – Ligi Polskich Rodzin, 22 – Polskiego Stronnictwa Ludowego, oraz 2 nie-
zrzeszonych. Przeciwko głosowało 118 posłów Platformy Obywatelskiej, 47 – Sojuszu Lewicy 
Demokratycznej, 1 – Ligi Polskich Rodzin oraz 2 niezrzeszonych, http://orka.sejm.gov.pl/SQL.
nsf/glosowania?OpenAgent&5&14&40 (23.07.2013).

32 Na etapie przygotowania istniały dwa projekty w sprawie powołania dwóch komisji 
śledczych – pierwszy, z dnia 12 marca 2006 r. – do zbadania prawidłowości i efektywności 
działania Prezesa NBP i Komisji Nadzoru Bankowego jako organów nadzoru bankowego oraz 
Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego w latach 1989–2006, a także Zarządu NBP 
i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, oraz odpowiedzialności poszczegól-
nych osób w ramach tych podmiotów za obecną strukturę systemu bankowego. Drugi projekt, 
z dnia 13 marca 2006 r. – o powołaniu komisji do zbadania działań ministrów odpowiedzial-
nych za decyzje dotyczące prywatyzacji i przejęć w sektorze bankowym oraz działań organów 
NBP i KNB w zakresie wydawania zezwoleń na przekształcenia kapitałowe w sektorze banko-
wym w latach 1989–2006.

33 W. Osiatyński, Zadania komisji śledczej określone zbyt ogólnie. Uwagi do projektu uchwa-
ły Sejmu o kontroli NBP, „Rzeczpospolita”, 16.03.2006.
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niężnej (art. 227 ust. 1 i 6 Konstytucji) od pozostałych działań publicznych (i ich 
kontroli) w zakresie prowadzenia wewnętrznej i zagranicznej polityki RP (art. 
146 ust. 1 Konstytucji). Podkreślił również, że Sejmowi przysługują tylko takie 
kompetencje kontrolne, jakie zostały wyraźnie określone w Konstytucji i usta-
wach. Zwrócił uwagę, że „tytuł opiniowanej uchwały (badanie prawidłowości, 
a zwłaszcza efektywności działania) sugeruje, że chodziłoby tu o wykonywanie 
kontroli typu politycznego; są to kryteria, za pomocą których charakteryzuje się 
kontrolę parlamentu wobec rządu, mającą swoje zwieńczenie w odpowiedzialno-
ści politycznej, której przecież Prezes NBP przed Sejmem nie ponosi. Nie można 
mu przecież uchwalić wotum nieufności ani też on sam nie może zwrócić się do 
Sejmu o uchwalenie mu wotum zaufania”34.

Projekty omawianych uchwał spotkały się również z pozytywną oceną praw-
ników. Profesor Marek Zubik opiniował, że nie można w stosunku do którejkol-
wiek z nich podnieść ogólnego zarzutu o przekraczanie zakresu podmiotowego 
i przedmiotowego funkcji wyznaczonej dla sejmowej komisji śledczej. W swojej 
argumentacji prawnik opowiedział się za szerokim ujęciem strony podmiotowej 
podlegającej „śledztwu sejmowemu”, co oznaczało objęcie nim między innymi 
NBP jako organu, którego zakres kompetencji należy ze swej istoty do władzy 
wykonawczej. W zakresie przedmiotowym zwrócił jednak uwagę na koniecz-
ność zmiany niektórych punktów uchwały na przykład punktu dotyczącego ba-
dania konfl iktu kompetencji Prezesa NBP jako Przewodniczącego Rady Polityki 
Pieniężnej i Komisji Nadzoru Bankowego, gdyż byłoby to oceną celowości i ra-
cjonalności rozwiązań prawnych, co nie mieści się w zakresie działania komisji 
śledczej35. Profesor Mirosław Granat z kolei wskazał, iż sejm (lub jego organ), 
jako uprawniony do zlecenia Najwyższej Izby Kontroli przeprowadzenia kontroli 
NBP (art. 6 ustawy o NIK), może dokonać tej kontroli samodzielnie przez swoje 
organy, na przykład sejmową komisję śledczą. Co więcej, skoro komisja śledcza 
ma prawo złożenia wniosku wstępnego o pociągnięcie prezesa NBP do odpowie-
dzialności konstytucyjnej przed Trybunałem Stanu (art. 6 ustawy o Trybunale 
Stanu), to ma również prawo do badania tego organu państwowego36.

Opinie specjalistów prawa konstytucyjnego na temat zgodności z Konstytucją 
ostatecznej uchwały Sejmu z dnia 24 marca 2006 roku były już jednolite i jedno-
znacznie. Wskazywały na jej sprzeczność z przepisami ustawy zasadniczej szcze-
gólnie w zakresie naruszenia konstytucyjnego nakazu określoności sprawy, którą 
miałaby badać komisja śledcza. Konstytucyjny wymóg skonkretyzowania przed-

34 P.  Sarnecki, Opinia dotycząca konstytucyjnych aspektów projektów uchwał w sprawie 
powołania komisji śledczej do oceny działalności m.in. organów Narodowego Banku Polskiego, 
„Przegląd Sejmowy” 2006, nr 5 (76), s. 102–106.

35 M. Zubik, Opinia dotycząca konstytucyjnych aspektów projektów uchwał w sprawie po-
wołania komisji śledczej do oceny działalności m.in. organów Narodowego Banku Polskiego, 
„Przegląd Sejmowy” 2006, nr 5 (76), s. 91–96.

36 M.  Granat, Opinia dotycząca konstytucyjnych aspektów projektów uchwał w sprawie 
powołania komisji śledczej do oceny działalności m.in. organów Narodowego Banku Polskiego, 
„Przegląd Sejmowy” 2006, nr 5 (76), s. 96–101.
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miotu działania komisji śledczej, którym musi być wyraźnie „określona sprawa”, 
oraz wymóg badania jednej sprawy przez jedną komisję śledczą nie został speł-
niony. Ich zdaniem uchwała Sejmu z 24 marca 2006 roku naruszyła postano-
wienia art. 111 Konstytucji RP, ponieważ nie wskazywała jednej sprawy, która 
ma być przedmiotem badania komisji, lecz wiele spraw, które obejmują odległe 
kwestie, na przykład analizę kształtu systemu bankowego w Polsce w porówna-
niu z innymi krajami, badanie udzielania różnych zezwoleń czy ustalania wystę-
powania ewentualnego, nieuprawnionego wpływania przez osoby prywatne lub 
przedsiębiorców na działania ministrów oraz innych osób zajmujących kierow-
nicze stanowiska państwowe w sprawach rozstrzygnięć dotyczących przekształ-
ceń kapitałowych i własnościowych w sektorze bankowym. W opiniach uznano 
również, że zakres spraw, do których została powołana komisja śledcza, wykracza 
poza ramy funkcji kontrolnej określonej w art. 95 ust. 2 Konstytucji RP. Komisja 
miała badać między innymi NBP i organy nadzoru bankowego, które przecież 
nie są częścią administracji rządowej37. W dniu 22 września 2006 roku Trybu-
nał Konstytucyjny wydał wyrok w sprawie niezgodności z Konstytucją uchwały 
sejmu o powołaniu bankowej komisji śledczej. Uchwałę tę zaskarżyła grupa po-
słów z Platformy Obywatelskiej, podając jako powód nieprecyzyjność przepisów 
określających przedmiot badania komisji, zagrożenie niezależności Narodowego 
Banku Polskiego, jakie płynie z powołania komisji, a także niebezpieczeństwo 
wkroczenia przez komisję o tak ukształtowanych uprawnieniach w niezależność 
organów wymiaru sprawiedliwości. Trybunał orzekł niezgodność z prawem za-
dań wyznaczonych bankowej komisji śledczej, stwierdzając, że posłowie nie mie-
li prawa kontrolować Prezesa NBP i prowadzić dowolnych śledztw. Sędziowie 
uznali, że niezgodne z Konstytucją są prawie wszystkie punkty uchwały mówiące 
o sprawach, jakimi komisja miała się zajmować. Trybunał wyrokował, że komisja 
nie ma prawa kontrolować działań NBP oraz jego prezesa Leszka Balcerowicza 
podobnie jak działań niektórych członków Komisji Nadzoru Bankowego. Sę-
dzia Mirosław Wyrzykowski podkreślił, że zasadniczym elementem statusu NBP 
jest jego niezależność od innych organów państwa. Za sprzeczny z Konstytucją 
sędziowie Trybunału Konstytucyjnego uznali także zapis określający przedział 
czasowy, jakim komisja miała się zająć. Badanie sytuacji w sektorze bankowym 
od 4 czerwca 1989 roku do połowy marca 2006 roku, w kontekście dat nie mia-
ło zdaniem Trybunału żadnego logicznego uzasadnienia. Mimo sprzeczności 
z Konstytucją większości zapisów uchwały komisja formalnie mogła nadal kon-
tynuować działalność. Trybunał uznał, że nie ma prawa do kontrolowania frag-
mentu dotyczącego samego jej powołania38 i tym samym umorzył postępowanie 

37 A. Szmyt, K. Skotnicki, P. Czarny, M. Granat., P. Sarnecki, Opinie dotycząca zgodności 
z Konstytucją RP uchwały Sejmu z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie powołania Komisji Śledczej 
do zbadania rozstrzygnięć dotyczących przekształceń kapitałowych i własnościowych w sektorze 
bankowym oraz działań organów nadzoru bankowego w okresie od 4 czerwca 1989 r. do 19 
marca 2006 r., „Przegląd Sejmowy”, 2006, nr 5 (76), s. 113–145.

38 W dniu 30 marca 2007 r. Sejm znowelizował uchwałę powołującą bankową komisję 
śledczą: zakres działań komisji został ograniczony do badania nieprawidłowości w działaniach 
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w tej części sprawy. Prezes NBP Leszek Balcerowicz39 nie skomentował wyroku 
Trybunału Konstytucyjnego. Komunikat wydał natomiast rzecznik NBP Karol 
Smoląg, wyrażając przekonanie, iż orzeczenie to zapobiegło groźnemu preceden-
sowi, które mogłoby trwale osłabić zdolność NBP do obrony wartości złotego. 
Trybunał Konstytucyjny potwierdził, że Polska jest państwem prawa, w którym 
władza ustawodawcza też podlega ograniczeniom. Chroni to niezależność tych 
instytucji, które jej potrzebują do wykonywania swojej misji40.

Wątpliwości związane z wysokim stopniem autonomii przynależnej banko-
wi centralnemu rodzą pytanie o zalety takiego rozwiązania prawnoustrojowego. 
W literaturze występują dwie linie argumentacji na rzecz niezależności banku 
centralnego. Pierwsza opiera się na analizie przyczynowo-skutkowej i wskazuje, 
że niezależny bank centralny jest odporny na oddziaływanie polityki, w tym poli-
tycznego cyklu wyborczego, wyrażającego się między innymi presją na obniżanie 
stóp procentowych i zwiększanie podaży pieniądza ponad dopuszczalne granice 
zwłaszcza w okresach poprzedzających wybory parlamentarne czy prezydenckie. 
Zwraca się ponadto uwagę, że bank centralny uwolniony od presji politycznej 
może działać bardziej długofalowo, opierać swoje decyzje na obiektywnej oce-
nie sytuacji i realistycznych prognozach oraz racjonalnych przesłankach wybo-
ru. Tym samym lepiej może chronić stabilność pieniądza oraz przyczyniać się do 
rozwiązywania najistotniejszych problemów społeczno-ekonomicznych. Druga 
linia argumentacji opiera się na badaniach korelacji między stopniem niezależno-
ści banku centralnego a stabilnością cen i ogólnymi wynikami osiąganymi w go-
spodarce zwłaszcza w dziedzinie wzrostu gospodarczego, bilansu handlowego, 
nowoczesności produkcji i tym podobnych. Rzeczywiście korelacja między tymi 
zmiennymi jest duża i wyraźnie wskazuje, że większej niezależności banku central-
nego odpowiada niższe tempo wzrostu oraz lepsze wyniki makroekonomiczne41. 
Wśród zwolenników niezależności banku centralnego przywoływane są również 
inne argumenty popierające to rozwiązanie: argument techniczny, który wskazu-
je na możliwość skrócenia czasu niezbędnego do podejmowania decyzji dzięki 

organów państwa w procesie przekształceń niektórych banków. Prace bankowej komisji śled-
czej zostały wznowione 17 kwietnia 2007 r. i trwały do 9 października 2007 r., kiedy to na swo-
im ostatnim posiedzeniu komisja śledcza zakończyła swoją pracę z powodu samorozwiązania 
Sejmu. Zob.: Stenogram z posiedzenia Komisji Śledczej do zbadania nieprawidłowości w dzia-
łaniach organów Państwa w procesie przekształceń niektórych banków (nr 26), Kancelaria 
Sejmu Biuro Komisji Sejmowych Biuletyn nr 2383/V kad., 9.10.2007, http://orka.sejm.gov.pl/
KomSled5.nsf/0/9E9ECCDB13E9FBE3C125738D004515AC/$fi le/0238305.pdf (23.09.2013).

39 Ważnym aktem podkreślającym niezależność NBP była odmowa stawienia się przed 
sejmową komisją śledczą ds.  banków Prezesa NBP Leszka Balcerowicza, dopóki Trybu-
nał Konstytucyjny nie zbada, czy jest ona legalna. Komisja śledcza wniosła sprawę do sądu 
o ukaranie grzywną Prezesa NBP za to działanie, ale 9 października 2006 r. Warszawski Sąd 
Okręgowy umorzył sprawę, powołując się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł, 
że NBP i jego prezes nie podlegają kontroli Sejmu.

40 G. Praczyk, Komisja będzie działać, „Rzeczpospolita”, 23.09.2006.
41 W. Baka, Niezależność i odpowiedzialność banku centralnego, „Prawo Bankowe” 2002, 

nr 5, s. 21–22.
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przekazaniu bankowi centralnemu tego prawa, a więc także znacznego skrócenia 
okresu realizacji polityki pieniężnej, czy argument polityczny, który stwierdza, 
iż o porządku monetarnym mogą decydować jedynie osoby bezpośrednio nieza-
interesowane, podobnie jak to się dzieje w przypadku sądów i porządku prawne-
go42. W opiniach na temat korzyści płynącej z dużej autonomii banku centralne-
go pojawiają się również takie zalety, jak: ustanowienie banku jako niezależnego 
pełnomocnika do walki z infl acją może być dla rządu środkiem realizacji jego 
zobowiązań antyinfl acyjnych, zwiększenie gwarancji przy niezależnym banku 
centralnym, że rząd nie będzie wykorzystywał polityki monetarnej do celów poli-
tycznych, zwiększenie dyscypliny fi skalnej rządu spowodowane niepoddawaniem 
monetaryzacji defi cytu budżetowego, czy zmniejszenie oczekiwania infl acyjnego 
w wyniku wyższej wiarygodności niezależnego banku centralnego43.

W dyskusji na temat niezależności banku centralnego opinie zwolenników 
zderzają się z argumentami antagonistów, którzy wskazują, że autonomiczny 
bank centralny może się stać ciałem obcym w demokratycznym systemie, ponie-
waż nie może istnieć organ władzy o tak dużych kompetencjach, niepoddający 
się demokratycznej legitymizacji. Autonomia banku centralnego staje się więc 
sprzeczna z podstawowymi zasadami państwa demokratycznego (argument 
ustrojowoprawny)44. Ustosunkowując się do tego zarzutu, podkreśla się, że za-
gadnienie legitymizacji demokratycznej banku centralnego jest rozwiązywane 
przez demokratyczny tryb stanowienia prawa o banku centralnym, określanie 
statutu banku centralnego i powoływanie jego władz oraz monitorowanie i kon-
trolę działalności. Nadanie przez parlament bankowi centralnemu statutu in-
stytucji niezależnej od rządu i innych organów państwowych nie wynika więc 
z jakiegoś „prawa naturalnego”, lecz jest wyrazem demokratycznego wyboru 
dokonanego przez społeczeństwo45. Wątpliwości przeciwników budzi również – 
przy wskazaniu, że polityka pieniężna jest częścią ogólnej polityki gospodarczej 
– istnienie w państwie dwóch niezależnych ośrodków prowadzących politykę: je-
den – ogólnogospodarczą (rząd), drugi – monetarną (bank centralny). Również 
ten argument, zwany systemowym, nie nastręcza większych problemów. Polityka 
pieniężna nie jest zwyczajnym członem ogólnej polityki gospodarczej, tak jak na 
przykład polityka fi skalna czy polityka inwestycyjna. Przez kształtowanie stopy 
procentowej oraz podaży pieniądza, stanowiące przedmiot polityki pieniężnej, 
określane są warunki brzegowe dla całej polityki gospodarczej, których narusze-
nie mogłoby doprowadzić do zakłócenia równowagi gospodarczej i uruchomie-
nia infl acji, co godziłoby w żywotne interesy społeczeństwa. I ta właśnie okolicz-
ność uzasadnia status niezależności banku centralnego.46.

42 J. Pietrucha, Autonomia banku centralnego z punktu widzenia ekonomicznej teorii poli-
tyki, „Bank i Kredyt” 1994, nr 12, s. 16–17.

43 A. Wojtyna, Za i przeciw, „Życie Gospodarcze” 1994, nr 30, [za:] W.L. Jaworski (red.), 
Współczesny bank, Warszawa 1998, s. 72.

44 J. Pietrucha, op. cit., s. 17.
45 W. Baka, Niezależność…, op. cit., s. 22–23.
46 Ibidem.
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Przyjęte w Polsce rozwiązania ustrojowoprawne gwarantują Narodowemu 
Bankowi Polskiemu wysoką pozycję w strukturze organów państwa oraz duży 
stopnień niezależności. Twierdzi się nawet, że jest to niezależność, która sy-
tuuje NBP w gronie najbardziej niezależnych banków centralnych na świecie. 
Świadczy o tym zarówno sposób powoływania organów banku centralnego i ich 
kadencyjność, jak i kompetencja wyłącznego prawa do ustalania i realizowania 
polityki pieniężnej, zakaz bezpośredniego fi nansowania przez bank central-
ny defi cytu budżetowego oraz w znacznym stopniu ograniczony nadzór Sejmu 
i Rządu RP nad działalnością NBP. W obliczu prób pozbawienia choćby części 
autonomii NBP warto podkreślić, że zwolennicy tego rodzaju zmian nie chcą 
zauważyć skutków uzależnienia banku centralnego od ugrupowań politycznych 
tworzących rząd i parlament. Polityka monetarna dla swej skuteczności wyma-
ga realizowania celów długofalowych, co stoi w sprzeczności z krótkoterminową 
polityką rządu zdeterminowaną programem politycznym i kalendarium wybo-
rów. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie bankowej komisji śledczej był 
niezwykle istotny zarówno dla wizerunku państwa polskiego na świecie, jak i dla 
funkcjonowania samego Narodowego Banku Polskiego. Z jednej strony udowod-
nił, że Polska jest państwem prawa, że działalność organu, który sam stanowi 
prawo, musi być zawsze zgodna z Konstytucją. Z drugiej strony potwierdził nie-
zależność Narodowego Banku Polskiego, uprawnienie do realizacji autonomicz-
nej polityki pieniężnej wolnej od wpływów politycznych, co stanowi gwarancję 
wartości polskiego złotego. Nie ulega wątpliwości, że działalność NBP i jego or-
ganów musi podlegać kontroli i ocenie, ponieważ jest to działalność publiczna 
prowadzona w imieniu i na rzecz państwa. Problem leży natomiast w tym, aby 
owa kontrola była przeprowadzana na podstawie i w granicach przepisów praw-
nych, które obecnie w Polsce gwarantują nienaruszalność autonomii NBP. Nie 
należy również zapominać, iż mimo szeroko podkreślanej niezależności banku 
centralnego w Polsce nie egzystuje on w próżni instytucjonalnej. Niezależność 
centralnego banku od instrukcji rządu nie oznacza, że w państwie działają nieza-
leżnie od siebie istniejące ośrodki decyzyjne. Obowiązek współdziałania wynika 
z przepisu art. 3 ust. 1 ustawy o NBP, który określając utrzymanie stabilnego po-
ziomu cen jako podstawowego celu działalności NBP, nakazuje mu jednoczesne 
wspieranie polityki gospodarczej rządu, pod warunkiem że nie ogranicza to celu 
podstawowego. Co więcej, w ustawie o NBP sprawie relacji banku centralnego 
z organami państwowymi poświęcono odrębny rozdział (rozdział 3 art. 21–24), 
gdzie ustalono przede wszystkim zasadę współdziałania NBP i organów pań-
stwowych, a także przedmiot działania i niektóre jego formy.


