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Wstęp

Fala demokratycznych przemian, która przetoczyła się przez Europę Środ-
kowo-Wschodnią pod koniec ubiegłego stulecia, przyniosła Polsce historyczne 
reformy oraz postawiła struktury państwowe przed nowym wyzwaniem. Pol-
ska Rzeczpospolita Ludowa zmieniła ustrój polityczny i gospodarczy, stała się 
III Rzeczpospolitą Polską i wprowadziła nasz kraj w krąg państw demokratycz-
nych. Konsekwencją tych zdarzeń była konieczność dostosowania porządku 
prawnego oraz instytucjonalnego do wymogów i standardów demokracji. Naro-
dowy Bank Polski, który pełni funkcję centralnego banku państwa od roku 1945, 
do tej pory czynił to w warunkach gospodarki planowej. Dopiero od roku 1989 
zaczął sprawować ją w warunkach tworzącej się w Polsce gospodarki rynkowej. 
Oznaczało to zasadniczą zmianę tej instytucji, zarówno w zakresie jej kompeten-
cji i uprawnień, jak również struktury organizacyjnej. Ówczesne reformy zna-
lazły swój wyraz w powołaniu nowych organów Narodowego Banku Polskiego 
oraz dekoncentracji uprawnień dotychczas przynależnych tylko Prezesowi NBP. 
Polski bank centralny uzyskał możliwość realizowania właściwej polityki pie-
niężnej oraz wykonywania zadań zapewniających prawidłowe funkcjonowanie 
i rozwój systemu bankowego. Narodowy Bank Polski zyskał w ten sposób pełną 
podmiotowość i stał się jedną z najważniejszych instytucji państwa, wyposażoną 
w dużą autonomię działania oraz realny wpływ na jego politykę.

Głównym celem i zadaniem monografi i jest dokonanie analizy i ocena pozy-
cji oraz roli Narodowego Banku Polskiego w systemie ustrojowym Rzeczypospo-
litej Polskiej, przeprowadzone na dwóch płaszczyznach: po pierwsze, w kontek-
ście relacji Narodowego Banku Polskiego i jego organów z głównymi organami 
państwowymi oraz w szerszej perspektywie uczestnictwa NBP w strukturach 
europejskich.

Od uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, jak i nowej ustawy 
o Narodowym Banku Polskim, minęło już ponad piętnaście lat. Są to wystar-
czające ramy czasowe dla dokonania próby oceny pozycji polskiego banku cen-
tralnego w nowej rzeczywistości prawno-ustrojowej. Szczególnym novum, jeśli 
chodzi o rozwiązania ustrojowe stosowane na gruncie prawa polskiego, jest wy-
posażenie Narodowego Banku Polskiego w dużą niezależność. Mimo licznych 
opinii nawołujących do ograniczenia autonomii banku centralnego w Polsce au-
torka udowadnia w niniejszej monografi i konieczność posiadania przez Naro-
dowy Bank Polski wysokiego stopnia niezależności. Analiza pozycji ustrojowej 
Narodowego Banku Polskiego została przeprowadzona przy zastosowaniu me-
tody historyczno-porównawczej, prawno-porównawczej oraz instytucjonalno-
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-prawnej. Pozwoliły one przedstawić zmiany, którymi podlegała ta nieodzowna 
instytucja ustroju politycznego państwa. Natomiast zbadanie zakresu aktywno-
ści Narodowego Banku Polskiego i jego realnego wpływu na tworzenie polityki 
państwa było możliwe dzięki użyciu analizy strukturalnej oraz systemowej.

Analiza pozycji ustrojowej Narodowego Banku Polskiego jest tematem wyma-
gającym ze względu na literaturę przedmiotu. Niewiele jest bowiem opracowań 
politologicznych na temat polskiego banku centralnego, zdecydowanie przeważa 
literatura o charakterze ekonomiczno-fi nansowym i prawniczym. Do tej pory te-
matyka ta nie była badana, wyzwaniem więc stało się ujęcie jej w sposób polito-
logiczny. Najważniejsza okazała się analiza źródeł pierwotnych przeprowadzona 
z uwzględnieniem dokumentów prawnych wydanych do roku 2012: Konstytu-
cji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku oraz ustawy o Narodowym 
Banku Polskim z 29 sierpnia 1997 roku, jak też uchwały Rady Polityki Pienięż-
nej z 15 lutego 2011 roku, w sprawie Regulaminu Rady Polityki Pieniężnej oraz 
uchwały Zarządu z 10 kwietnia 1998 roku, w sprawie regulaminu Zarządu Naro-
dowego Banku Polskiego. W omówieniu historii bankowości polskiej istotne były 
opracowania autorstwa Andrzeja Jezierskiego i Cecylii Leszczyńskiej Bank Polski 
SA 1924–1951, Pierwsze lata działalności Narodowego Banku Polskiego, Narodowy 
Bank Polski 1948–1970 oraz Bank centralny. Od gospodarki planowej do rynko-
wej autorstwa Hanny Gronkiewicz-Waltz. Pomocnymi źródłami, ze względu na 
całościowe ujęcie problematyki Narodowego Banku Polskiego, były publikacje 
Władysława Baki Bankowość centralna. Funkcje – metody – organizacja i Banko-
wość europejska, jak też Publiczne prawo bankowe Cezarego Kosikowskiego. Nie-
ocenionym źródłem wielu artykułów naukowych były publikacje Narodowego 
Banku Polskiego wydawane bądź w formie opracowań zwartych np. Raport na 
temat korzyści i kosztów przystąpienia Polski do strefy euro, bądź w czasopismach 
naukowych NBP „Bank i Kredyt” oraz „Materiały i Studia”.

Monografi a składa się z pięciu głównych rozdziałów. Analiza zmian zacho-
dzących w strukturze i funkcjach oraz uprawnieniach kolejnych banków cen-
tralnych tworzonych na terenach polskich w ciągu wieków jest tematem pierw-
szego rozdziału zatytułowanego Geneza, ewolucja i rys historyczny bankowości 
centralnej w Polsce. Od powstania idei centralnego banku państwa po dzień dzi-
siejszy funkcje i pozycja centralnego banku ulegały znacznej ewolucji. Zadziwia-
jącym zjawiskiem jest fakt, iż pomimo wielu przeszkód, jakie napotykała Polska 
w dziedzinie rozwoju politycznego, ograniczeń wynikających z braku własnej 
państwowości lub narzuconego ustroju politycznego, w dziedzinie gospodar-
czej kroczyła stale drogą przekształceń. Korzenie polskiej bankowości central-
nej sięgają przełomu XVIII i XIX wieku. W roku 1828 dekretem królewskim 
cara Mikołaja I utworzono pierwszy Bank Polski, który wprowadził na ziemiach 
Królestwa Polskiego nowoczesny ustrój pieniężny. Jego następczynią została po-
wołana w roku 1917 Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa, której niezaprzeczalnym 
osiągnięciem, po zakończeniu pierwszej wojny światowej, było przeprowadze-
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nie unifi kacji systemu pieniężnego na ziemiach polskich. Na podstawie ustawy 
uchwalonej przez Sejm RP 11 stycznia 1924 roku „O naprawie Skarbu i reformie 
walutowej” do życia został powołany drugi Bank Polski. Zakres jego działalno-
ści był bardzo szeroki, ponieważ łączył funkcje typowego banku komercyjne-
go z funkcjami banku emisyjnego. Po zawieruchach drugiej wojny światowej 
nowym bankiem państwa został, utworzony 15 stycznia 1945 roku, Narodowy 
Bank Polski. Od roku 1948 funkcje, zakres czynności, system kierowania i zasady 
funkcjonowania NBP podlegały systematycznemu ograniczaniu, przystosowu-
jąc go do centralizacji i modelu dyrektywnego zarządzania gospodarką. Dopie-
ro koniec lat osiemdziesiątych, który przyniósł z sobą transformację ustrojową, 
ukształtował nowe warunki działalności banku centralnego.

Rozdział drugi Podstawy prawne i organizacja Narodowego Banku Polskiego 
traktuje o podstawach prawnych funkcjonowania Narodowego Banku Polskie-
go w Rzeczypospolitej Polskiej oraz jego strukturze organizacyjnej. Rozpoczyna 
się charakterystyką sposobu zarządzania polskich banków centralnych w XIX 
i XX wieku, aby dzięki porównaniu z obecnie funkcjonującą strukturą pokazać 
zmiany zachodzące w organizacji banku państwowego. Następnie zanalizowano 
podstawy prawne organizacji i działania Narodowego Banku Polskiego. Kon-
stytucyjne wyodrębnienie pozycji banku centralnego jest rozwiązaniem spoty-
kanym w wielu państwach. Tradycja ta jest kontynuowana również w III Rze-
czypospolitej. Po raz pierwszy w Polsce przepisy na temat banku centralnego 
znalazły się w treści Ustawy Zasadniczej. W ten sposób Narodowy Bank Polski 
został ustanowiony konstytucyjnym organem państwa. Artykuł 227 ust. 1 Kon-
stytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku postanawia, że „cen-
tralnym bankiem państwa jest Narodowy Bank Polski. Przysługuje mu wyłączne 
prawo emisji pieniądza oraz ustalania i realizowania polityki pieniężnej. Naro-
dowy Bank Polski odpowiada za wartość polskiego pieniądza”. W tymże artykule 
w ust. 7 przepis konstytucyjny mówi, że „organizację i zasady działania Naro-
dowego Banku Polskiego oraz szczegółowe zasady powoływania i odwoływania 
jego organów określa ustawa”. Szczegółową organizację i zasady działania NBP 
określa ustawa z 29 sierpnia 1997 roku o Narodowym Banku Polskim. Normuje 
ona najważniejsze kwestie, w tym: funkcje i zadania NBP, jego formę prawną, or-
gany, stosunek do władz państwowych, gospodarkę fi nansową, pełnienie funk-
cji centralnego banku państwa. Naturalną konsekwencją zmian ustrojowych 
i odejścia od gospodarki planowej w Polsce stała się reforma funkcjonowania 
Narodowego Banku Polskiego. Ujawniła się ona w sposób szczególny poprzez 
zlikwidowanie jednoosobowego kierownictwa bankiem centralnym oraz po-
dział kompetencji dotychczas skupionych w jednym ręku między trzy główne 
organy Narodowego Banku Polskiego, tj. Prezesa NBP, Radę Polityki Pieniężnej 
i Zarząd NBP. Utworzenie Rady Polityki Pieniężnej jako organu, którego skład 
jest kształtowany przez prezydenta, Sejm i Senat, było również wyrazem ograni-
czenia jednoosobowego władztwa prezesa NBP w sprawach polityki pieniężnej. 
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Zagadnieniami poruszonymi w rozdziale trzecim są funkcje, zadania i rola 
Narodowego Banku Polskiego. Przede wszystkim przedstawiono uprawnienia 
i funkcje poszczególnych władz NBP. Zanalizowano zarówno ich rolę i kom-
petencje jako organów banku centralnego, jak i władzy publicznej. Kolejno 
zaprezentowano uprawnienia i funkcje Prezesa NBP, Rady Polityki Pieniężnej, 
a na koniec Zarządu NBP. Jako istotny dla funkcjonowania banku państwowego 
w systemie władz państwowych poruszono problem kompetencji prawotwór-
czych organów NBP w zamkniętym systemie źródeł prawa. Przedstawiono różne 
stanowiska na temat braku wyposażenia organów Narodowego Banku Polskiego 
w możliwość wydawania aktów o charakterze powszechnie obowiązującym.

Narodowy Bank Polski jest centralnym bankiem państwa i z tego tytułu przy-
sługuje mu szczególny zakres działania. Patrząc na bank centralny, powinniśmy 
widzieć przede wszystkim jego status i funkcje, które uczyniły z niego instytucję 
inną od pozostałych banków. Dlatego też druga część rozdziału traktuje o za-
daniach NBP związanych z wypełnianiem jego funkcji jako banku emisyjnego, 
banku banków oraz centralnego banku państwa. Pod pierwszym określeniem 
kryje się wiele czynności dotyczących tak ważnych kwestii, jak działalność emi-
syjna oraz realizowanie polityki pieniężnej. Druga grupa czynności związana 
jest z instrumentami rzeczywistego oddziaływania NBP na banki komercyjne, 
natomiast trzecia grupa funkcji NBP przejawia się we współdziałaniu banku 
z właściwymi organami państwa, a także świadczeniu różnorodnych usług fi -
nansowych na rzecz organów państwa i niektórych jednostek państwowych.

Rozdział czwarty, zatytułowany Narodowy Bank Polski a naczelne organy wła-
dzy państwowej. Problem niezależności i odpowiedzialności, przedstawia proble-
matykę relacji banku centralnego z organami władzy państwowej. Gdy państwo 
polskie, w wyniku przemian ustrojowych, powróciło do gospodarki rynkowej, 
podstawowym problemem stał się zakres niezależności Narodowego Banku Pol-
skiego od organów władzy państwowej. W części tej można odnaleźć odpowie-
dzi na pytania, czym jest niezależność centralnego banku państwa, jakie są jej 
przejawy oraz czy służy faktycznemu podniesieniu skuteczności i efektywności 
działania banku. Przez wiele lat relacje między bankami centralnymi a władzami 
ich rodzimych państw przyjmowały różne modele. Z tego powodu najpierw po-
ruszono kwestię problemów defi nicyjnych niezależności banku centralnego oraz 
przedstawiono jedną z metodologii pomiaru niezależności banku centralnego, 
by na koniec zastanowić się nad zaletami i wadami szerokiej autonomii banku 
państwa. Esencjonalnym punktem tego rozdziału jest analiza niezależności Na-
rodowego Banku Polskiego. Dokonano na jej płaszczyźnie zarówno przepisów 
prawnych, jak i praktyki funkcjonowania: relacji zachodzących między Narodo-
wym Bankiem Polskim a pozostałymi organami państwa oraz prób ograniczenia 
autonomii banku centralnego.

Rozdział ostatni obejmuje problematykę pozycji Narodowego Banku Pol-
skiego w Europejskim Systemie Banków Centralnych. Z dniem akcesji do Unii 
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Europejskiej 1 maja 2004 roku NBP stał się członkiem Europejskiego Systemu 
Banków Centralnych. Związanie przyszłości Polski, zarówno politycznej, jak 
i gospodarczej, ze strukturami europejskimi postawiło i nadal stawia przed NBP 
nowe zadania – począwszy od dostosowywania polskiego prawa bankowego do 
prawa bankowego Unii, a skończywszy na przekształceniu zakresu własnych 
uprawnień. Punktem wyjścia tej części opracowania jest opisanie drogi do utwo-
rzenia Unii Gospodarczej i Walutowej, a co za tym idzie genezy powstania Eu-
ropejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego. 
Następnie przedstawiono strukturę organizacyjną ESBC oraz działalność Euro-
systemu. Na zakończenie zaprezentowano cele i wyzwania, jakie niesie z sobą 
dla Narodowego Banku Polskiego członkostwo Polski w Unii Europejskiej, oraz 
poruszono zagadnienie pełnego uczestnictwa Polski w trzecim etapie Unii Go-
spodarczej i Walutowej.

Pragnę wyrazić szczególne podziękowania Panu Profesorowi Markowi Ban-
kowiczowi za opiekę naukową, wyjątkową życzliwość oraz cenne uwagi i wska-
zania, które przyczyniły się do powstania niniejszej monografi i. 





Rozdział I

Geneza, ewolucja i rys historyczny bankowości centralnej 
w Polsce

Bank centralny jest instytucją, bez której nie wyobrażamy sobie funkcjono-
wania gospodarki, a zwłaszcza prowadzenia polityki pieniężnej. Warto jednak 
uświadomić sobie, że przez wiele stuleci było inaczej. Historia banku centralne-
go w porównaniu do historii pieniądza jest zdecydowanie młodsza. Europejskie 
banki centralne mają przeciętnie mniej niż 200 lat, podczas gdy pieniądz liczy 
sobie przynajmniej kilka tysięcy lat. Kiedy chcemy odtworzyć okoliczności ich 
powstania w większości przypadków wystarczy, że cofniemy się do XIX wieku. 
Zanim doszło do uformowania się systemu bankowego, w którym centralne, 
a więc szczególne miejsce będzie zajmować jeden bank, upłynęło sporo cza-
su, a każde z państw miało w tej dziedzinie własne doświadczenia. Najczęś-
ciej bankami centralnymi stawały się instytucje, którym w przeszłości państwo 
powierzyło wyłączne prawa w dwóch dziedzinach: emisji krajowego pienią-
dza papierowego i obsłudze długu publicznego. Dlatego w XIX wieku (ale też 
w okresie międzywojennym) nie mówiono o banku centralnym, ale o banku 
emisyjnym. Był nim zarówno Bank Anglii, jak i banki Europy kontynentalnej 
powstałe w XIX wieku. Prawie wszędzie były to spółki akcyjne, czasem z udzia-
łem państwa, czasem całkowicie prywatne, którym państwo powierzyło okre-
ślone zadania. Wraz z powstawaniem licznych banków prywatnych (głównie 
w II połowie XIX wieku) rozpoczął się proces, który doprowadził do powie-
rzenia bankom emisyjnym zadań czyniących z nich banki banków. Najpełniej 
cechy te osiągnął w końcu XIX wieku Bank Anglii, który powstał w 1694 roku 
w Londynie. Stał się on wzorem dla zakładania banków centralnych w innych 
państwach. W ten sposób banki emisyjne zaczęły się stawać bankami centralny-
mi we współczesnym tego słowa rozumieniu. Dopiero wtedy, tj. w warunkach 
dwupoziomowego systemu bankowego, używanie określenia bank centralny 
nabrało nowego znaczenia. Patrząc na historię banków centralnych, powinni-
śmy widzieć przede wszystkim ich status i funkcje, które uczyniły z nich insty-
tucje inne od pozostałych banków. Czynności emisyjne wyraźnie wiążą historię 
banków centralnych z historią państw, wszak posiadanie własnego pieniądza 
było jednym z wyznaczników państwowości. Pozostałe czynności są odbiciem 
poziomu rozwoju systemu fi nansowego, a nawet cech systemu gospodarczego1.

1 C. Leszczyńska, Rzut oka na dzieje polskiej bankowości centralnej, http://www.nbp.pl/Publikacje/
Historia/rzut.pdf, s. 3.
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1.1. Zalążki bankowości polskiej – Bank Polski w Królestwie Polskim

Tradycja polskiej bankowości sięga średniowiecza, kiedy powstały w Krako-
wie pierwsze domy bankowe, a na początku ery nowożytnej, w roku 1585 zało-
żono tam, z inicjatywy Piotra Skargi, Bank Pobożny, udzielający nisko oprocen-
towanych pożyczek pod zastaw drobnych nieruchomości. W Warszawie domy 
bankowe nabrały znaczenia w XVIII wieku. Przyjmowały one depozyty przede 
wszystkim od większych właścicieli ziemskich i udzielały im pożyczek hipotecz-
nych. Domy bankowe udzielały pożyczek również królom polskim i miastom, 
a także pośredniczyły w zaciąganiu pożyczek w bankach petersburskich i wie-
deńskich2.

Pierwsze wzmianki o utworzeniu banku narodowego pojawiły się na zie-
miach polskich w roku 1763. W tym właśnie roku Stanisław Konarski w czwar-
tym tomie dzieła O skutecznym rad sposobie zaproponował powołanie banku na-
rodowego. W wyniku przeprowadzonej w roku 1766 w Rzeczypospolitej reformy 
monetarnej, która wprowadziła „zbyt dobry pieniądz” w porównaniu z krajami 
ościennymi, polski dobry pieniądz odpływał za granicę, a w jego miejsce zale-
wała krajowy rynek fałszowana w Prusach polska moneta3. Polski pieniądz był 
dobry, ponieważ zawartość kruszcu odpowiadała nominałowi4. Merkantyliści, 
którzy dostrzegali zjawisko odpływu polskiego pieniądza za granicę, a co za tym 
idzie jego brak w obiegu i utrudnienia w rozwoju gospodarczym, sądzili, że zara-
dzić temu można przez wykorzystanie martwych kapitałów „leżących w skrzy-
niach depozytów”, które mogłyby stanowić zabezpieczenie emisji pieniądza pa-
pierowego. Powołanie banku narodowego należało do Sejmu i zarówno w izbie, 
jak i wokół niej toczyły się żywe dyskusje dotyczące jego utworzenia. W roku 
1789 Andrzej Kapostas, bankier warszawski, opublikował rozprawkę O banku 
narodowym w Polszcze ustanowić się mającym, a w rok później następną: Plan-
ta ułożenia projektu Banku Narodowego. Proponował on sprzedaż dóbr naro-
dowych, a z otrzymanych środków utworzenie banku, którego główną funkcją 
byłaby emisja biletów. W okresie powstania kościuszkowskiego po raz pierwszy 
zaczęto emitować pieniądze papierowe, tzw. asygnaty, których pokrycie mia-
ły stanowić dobra narodowe. W tym celu została powołana Dyrekcja Biletów 
Skarbowych. Po upadku insurekcji asygnaty przestały być prawnym środkiem 
płatniczym, nie zostały wykupione i w społeczeństwie ugruntowały przekonanie 
o nikłej wartości pieniądza papierowego w ogóle5. 

2 Z. Krzyżkiewicz, Tradycje i ewolucja polskiej bankowości, [w:] W.L. Jaworski (red.), Współczes-
ny bank, Warszawa 1998, s. 25.

3 A. Jezierski, C. Leszczyńska, Bank Polski SA 1924–1951, Warszawa 1994, s. 11.
4 Pierwsze monety z mennicy warszawskiej ukazały się w roku 1766. Mennica wytwarzała pełny 

asortyment niezbędnych monet – od miedzianego szeląga po złotego dukata.
5 A. Jezierski, C. Leszczyńska, Historia gospodarcza Polski, Warszawa 1997, s. 97–98.
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Po trzecim rozbiorze i upadku Rzeczypospolitej dyskusja na temat utwo-
rzenia banku centralnego wygasła, aby odrodzić się w Księstwie Warszawskim 
i Królestwie Polskim. O ile przedtem toczyła się ona w Sejmie, o tyle w XIX 
wieku wśród ówczesnej elity politycznej. Głos w tej materii zabierali: Stanisław 
Staszic, Fryderyk Skarbek, Ksawery Drucki-Lubecki, Kajetan Kalinowski, Józef 
Zajączek i inni6. Już w 1816 roku minister skarbu Królestwa Tadeusz Matusze-
wicz wysunął koncepcję banku, który dostarczałby taniego kredytu i przyczy-
niał się w ten sposób do rozwoju kraju. Miał to być bank o kapitale mieszanym, 
utworzony przy udziale rządu. W 1818 roku Sejm w petycji „do tronu” prosił 
o ustanowienie „Banku Narodowego Ziemiańskiego lub Instytutu Kredyto-
wego”. Sprawę tę omawiał Sejm w 1820 roku, utworzył też sejmową Deputację 
Kredytową7. Następnie w 1820 roku (a więc przed objęciem stanowiska Prezesa 
Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu) Ksawery Drucki-Lubecki8 opracował 
wraz z Kajetanem Kalinowskim projekt „Prawo o ustanowieniu Towarzystwa 
Kredytowego w Królestwie Polskim”. Wraz z Towarzystwem Kredytowym w pro-
jekcie przewidywano powołanie Banku Narodowego, mającego na celu fi nanso-
wanie towarzystwa oraz udzielanie kredytu przemysłowi i handlowi. Jak widać, 
brak tu jeszcze koncepcji powołania banku emisyjnego9.

3 maja 1815 roku na kongresie pokojowym w Wiedniu10 powołano Króle-
stwo Polskie. Stworzone z okrojonego Księstwa Warszawskiego nie było ono 
jednak państwem suwerennym. Jego królem był każdorazowo cesarz Rosji. Do 
roku 1830 cieszyło się jednak dość szeroką autonomią polityczną i gospodarczą. 
W 1821 roku Królestwo Polskie stanęło przed zagrożeniem ograniczenia samo-
dzielności. Kryzys agrarny i niedołężny zarząd skarbu wpędził rząd w trudności 
fi nansowe. Sam car dał do zrozumienia, że jeśli Królestwo nie zrównoważy bu-
dżetu, spowoduje to ograniczenie jego autonomii. Tekę przychodów i skarbu ob-

6 A. Jezierski, C. Leszczyńska, Bank…, s. 11.
7 S. Dzięciołowski, Utworzenie Banku Polskiego w 1924 r., Kronika Sejmowa Nr 33 (514) / 2002, 

http://kronika.sejm.gov.pl.
8 Franciszek Ksawery Drucki-Lubecki (1778–1846) – książę, polski polityk. W latach 1821–

–1830 pełnił funkcję ministra skarbu Królestwa Polskiego. W latach 1794–1800 służył w armii ro-
syjskiej, a następnie należał do Rady Najwyższej Tymczasowej Księstwa Warszawskiego (od 1813 do 
1815 roku). Od 1832 roku był członkiem rosyjskiej Rady Państwa. Zwolennik polityki prorosyjskiej 
na Litwie. Wiązał nadzieje na odbudowę Polski z Aleksandrem I. Inicjator założenia Towarzystwa 
Kredytowego Ziemskiego i Banku Polskiego. Jako zwolennik polityki ugodowej z Rosją wystąpił 
przeciw powstaniu listopadowemu.

9 A. Jezierski, C. Leszczyńska, Bank…, s. 11.
10 Kongres wiedeński – kongres reprezentantów 16 większych państw europejskich, trwający 

od 1 października 1814 roku do 9 czerwca 1815 roku w Wiedniu. Został zwołany, aby przeprowa-
dzić zmiany terytorialne i ustrojowe po Wielkiej Rewolucji Francuskiej i wojnach napoleońskich. 
Głównymi decydentami byli przedstawiciele pięciu mocarstw: Wielkiej Brytanii – Robert Stewart 
wicehrabia Castlereagh, Austrii – Klemens Lothar von Metternich, Rosji – Karl Nesselrode, Francji 
– Ch.M. Talleyrand oraz Prus – Karl August von Hardenberg. Jednym z postanowień kongresu było 
utworzenie Królestwa Polskiego w unii personalnej z Rosją.
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jął wówczas książę Ksawery Drucki-Lubecki, przedstawiciel arystokracji litew-
skiej blisko związany z caratem. Drucki-Lubecki postawił sobie za cel wydobycie 
z kraju jak największych środków pieniężnych dla wzmocnienia pozycji wielkiej 
własności oraz poprowadzenia świadomej polityki inwestycyjnej. Jego zabiegi 
(m.in. ściąganie zaległych podatków, podwyżka cen soli, wyprzedaż w ręce pry-
watne ogółu dóbr narodowych na podstawie dekretu królewskiego z 1828 roku), 
jak również rozwój koniunktury przemysłowej i wzrost liczby ludności miejskiej, 
pozwoliły podnieść dochody skarbu z 48 do 80 mln złp (w latach 1821–1830). 
W przemyśle Drucki-Lubecki przeznaczał duże sumy na rozbudowę górnictwa 
i hutnictwa rządowego. Wspomagał równolegle i prywatne przedsięwzięcia, 
służąc hojnie kredytem założycielom nowych fabryk. Jedną z największych za-
sług Druckiego-Lubeckiego jest zainicjowanie i doprowadzenie do utworzenia 
w 1828 roku z funduszów państwowych Banku Polskiego jako centralnej in-
stytucji emisyjnej i kredytowej11. Jak się wydaje, pierwsza wzmianka o Banku 
Polskim znajduje się w liście Druckiego-Lubeckiego do namiestnika generała 
J. Zajączka z 22 lipca 1820 roku. Do listu dołączony był „Zbiór myśli względem 
ustanowienia Banku Narodowego”. Planował on powołanie banku w 1823 roku, 
lecz nie udało się zrealizować tego projektu. Zdaniem Andrzeja Grodka, Bank 
Polski w ujęciu Druckiego-Lubeckiego nie był koncepcją oryginalną, a raczej 
naśladownictwem banku pruskiego o nazwie Seehandlung – Compagnie. Nie-
mniej A. Grodek podkreśla, że 

Dopiero Lubecki ujął należycie zadanie i rolę banku jako narzędzia polityki gospo-
darczej państwa. Według jego pierwotnego projektu, jak i ostatecznej ustawy, Bank Polski 
był nie tylko zakładem pożyczkowym dla przemysłu i handlu, ale centralną instytucją 
fi nansową państwa12.

29 stycznia 1828 roku ukazał się dekret Mikołaja I ustanawiający Bank Pol-
ski – bankiem państwowym. Podjął emisję biletów kasowych, które miały grać 
rolę pieniądza papierowego, chociaż nie wprowadzono formalnie obowiązku ich 
przyjmowania13. Oprócz emisji bank zajmował się obsługą długu publicznego, 
pomagał rządowi w zaciąganiu pożyczek, przechowywał depozyty i fundusze 
instytucji publicznych. Prowadził ponadto operacje charakterystyczne dla ban-
ku handlowego tamtej epoki: depozytowo-kredytowe (m.in. przyjmował wkłady 
osób prywatnych), skup dewiz, inkaso weksli. Jednak szczególnie istotną rolę od-
grywał w sferze kredytowania życia gospodarczego, udzielając pożyczek krótko- 
i długoterminowych prywatnym przedsiębiorcom oraz przedsiębiorstwom i in-
stytucjom państwowym. Angażował się bezpośrednio w działalność inwestycyj-

11 S. Kieniewicz, Historia Polski 1795–1918, Warszawa 1983, s. 73–74.
12 A. Grodek, Studia z historii myśli ekonomicznej, Warszawa 1963, s. 256, 286–287, [w:] A. Je-

zierski, C. Leszczyńska, Bank..., s. 12.
13 S. Kieniewicz, Historia…, s. 73–74.
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ną, zarówno rządową, jak i własną. Wspierał w ten sposób rozbudowę przemy-
słu, hutnictwa, górnictwa i infrastruktury, a w końcu stał się administratorem 
bądź właścicielem niektórych przedsiębiorstw rządowych, które wcześniej fi -
nansował14.

Głównym kredytobiorcą Banku Polskiego była Komisja Rządowa Spraw We-
wnętrznych i Policji, która w 1892 roku otrzymała kredyt 14 mln złp na budowę 
dróg bitych. Szczególnie istotną rolę odegrał Bank Polski w czasie wojny pol-
sko-rosyjskiej w 1831 roku. Rząd Narodowy za pośrednictwem Banku uzyskał 
w Anglii pożyczkę na zakup materiału wojennego w wysokości 4 mln funtów, 
tj. 160 mln złp15. Prezesem banku został hrabia Ludwik Jelski, wiceprezesem Jó-
zef Lubowidzki, a dyrektorami Ignacy Bolesta, Paweł Głuszyński i hrabia Hen-
ryk Łubieński16.

W wyniku działań księcia Ksawerego Druckiego-Lubeckiego w 1829 roku 
budżet był zrównoważony, a życie gospodarcze w pełnym rozwoju. Sukcesy te 
dawały Druckiemu-Lubeckiemu mocną i samodzielną pozycję w rządzie. Bronił 
odważnie autonomiczności Królestwa, niewiele za to liczył się z literą prawa, 
czego wyrazem było chociażby to, że wbrew konstytucji nie przedstawiał Sej-
mowi budżetu. Pod względem gospodarczym polityka Druckiego-Lubeckiego 
wiązała Kongresówkę z rynkami rosyjskimi i dlatego budziła sprzeciw kół nie-
podległościowych, zmierzających do zerwania z caratem17.

Na kilka dni przed wybuchem powstania listopadowego18 Bank Polski roz-
począł emisję własnych banknotów, jako że dotąd w obiegu znajdowały się bile-
ty wcześniej wydrukowane w Petersburgu. W czasie powstania listopadowego, 
w grudniu 1830 roku do Banku Polskiego przyłączono mennicę (zbudowaną 
w Warszawie w 1820 roku), co usprawniło organizację emisji19. Przegrana wojna 
z Rosją oraz zastąpienie konstytucji Królestwa Polskiego Statutem Organicznym 
zmieniły także sytuację Banku Polskiego, który stopniowo pozbawiono atry-
butów polskiego banku centralnego. 3 stycznia 1832 roku odebrano bankowi 
mennicę, w 1834 roku wprowadzono korespondencję z władzami w języku ro-
syjskim, w 1842 roku do obiegu oprócz złotych weszły ruble i kopiejki, a bilety 
banku opatrzono dodatkowym napisem w języku rosyjskim. Od 1859 roku na-
pisy na banknotach były już tylko w języku rosyjskim20.

14 C. Leszczyńska, Rzut…, s. 4.
15 A. Jezierski, C. Leszczyńska, Historia…, s. 132–133.
16 A. Jezierski, C. Leszczyńska, Bank…, s. 12.
17 S. Kieniewicz, Historia…, s. 73–74.
18 Powstanie listopadowe – polskie powstanie narodowe przeciw Rosji, które wybuchło 29 li-

stopada 1830 roku, a zakończyło się w październiku 1831 roku. Jego genezą był spisek zawiązany 
w roku 1828 w warszawskiej Szkole Podchorążych Piechoty pod dowództwem podporucznika Piotra 
Wysockiego przeciwko wodzowi naczelnemu wojsk Królestwa Polskiego, Wielkiemu Księciu Konstan-
temu, który był bratem cara rosyjskiego Mikołaja I.

19 A. Jezierski, C. Leszczyńska, Historia…, s. 132–133.
20 A. Jezierski, C. Leszczyńska, Bank…, s. 13.
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Po kolejnym zrywie niepodległościowym i upadku powstania styczniowego21 
rozpoczął się proces znoszenia odrębności administracyjnej i pełnej integracji 
Królestwa Polskiego z cesarstwem. Polegało to na likwidacji centralnych organów 
władzy w Królestwie, wprowadzaniu instytucji rosyjskich połączonych z wymia-
ną polskich urzędników na rosyjskich. Wiązała się z tym likwidacja odrębności 
administracyjnej Królestwa. Nazwa Królestwo Polskie została urzędowo znie-
siona; wprowadzono nową: Kraj Przywiślański. Zlikwidowano też odrębny herb 
Królestwa Polskiego22. W 1860 roku powstał rosyjski Bank Państwowy, który 
przejął podstawową działalność emisyjną w imperium. Jednocześnie powołano 
Komisję Reorganizacyjną Banku Polskiego, która ukończyła swe prace w maju 
1865 roku i przedstawiła projekt reformy. Miała ona polegać na przekształce-
niu Banku Polskiego w towarzystwo akcyjne o kapitale 10 mln rubli, z czego 
5 mln miało pochodzić z wolnej sprzedaży akcji. Pozostałe akcje miał zachować 
w swym ręku rząd jako równowartość aktywów Banku Polskiego. Według pro-
jektu bank miał emitować bilety do wysokości kapitału zakładowego. Pokrycie 
kruszcowe miało stanowić ⅓ emisji, aby zapewnić stałą wymienialność bankno-
tów na monety. Poza emisją bank miał prowadzić dotychczasowe formy działal-
ności kredytowej23. Projekt ten nie doczekał się jednak zatwierdzenia. W roku 
1870 Bankowi Polskiemu odebrano przywilej emisyjny, a jego działalność pole-
gała głównie na kredytowaniu handlu i dyskontowaniu weksli, w wyniku czego 
uruchomiono oddziały w większych miastach Królestwa24. Ostatnim prezesem 
Banku Polskiego był baron Gustaw Driesen, który od 1 stycznia 1886 roku został 
dyrektorem Warszawskiego Oddziału rosyjskiego Banku Państwowego. 1 stycz-
nia 1886 roku Bank Polski postawiono w stan likwidacji, a jego majątek i agendy 
przejął rosyjski Bank Państwa25.

1.2. Zasługi Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej (PKKP) w niepodległym 
państwie polskim

Przed wybuchem pierwszej wojny światowej26 w każdym z zaborów była 
w obiegu inna waluta – marka niemiecka w zaborze pruskim, rubel w zaborze 

21 Powstanie styczniowe – polskie powstanie narodowe, które rozpoczęło się 22 stycznia 1863 
roku i trwało do jesieni 1864 roku. Powstanie swym zasięgiem objęło ziemie Królestwa Polskiego, 
Litwy, Białorusi i część Ukrainy.

22 S. Kieniewicz, Historia…, s. 297–298.
23 A. Jezierski, C. Leszczyńska, Bank…, s. 13–14.
24 J.  Kirszrot-Prawnicki, Encyklopedia handlowa, Warszawa 1881, s. 556, [w:] A.  Jezierski, 

C. Leszczyńska, Bank Polski SA 1924–1951, Warszawa 1994, s. 14.
25 A. Jezierski, C. Leszczyńska, Bank…, s. 14.
26 Pierwsza wojna światowa – trwała od 28 lipca 1914 do 11 listopada 1918 roku; konfl ikt zbroj-

ny pomiędzy Ententą, do której należały Wielka Brytania, Francja, Rosja, Serbia, Japonia, Wło-
chy, Stany Zjednoczone, a państwami centralnymi, tj. Austro-Węgrami, Niemcami, wspomagany-
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rosyjskim i korona austriacka w Galicji. Po zajęciu Królestwa Polskiego przez 
wojska niemieckie i austriackie zamiast rubli na terenie okupacji niemieckiej 
wprowadzono marki niemieckie, a na terenie okupacji austriackiej – korony 
austriackie27. W okupowanej przez Niemców części Królestwa generał-guber-
nator warszawski Hans von Beseler 9 grudnia 1916 roku wydał rozporządzenie 
o utworzeniu Polnische Landes Darlehnkasse, tj. Polskiej Krajowej Kasy Pożycz-
kowej (PKKP)28. Rozporządzenie dawało PKKP prawo emitowania biletów pod 
nazwą marka polska, które stały się prawnym środkiem płatniczym na obszarze 
okupacji niemieckiej. Rozporządzenie przewidywało likwidację PKKP po upły-
wie dwóch lat od formalnego utworzenia Królestwa Polskiego. Kapitał pocho-
dzący z zysków kasy miał być przekazany państwu polskiemu29.

W rozporządzeniu z 14 kwietnia 1917 roku potraktowano markę polską 
jako jedyny prawny środek płatniczy – poczynając od 26 kwietnia – w Generał-
-Gubernatorstwie Warszawskim. Oprócz funkcji emisyjnej PKKP miała udzie-
lać pożyczek procentowych, pożyczek na należności w Banku Rzeszy, dyskon-
tować weksle i prowadzić operacje kasowe władz administracyjnych. Według 
rozporządzenia pracą PKKP miał kierować zarząd złożony z przewodniczącego, 
jego zastępców oraz członków. Prace zarządu nadzorował pełnomocnik rządu 
niemieckiego mianowany przez kanclerza Rzeszy. Dyrektorem Polakiem został 
Zygmunt Chamiec. PKKP rozpoczęła swą działalność 26 kwietnia 1917 roku, 
a jej siedziba mieściła się w Warszawie30. Głównym powodem powołania przez 
Niemców Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej była chęć prowadzenia w okupo-
wanym kraju innej polityki walutowej niż w Rzeszy. O ile bowiem tam władze 
chciały ograniczyć tempo wzrostu cen i obiegu pieniężnego, o tyle w okupo-
wanym Królestwie zamierzały realizować odwrotną politykę. Dodatkowa emi-
sja pieniądza pozwalała im bowiem na pokrywanie kosztów utrzymania armii 
niemieckiej i administracji okupacyjnej bez wydatkowania marek niemieckich 
i zwiększania ich obiegu; umożliwiła też dokonywanie zakupów artykułów na 
rynku. W tej sytuacji emisję marek polskich należy traktować jako jeszcze jedną 
formę eksploatacji ziem polskich przez Niemców31.

Sytuacja prawna i faktyczna PKKP nie zmieniła się ani po powstaniu Rady 
Regencyjnej32, ani po powołaniu rządu Kucharzewskiego. Dopiero 11 listopada 

mi przez Turcję i Bułgarię. Wydarzeniem, które rozpoczęło pierwszą wojnę światową, był zamach 
28 czerwca 1914 roku, kiedy to arcyksiążę austriacki Franciszek Ferdynand, następca tronu, został 
zastrzelony w Sarajewie przez Gawriło Principa – serbskiego nacjonalistę należącego do organizacji 
Czarna Ręka.

27 J. Kaliński, Z. Landau, Gospodarka Polski XX wieku, Warszawa 2003, s. 47.
28 E. Czapska, Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa, „Bank i Kredyt”, 1988, nr 5–6, s. 21.
29 A. Jezierski, C. Leszczyńska, Bank…, s. 14–15.
30 Ibidem, s. 15.
31 J. Kaliński, Z. Landau, Gospodarka…, s. 47.
32 Rada Regencyjna Królestwa Polskiego – powołana do życia 12 września 1917 roku przez oku-

pujące Królestwo kongresowe Niemcy i Austro-Węgry. Był to kolegialny organ mający ofi cjalnie 
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1918 roku33 PKKP, stworzona i rządzona przez władze okupacyjne niemieckie 
od 26 kwietnia 1917 roku, przeszła w ręce polskie. Z polecenia polskiego ko-
misarza rządowego Józefa Englicha zarząd Kasy objął: Stanisław Karpiński jako 
przewodniczący i Zygmunt Chamiec jako zastępca34. 24 listopada 1918 roku 
Stanisław Karpiński35 został zatwierdzony przez Radę Ministrów na stanowi-
sko prezesa Zarządu PKKP. Dalsza działalność PKKP wymagała nowych aktów 
prawnych. 7 grudnia 1918 roku ukazał się dekret Naczelnika Państwa, stwa-
rzający podstawy prawne funkcjonowania PKKP w warunkach niepodległego 
państwa. PKKP miała pełnić funkcję banku centralnego z przywilejem emisji, 
zanim na mocy ustawy sejmowej nie zostanie powołany do życia Bank Polski. 
Marka polska stała się pełnoprawnym środkiem płatniczym w całym państwie 
i miała być przyjmowana przez wszystkie urzędy według wartości nominalnej 
(w 1919 roku zostały wycofane z obiegu korony, w 1920 roku marki niemieckie 
w Wielkopolsce i na Pomorzu, a w 1922 roku na Górnym Śląsku – niepowodze-
niem zakończyła się próba wprowadzenia marki polskiej do obiegu w Wolnym 
Mieście Gdańsk). Mimo że na początku 1919 roku minister skarbu spowodował 
wydanie dekretu o wprowadzeniu nowej waluty o nazwie „lech”, Sejm odrzucił 
go i mocą ustawy z 28 lutego 1919 roku postanowił nadać nowej jednostce pie-
niężnej tradycyjną nazwę „złoty”. Zgodnie z tą ustawą zamówiono za granicą 
bilety złotowe emitowane przez Bank Polski, który jeszcze nie istniał36.

Działalność PKKP przypadła na szczególnie trudne lata polskiej niepodle-
głości, do 1920 roku zdominowane przez wojnę o granice kraju, potem przez 
odbudowę, unifi kację i integrację niemal wszystkich dziedzin życia. Przejawem 
problemów społecznych i ekonomicznych tego okresu była niestabilna sytuacja 
polityczna i częste zmiany rządów, a także potężne potrzeby fi nansowe i niemoż-
ność ich sfi nansowania ze zwyczajnych dochodów podatkowych. W tych wa-
runkach instytucją, z której pomocy kredytowej zaczął korzystać zarówno rząd, 
jak i przedsiębiorcy, stała się PKKP. Kredyty te pochodziły z emisji, co wywołało 
infl ację, która w 1923 roku przerodziła się w hiperinfl ację. O polskiej infl acji 

sprawować władzę zwierzchnią nad powołanym na mocy aktu 5 listopada Królestwem Polskim za-
leżnym od okupantów. Powstała na podstawie patentu wydanego 15 września 1917 roku w sprawie 
władzy państwowej w Królestwie Polskim. W jej skład wchodzili: książę Zdzisław Lubomirski, arcy-
biskup warszawski Aleksander Kakowski i Józef Ostrowski.

33 7 października 1918 roku Rada Regencyjna ogłosiła niepodległość Polski. 25 października po-
wołano rząd Józefa Świeżyńskiego, który jako pierwszy nie zabiegał o uznanie władz okupacyjnych 
niemieckich i austro-węgierskich. 11 listopada 1918 roku Rada Regencyjna przekazała władzę nad 
wojskiem polskim Józefowi Piłsudskiemu, a trzy dni później, po samorozwiązaniu, całą władzę pań-
stwową. Zmiany te spowodowały przeobrażenie ustroju Polski z monarchicznego na republikański.

34 E. Czapska, Polska…, s. 24.
35 Stanisław Karpiński (1870–1943) – polski bankowiec; od 1910 roku pełnił funkcję naczelnego 

dyrektora Banku Towarzystw Spółdzielczych w Warszawie. Od listopada 1918 do kwietnia 1919 ro-
ku był prezesem PKKP, a następnie od kwietnia do lipca 1919 roku ministrem skarbu.

36 A. Jezierski, C. Leszczyńska, Bank…, s. 16–17.
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i hiperinfl acji napisano bardzo wiele. Wskazywano na różne jej aspekty zarówno 
polityczne, jak i ekonomiczne, wewnętrzne i zewnętrzne. Większość piszących 
co do jednego nie miała jednak wątpliwości: najistotniejszą jej przyczyną było 
fi nansowanie defi cytu budżetowego za pomocą emisji, czyli kredytu w PKKP. 
Występowanie defi cytu budżetowego w okresie bezpośrednio powojennym 
można usprawiedliwiać wieloma przyczynami: zniszczeniami, dezorganizacją 
aparatu skarbowego, wydatkami na prowadzenie wojny o granice państwa czy 
tworzenie aparatu państwowego. Jednak wraz ze stabilizacją przyczyny te po-
winny ustawać, a rozmiary defi cytu wyraźnie się zmniejszać. W Polsce sytuacja 
wyglądała inaczej. Z roku na rok rozmiary defi cytu w ujęciu nominalnym ro-
sły, a skarb państwa zadłużał się w PKKP. Odpowiedzialność za ten stan rzeczy 
ponosił przede wszystkim Sejm, który nie godził się ani na radykalne decyzje 
w sferze urealnienia obciążeń podatkowych, ani na obniżenie wydatków budże-
towych. Upadały kolejne gabinety, zmieniali się ministrowie skarbu, pojawia-
jące się programy sanacji fi nansów państwa i zaostrzenia polityki fi skalnej nie 
znajdowały szerszego poparcia politycznego. Następstwem rosnącej emisji była 
coraz większa nierównowaga na rynku dóbr i na rynku pieniężnym przejawiają-
ca się we wzroście cen hurtowych towarów i cen walut obcych. Infl acja nabrała 
przyspieszenia w 1923 roku, przekształcając się w hiperinfl ację. Koszty infl acji 
były ogromne i dotyczyły bardzo wielu dziedzin życia. Rozwój sytuacji na rynku 
pieniężnym przyniósł destabilizację gospodarki oraz niepokoje wewnętrzne37.

1.3. Ustawa z 11 stycznia 1924 roku „O naprawie Skarbu i reformie 
walutowej” – utworzenie drugiego Banku Polskiego

Idea powołania Banku Polskiego i wprowadzenia nowej waluty pojawiła się 
wkrótce po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Już na początku 1919 roku 
w kołach gospodarczych sądzono, że jednym z pierwszych posunięć rządu bę-
dzie powołanie nowego banku emisyjnego, który zastąpi Polską Krajową Kasę 
Pożyczkową. W tym czasie ministrem skarbu był Stanisław Karpiński, który 
przedstawił Sejmowi w maju 1919 roku projekt statutu Banku Polskiego jako 
państwowej instytucji emisyjnej. Do kwestii powołania banku emisyjnego po-
wrócono w 1923 roku w okresie narastającej hiperinfl acji. Władysław Grabski38, 

37 C. Leszczyńska, Rzut…, s. 6–7.
38 Władysław Grabski (1874–1938) – historyk, ekonomista i polityk narodowej demokracji. 

Znany głównie z autorstwa reformy walutowej. Pełnił – bardzo krótko – funkcję ministra rolnictwa 
w gabinecie Józefa Świeżyńskiego. W roku 1919 był posłem na Sejm z ramienia Związku Ludowo-
-Narodowego, premierem rządu Rzeczypospolitej: od 23 czerwca do 24 lipca 1920 oraz od 19 grud-
nia 1923 roku do 13 listopada 1925 roku (a także ministrem skarbu). Po podaniu się do dymisji 
w roku 1925 nie odgrywał roli politycznej i zajął się pracą naukową w Szkole Głównej Gospodarstwa 
Wiejskiego, gdzie pełnił funkcję rektora w latach 1926–1928. Był założycielem Instytutu Socjologii 
Wsi oraz prezesem Towarzystwa Ekonomistów i Statystyków Polskich.
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który ponownie był ministrem skarbu w rządzie gen. Władysława Sikorskiego, 
przed odejściem z piastowanego urzędu w maju tego roku powierzył opracowa-
nie statutu banku emisyjnego profesorowi Uniwersytetu Warszawskiego Roma-
nowi Rybarskiemu39.

Projekt powołania Banku Polskiego przeciągał się z miesiąca na miesiąc 
i z roku na rok. Według założeń emisja złotego miała być oparta na rezerwach 
złota przyszłego Banku Polskiego. W tym celu została podjęta wśród społe-
czeństwa akcja ofi arowywania złota na Skarb Narodowy. Do sierpnia 1923 roku 
zebrano 88 kg wyrobów ze złota, 546 kg wyrobów ze srebra i 1,5 kg kamieni 
szlachetnych. W latach 1919–1922 kilkakrotnie przymierzano się do powołania 
Banku Polskiego i uzdrowienia waluty. Dopiero jednak w 1923 roku, gdy hiper-
infl acja doprowadziła do ogólnego chaosu gospodarczego i rewolty społecznej, 
Władysław Grabski, który został w grudniu 1923 roku premierem i ministrem 
skarbu, przystąpił do realizacji reformy pieniężnej40.

1.3.1. Znaczenie reform Władysława Grabskiego

19 grudnia 1923 roku Sejm powołał na stanowisko premiera i ministra skar-
bu W.  Grabskiego. Był on wcześniej dwukrotnie ministrem skarbu i raz pre-
mierem rządu. Utworzony przez niego w końcu 1923 roku gabinet miał cha-
rakter pozaparlamentarny i jego głównym zadaniem było wyprowadzenie kraju 
z infl acji. Rząd zwrócił się do parlamentu o przyznanie mu pełnomocnictw do 
regulowania przez jeden rok wszystkich spraw związanych z reformami skar-
bowymi i walutowymi w drodze wydawania dekretów z mocą ustawy, a więc 
z pominięciem parlamentu. Mimo że oznaczało to znaczne uszczuplenie upraw-
nień Sejmu i Senatu, W.  Grabski uzyskał takie pełnomocnictwa, ale tylko na 
okres sześciu miesięcy. W związku z tym zdecydował, że zasadniczą reformę 
przeprowadzi właśnie w tym okresie (bał się bowiem, że korzystanie z tradycyj-
nej drogi legislacyjnej znacznie opóźniałoby poprawę sytuacji). Wyjście z infl acji 
wymagało przede wszystkim zlikwidowania jej zasadniczej przyczyny, którą był 
defi cyt budżetowy. Wynosił on w 1923 roku 45% wszystkich wydatków, które 
pokrywano drukiem marek. Jednocześnie z podejmowaniem kroków zmierza-
jących do osiągnięcia równowagi budżetowej W. Grabski chciał przeprowadzić 
reformę walutową i zastąpić markę polską, do której społeczeństwo straciło już 
całkowicie zaufanie, inną jednostką pieniężną41.

11 stycznia 1924 roku Sejm przyjął ustawę „O naprawie Skarbu Państwa i re-
formie walutowej”. Upoważniała ona prezydenta do wydawania na wniosek pre-
miera rozporządzeń w sprawie stawek podatkowych i celnych, przyspieszania 

39 A. Jezierski, C. Leszczyńska, Bank…, s. 21.
40 A. Jezierski, C. Leszczyńska, Historia…, s. 317.
41 J. Kaliński, Z. Landau, Gospodarka…, s. 74.
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terminów płatności podatków, oszczędności w administracji, zaciągania poży-
czek do wysokości 500 mln franków w złocie oraz powołania nowego banku 
emisyjnego i wprowadzenia nowej waluty42. Posiadając nadzwyczajne pełno-
mocnictwa, rząd Grabskiego zabrał się energicznie do dzieła. Zakres reform 
skarbowych wówczas podjętych był szeroki. Z jednej strony dążono do ograni-
czenia wydatków państwa. Tu największych rezerw upatrywano w zaprzestaniu 
dofi nansowania z budżetu wysokiego defi cytu Polskich Kolei Państwowych oraz 
w zmniejszaniu nakładów na wojsko. Z drugiej zaś ograniczono wydatki na ad-
ministrację. Zmniejszenie rozchodów nie wystarczało jednak do zbilansowania 
budżetu. Dlatego szukano dodatkowych źródeł dochodów. Podstawowe znacze-
nie miał tu odegrać wcześniej uchwalony przez parlament specjalny jednorazo-
wy podatek majątkowy. Do jego płacenia zobowiązani zostali właściciele mająt-
ków, których wartość przekraczała określoną w ustawie kwotę. Oprócz podatku 
majątkowego rząd wykorzystał też wcześniej uchwaloną ustawę o waloryzacji 
podatków, która likwidowała korzyści odnoszone przez podatników opóźniają-
cych się z wpłacaniem należnych państwu sum, podwyższał też kary za zwłokę 
oraz przyspieszył termin płatności niektórych podatków. Jak można zauważyć, 
rząd starał się kosztami równoważenia budżetu obciążyć przede wszystkim kla-
sy posiadające, chroniąc interesy grup mniej zamożnych43. W 1924 roku, gdy 
właściwie zaistniała perspektywa zrównoważenia budżetu, rząd zaprzestał emi-
sji marek na potrzeby skarbu, która była bezpośrednią przyczyną infl acji. Zanim 
prezydent podpisał rozporządzenie znoszące proceder druku marek na pokrycie 
defi cytu budżetowego z dniem 1 lutego 1924 roku, rząd zaopatrzył się w większy 
zapas banknotów markowych na potrzeby reformy. W końcu marca przestano 
drukować marki nawet na pokrycie kredytów gospodarczych rządu i operacji 
dewizowych. W kwietniu obieg pieniędzy zmniejszył się po raz pierwszy od 
odzyskania niepodległości. Utrwaliło to stabilność kursu marki w stosunku do 
obcych walut44.

W ten sposób powstały warunki do zastąpienia zdeprecjonowanej marki 
polskiej nową jednostką monetarną – złotym polskim, a więc przeprowadzenia 
reformy walutowej. Przede wszystkim Grabski zdecydował, że należy zlikwi-
dować Polską Krajową Kasę Pożyczkową i w jej miejsce utworzyć nowy bank 
centralny. Już 14 stycznia 1924 roku powołano Komitet Organizacyjny Banku 
Polskiego45 ze Stanisławem Karpińskim na czele. W obawie, aby nowa instytucja 
nie podlegała naciskom ze strony rządu, co mogło ponownie doprowadzić do 

42 A. Albert, Najnowsza historia Polski 1914–1993, Londyn 1994, s. 173.
43 J. Kaliński, Z. Landau, Gospodarka…, s. 75.
44 A. Albert, Najnowsza…, s. 174.
45 W skład Komitetu Organizacyjnego Banku Polskiego wchodzili również jako jego człon-

kowie: Stanisław Adamski (patron Banku Związku Spółek Zarobkowych), Zygmunt Chrzanowski 
(przedstawiciel organizacji rolniczych), Jan Kanty Steczkowski (dyrektor Polskiego Banku Kredyto-
wego) i Franciszek Stefczyk (spółdzielca małopolski).
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druku pieniędzy na pokrywanie defi cytu budżetowego, ustalono, że Bank Pol-
ski zostanie zorganizowany na zasadzie prywatnej spółki akcyjnej, a nie banku 
państwowego, jak Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa. Kapitał akcyjny banku miał 
wynosić 100 mln zł. Zgromadzenie tak dużego kapitału początkowo napotykało 
trudności, gdyż sfery gospodarcze wstrzymywały się z zakupem akcji, twierdząc, 
że wobec panującego kryzysu i konieczności płacenia podatku majątkowego nie 
mają na to środków. Dopiero ostrzeżenie przez Komitet Organizacyjny Banku, 
że bank będzie udzielać kredytów przede wszystkim tym grupom gospodar-
czym, które zakupiły akcje, doprowadziło do zgromadzenia niezbędnego kapi-
tału. Bank miał emitować nową jednostkę pieniężną – złoty, który był równy 
frankowi szwajcarskiemu. Emisja złotych miała pokrycie w 30% w złocie, walu-
tach obcych niepodlegających znaczniejszym wahaniom kursowym oraz w de-
wizach46. 1 lutego 1924 roku Prezydent RP ogłosił rozporządzenie powołujące 
specjalną Radę Nadzorczą PKKP. Jej zadaniem było przeprowadzenie likwidacji 
oraz czuwanie nad działalnością emisyjną i kredytową PKKP. W skład rady we-
szli członkowie Komitetu Organizacyjnego Banku oraz trzej przedstawiciele Mi-
nisterstwa Skarbu. Prezesem Rady został Stanisław Karpiński. Proces likwidacji 
PKKP nie dokonał się w wyniku jednego aktu przejęcia, lecz miał być przepro-
wadzony etapami.

Pierwotny projekt statutu banku przygotowało Ministerstwo Skarbu z eks-
pertami spoza ministerstwa. Do projektu tego komitet wprowadził wiele zmian, 
uwzględniających życzenia sfer gospodarczych. Statut w ostatecznej redakcji 
ustalono 18 stycznia, w dniu następnym został on uchwalony przez Radę Mini-
strów, zaś 20 stycznia w Spale podpisany przez prezydenta i ogłoszony w Dzien-
niku Ustaw nr 8 z 25 stycznia 1924 roku47.

Rozporządzeniem Prezydenta z 14 kwietnia 1924 roku o zmianie ustroju 
pieniężnego (Dz.U. nr 34/1924, poz. 351) postanowiono, że w dniu rozpoczę-
cia czynności przez Bank Polski Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa przechodzi 
w stan likwidacji, a suma emisji marek polskich znajdujących się w obiegu nie 
może zostać zwiększona. Ustalono również relację marki polskiej do złotego 
jako jednostki monetarnej Rzeczypospolitej Polskiej na 1,8 mln marek za 1 zło-
tego, a z dniem 1 lipca marka polska przestawała być prawnym środkiem płat-
niczym. Wymiana marek na złote miała trwać do 31 maja 1925 roku. Warunki 
i szczegóły likwidacji PKKP określił minister skarbu. W paragrafi e 12 powyż-
szego rozporządzenia upoważniono ministra skarbu do zawarcia z Bankiem 
Polskim umowy w sprawie przejęcia majątku znajdującego się w posiadaniu 
PKKP. Treść umowy opracowanej przez Ministerstwo Skarbu w porozumieniu 
z Komitetem Organizacyjnym Banku Polskiego pod nazwą „Zasady przeję-
cia aktywów i pasywów PKKP przez Bank Polski” została przedłożona Radzie 

46 J. Kaliński, Z. Landau, Gospodarka…, s. 75–76.
47 A. Jezierski, C. Leszczyńska, Bank…, s. 24.
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Banku Polskiego na jej drugim posiedzeniu 17 kwietnia 1924 roku. Likwidacja 
PKKP miała zostać zakończona do końca 1924 roku (w umowie przewidywano, 
że termin ten może ulec wydłużeniu na zasadzie dodatkowego porozumienia 
z Ministerstwem Skarbu)48.

28 kwietnia 1924 roku Bank Polski został uruchomiony i rozpoczął emisję 
złotych. Początkowo były one w obiegu równolegle z markami polskimi. Stop-
niowo marki wycofywano z obiegu i złoty stał się wyłącznym ofi cjalnym środ-
kiem płatniczym. Rok 1924 kończył się więc sukcesem – zrównoważono budżet 
i wprowadzono nową, ustabilizowaną walutę polską. Odbyło się to bez pomocy 
zagranicznej, chociaż inne kraje dotknięte hiperinfl acją (Niemcy, Austria, Wę-
gry) dokonały tego przy znacznej pomocy i kontroli kapitału zagranicznego. 
Sukces reform spowodował spadek napięć politycznych w kraju49.

1.3.2. Funkcje i znaczenie Banku Polskiego

Statut Banku Polskiego składał się z 93 artykułów w dziewięciu grupach te-
matycznych:
I. Postanowienia ogólne.
II. Kapitał zakładowy i akcje banku.
III. Władze banku.
IV. Przywilej emisji biletów banku.
V. Czynności bankowe.
VI. Sprawozdanie, bilans i rozdział zysków.
VII. Likwidacja banku.
VIII. Szczególne uprawnienia banku.
IX. Postanowienia przejściowe50.

Okoliczności, w jakich powstawał Bank Polski, zaważyły nie tylko na przy-
jętych rozwiązaniach instytucjonalnych, ale też na priorytetach w jego przyszłej 
działalności. Bank miał być przede wszystkim „ostoją ładu pieniężnego”, instytu-
cją stojącą na straży stabilności polskiej waluty. Drugim zadaniem banku miało 
być „ułatwienie kredytu”. Stabilność złotego była zapewniona dwojako: przez na-
danie Bankowi daleko idącej autonomii w relacjach z rządem oraz przez przyjęte 
reguły polityki pieniężnej. Niezależność od rządu i ministra skarbu gwarantował 
przede wszystkim status spółki akcyjnej. Za takim rozwiązaniem opowiadał się 
Grabski i rzeczywisty autor statutu, znany historyk skarbowości i ekonomista, 
Roman Rybarski51. Popierały go także polski biznes i międzynarodowe koła fi -

48 Ibidem, s. 27–29.
49 J. Kaliński, Z. Landau, Gospodarka…, s. 75–76.
50 Ibidem, s. 24–25.
51 Roman Rybarski (1887–1942) – polityk narodowej demokracji, ekonomista, profesor Uniwer-

sytetu Jagiellońskiego. W latach 1919–1921 pełnił różne funkcje w ministerstwach gospodarczych, 
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nansowe, które zalecały niezależność banku emisyjnego od Skarbu Państwa jako 
jeden z warunków stabilizacji pieniądza52.

Utworzenie Banku Polskiego w formie spółki akcyjnej w sposób wyczerpu-
jący uzasadniają autorzy książki Bank Polski SA 1924–1951 Andrzej Jezierski 
i Cecylia Leszczyńska. Argumentują oni fakt utworzenia Banku Polskiego jako 
spółki akcyjnej, a nie banku państwowego, podając kilka przyczyn. Po pierwsze 
– międzynarodowe sfery fi nansowe uważały, że centralny bank emisyjny powi-
nien być spółką akcyjną, co miało ułatwiać, z punktu widzenia prawa między-
narodowego, wzajemne stosunki fi nansowe. Po drugie – w zagranicznych ko-
łach politycznych negatywnie oceniano działalność kolejnych rządów Polski 
niepodległej, a zwłaszcza ich politykę skarbową i pieniężną, co doprowadziło 
do hiperinfl acji. Przy często zmieniających się rządach bank centralny powinien 
być czynnikiem stabilizującym. Słusznie sądzono, że centralny bank państwowy 
może przekształcić się łatwo w kasę Ministerstwa Skarbu. Po trzecie – Rada Ban-
ku jako spółki akcyjnej mogła się stać forum prezentacji poglądów sfer gospo-
darczych wielkiego kapitału na jego politykę pieniężno-kredytową. Po czwarte 
– Władysław Grabski trafnie przewidział, że w sytuacji politycznej z początku 
1924 roku posiadacze złota i dewiz sięgną do własnych kieszeni, współtworząc 
kapitał zakładowy banku. Można dodać, że bez uczestnictwa kapitałów prywat-
nych nie udałoby się stworzyć instytucji emisyjnej o kapitale 100 mln zł z ogrom-
nym udziałem złota i dewiz. Po piąte – znajomość taktyki politycznej pozwoliła 
W.  Grabskiemu na przeprowadzenie swojej koncepcji, której od początku był 
wierny, tj. powołanie banku jako spółki akcyjnej53.

Głównym zadaniem Banku Polskiego była emisja pieniądza. Emisja złotego 
miała się opierać na zasadach systemu nazwanego dewizowo-złotym. System ten 
był próbą przywrócenia, w wersji zmodyfi kowanej, przedwojennego mechani-
zmu waluty złotej. Obieg złotego miał być pokryty co najmniej w 30% zapasami 
złota i srebra, walut zagranicznych i dewiz wymienialnych na złoto. Bank, na 
żądanie ministra skarbu, miał również pełnić pewne obowiązki na rzecz Skarbu 
Państwa: bezpłatnie przyjmować na jego rachunki wpłaty i dokonywać z nich 
wypłat oraz prowadzić zlecone operacje na jego rachunek. W statucie określono 
rozmiary bezprocentowego kredytu dla Skarbu Państwa i zasady przyjmowa-
nia do zastawu papierów wartościowych emitowanych przez państwo i insty-
tucje państwowe. Bank Polski SA miał też działać na rzecz ułatwienia kredytu. 
Oznaczało to, że mógł prowadzić czynności kredytowe tak jak normalne banki 
komercyjne. Statut pozwalał mu na udzielanie kredytów dyskontowych i lom-

następnie skupił się na pracy naukowej na Politechnice Warszawskiej, a potem na Uniwersytecie 
Warszawskim, gdzie objął katedrę skarbowości. W roku 1923 na zlecenie Władysława Grabskiego 
przygotował projekt statutu Banku Emisyjnego, a rok później brał udział w pracach nad projektem 
ustawy o Banku Polskim. Należał do pierwszej Rady Banku Polskiego.

52 C. Leszczyńska, Rzut…, s. 10.
53 A. Jezierski, C. Leszczyńska, Bank…, s. 23–24.
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bardowych (pod zastaw określonych walorów: złota, papierów wartościowych 
o stałym oprocentowaniu), działalność przelewową, kupno oraz sprzedaż krusz-
ców i walut obcych, przyjmowanie wkładów i depozytów, zakup papierów pro-
centowych (komunalnych, hipotecznych i państwowych) do określonych roz-
miarów na rachunek własnych funduszy rezerwowych i funduszu emerytalnego. 
W tych dziedzinach bank był więc konkurentem banków prywatnych54.

Należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, że Bank Polski odgrywał zasadni-
czą rolę w kredytowaniu rządowych planów inwestycyjnych. Aby Bank Polski 
mógł wypełnić tę nową funkcję, oprócz dokonania odpowiednich zmian w sta-
tucie praktycznie całkowicie podporządkowano go dyrektywom płynącym z Mi-
nisterstwa Skarbu. Formalnie więc bank emisyjny był nadal prywatną spółką 
akcyjną, w rzeczywistości jednak był jednym z organów administracji rządowej. 
Nie udało się więc zrealizować wcześniejszej koncepcji W. Grabskiego, aby Bank 
Polski w możliwie dużym stopniu uniezależnić od rządu55.

Bank Polski SA oprócz Centrali i Oddziału Głównego w Warszawie miał od-
działy prowincjonalne znajdujące się we wszystkich większych miastach Polski. 
Oddziały zostały przejęte po PKKP wraz z personelem, przy czym z upływem 
lat bank uruchamiał sukcesywnie nowe placówki w kolejnych miastach. Poza 
operacjami typowymi dla banku centralnego oddziały zajmowały się kredytem 
krótkoterminowym56.

Opisany wyżej zakres czynności Banku Polskiego SA nie zmienił się aż do 
1939 roku. Zmiany sytuacji makroekonomicznej kilkakrotnie zmuszały jednak 
rząd i władze banku do modyfi kacji przyjętych w 1924 roku zasad polityki pie-
niężnej, aż po ich częściowe zawieszenie w 1936 roku57.

1.3.3. Wojenna działalność Banku Polskiego na emigracji do likwidacji 
22 marca 1951 roku

W niedzielę 3 września 1939 roku58 działalność Banku Polskiego miała cha-
rakter rutynowy. W tym dniu odbyło się posiedzenie Komisji Dewizowej, na któ-
rym dyskutowano nad projektami zarządzeń związanych z wybuchem wojny. Tę 
normalną działalność przerwano 5 września. O godzinie 11 nadeszło z Minister-
stwa Skarbu polecenie ewakuacji władz banku oraz znajdującego się w Warsza-
wie zapasu złota i najważniejszych dokumentów do Lublina. 5 września władze 

54 C. Leszczyńska, Rzut…, s. 10–11.
55 J. Kaliński, Z. Landau, Gospodarka…, s. 156–157.
56 A. Jezierski, C. Leszczyńska, Bank…, s. 49.
57 C. Leszczyńska, Rzut…, s. 11.
58 1 września 1939 roku wybuchła druga wojna światowa – to największy konfl ikt zbrojny w hi-

storii świata, trwający do 2 września 1945 roku (w Europie trwał do 8 maja 1945 roku). Objął swoim 
zasięgiem prawie całą Europę, część Azji, północną Afrykę i wszystkie oceany. Wojna wybuchła po 
ataku na Polskę hitlerowskich Niemiec w porozumieniu ze Związkiem Radzieckim.
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banku59 wyjechały z Warszawy w kierunku Lublina, 15 września były już w Bu-
kareszcie, a kilka dni później w Paryżu. W końcu września do Paryża przybyli 
prezes Władysław Byrka i dyrektor Jerzy Nowak. Na siedzibę banku wynajęto 
apartament przy ulicy de Tivoli 242, gdzie początkowo sublokatorem było Mini-
sterstwo Skarbu do czasu, gdy rząd przeniósł się do Anders. W paryskim biurze 
Banku Polskiego pracowało kilkunastu dawnych urzędników. Okres paryski nie 
trwał nawet roku. W czasie pobytu we Francji działania banku były ograniczone 
i polegały na uruchomieniu rachunków w bankach zagranicznych60.

W tym samym czasie w okupowanej Polsce, na terenach włączonych do Nie-
miec i ZSRR, oddziały Banku Polskiego uległy likwidacji, a złotego zastąpiły 
w obiegu marka i rubel. Na terenie Generalnej Guberni61, po epizodzie funk-
cjonowania kas kredytowych Rzeszy Niemieckiej, władze okupacyjne podjęły 
w grudniu 1939 roku decyzję o utworzeniu Banku Emisyjnego. Do jego głów-
nych czynności należało dyskontowanie weksli, udzielanie krótkoterminowych 
pożyczek, przyjmowanie wkładów w obrocie depozytowym i żyrowym. Bank 
emitował wprowadzoną do obiegu na terenie Guberni walutę zwaną złotym kra-
kowskim (po wybuchu wojny niemiecko-radzieckiej w 1941 roku została ona 
wprowadzona również w dystrykcie galicyjskim)62.

Po agresji Niemiec na Francję kolejnym etapem podróży władz Banku Pol-
skiego, od 1 lipca 1940 roku, stał się Londyn. W ten sposób rozpoczął się pięcio-
letni okres londyński. Pierwsze posiedzenie dyrekcji zostało zwołane na 12 lip-
ca63. Bank był reprezentowany przez prezesa i trzech członków dyrekcji, nie miał 
natomiast naczelnych władz statutowych. W porozumieniu z ministrem skarbu 
postanowiono powołać Komisję Rewizyjną64, która miałaby objąć nadzór nad 
czynnościami banku i składać prezydentowi RP okresowe sprawozdania. Komi-
sja Rewizyjna nie miała wiele pracy z przeprowadzeniem kontroli, gdyż roczne 
budżety banku były skromne. W wyniku starć między kierownictwem banku 
i Ministerstwem Skarbu ze swojego stanowiska 31 marca 1941 roku odszedł pre-
zes Byrka, a jego miejsce z nominacji prezydenta objął prof. B. Winiarski, który 

59 W momencie wybuchu wojny prezesem banku był Władysław Byrka.
60 A. Jezierski, C. Leszczyńska, Bank…, s. 115–118.
61 Generalne Gubernatorstwo (1939–1945) – zostało utworzone na podstawie dekretu Adolfa 

Hitlera z 12 października1939 roku. Obejmowało część okupowanego terytorium II Rzeczypospo-
litej, które nie zostało wcielone do Rzeszy. Było jednostką administracyjno-terytorialną podzieloną 
na cztery obszary: krakowski, lubelski, radomski, warszawski.

62 C. Leszczyńska, Rzut…, s. 16–17.
63 Uczestniczyli w nim prezes Władysław Byrka, dyrektor naczelny Leon Barański oraz dyrek-

torzy Jerzy Nowak i Zygmunt Karpiński. W październiku 1944 roku do dyrekcji dokooptowano 
Stefana Michalskiego.

64 Do komisji weszli: z ramienia Stronnictwa Narodowego – Bohdan Winiarski, Polskiej Partii 
Socjalistycznej – Adam Pragier, Stronnictwa Ludowego – Władysław Bańczyk oraz Stronnictwa 
Pracy – Kazimierz Rothert.
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piastował je do końca marca 1946 roku. W okresie londyńskim działalność ban-
ku koncentrowała się na czterech kwestiach:

 − kredytowanie niektórych działań rządowych;
 − odzyskanie polskiego złota;
 − przygotowanie biletów banku na okres powojenny (zakładano, że do obie-

gu nie wrócą ani bilety przedwojenne, ani drukowane w Krakowie przez 
okupanta, więc decyzją dyrekcji z 15 sierpnia 1941 roku zamówiono bilety 
w trzech fi rmach londyńskich);

 − niesienie pomocy pracownikom banku i ich rodzinom w kraju65.
26 czerwca 1945 roku w Warszawie powstał Tymczasowy Rząd Jedności Na-

rodowej (TRJN)66. Został on uznany przez wielkie mocarstwa, natomiast rząd 
londyński stracił uznanie rządu angielskiego. W lipcu 1945 roku przybyła do 
Londynu delegacja TRJN z udziałem prezesa Narodowego Banku Polskiego 
Edwarda Drożniaka oraz Stefana Wędrychowskiego, która miała mandat prze-
jęcia majątku polskiego na terenie Wielkiej Brytanii. Delegacja z kraju spotkała 
się z kierownictwem Banku Polskiego, tj. z prezesem Winiarskim, naczelnym 
dyrektorem Barańskim i dyrektorem Karpińskim. TRJN reprezentował także 
przebywający w Londynie Ludwik Grossfeld, który został mianowany na ko-
misarza banku. Kuluarowe rozmowy dotyczyły powrotu złota Banku Polskiego 
oraz innych kwestii związanych z dalszymi losami banku67.

23 lipca 1945 roku na posiedzeniu dyrekcji Banku Polskiego w Londynie po-
wzięto uchwałę o powrocie tej instytucji do kraju. Zarazem jednak postulowano 
wysłanie do Polski reprezentantów, którzy na miejscu przedyskutowaliby wa-
runki jego powrotu68. Ówczesna dyrekcja Banku Polskiego uważała, że nie moż-
na przejść nad likwidacją Banku Polskiego do porządku dziennego. Uważano, że 
w nadchodzących rozmowach bank będzie dysponował poważnymi atutami. Ich 
zdaniem był on znany w świecie jako szanowana fi rma, miał wyrobione stosunki 
zagraniczne, organizację i ludzi oraz złoto, nie dysponował jednak poparciem 
politycznym w rządzie. W tym stanie rzeczy władze w Warszawie – nie bacząc 
na ewentualne negatywne następstwa tego pociągnięcia w sferze dysponowania 
przez Bank Polski jego zasobami – zdecydowały się na kontynuację obranego 

65 A. Jezierski, C. Leszczyńska, Bank…, s. 122–123.
66 Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej (TRJN) – powołany 28 czerwca 1945 roku przez pre-

zydenta Krajowej Rady Narodowej Bolesława Bieruta na podstawie porozumienia między KRN 
a częścią polityków emigracyjnych. Prezes Rady Ministrów Edward Osóbka-Morawski (PPS), Wi-
cepremier, Minister ds. Ziem Odzyskanych Władysław Gomułka (PPR), Wicepremier, Minister 
Rolnictwa i Reformy Rolnej Stanisław Mikołajczyk (PSL). Rząd ten był uznawany przez państwa 
koalicji antyhitlerowskiej oraz USA. TRJN zakończył swoją działalność po wyborach do Sejmu 
Ustawodawczego w 1947 roku.

67 A. Jezierski, C. Leszczyńska, Bank…, s. 127–132.
68 Dekretem z 15 stycznia 1945 roku odebrano Bankowi Polskiemu przywilej emisyjny i prawo 

prowadzenia operacji bankowych.
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wcześniej kursu. Wbrew nadziejom władz Banku Polskiego KRN69 uchwaliła 
– z dniem 4 grudnia 1945 roku – dekret, którego art. 1 stanowił: „Przenosi się na 
Narodowy Bank Polski uprawnienia Banku Polskiego, ustalone dekretem Prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 kwietnia 1936 roku w sprawie obrotu 
pieniężnego z zagranicą oraz obrotu zagranicznymi i krajowymi środkami płat-
niczymi w brzmieniu dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 2 września 
1939 roku oraz wydanymi na tej podstawie rozporządzeniami”70. 

Jesienią 1946 roku dokonano likwidacji biura londyńskiego Banku Polskiego. 
Po wyczerpaniu zasobów Banku Polskiego podjęto decyzję o jego zamknięciu, 
podobnie jak innych przedwojennych instytucji bankowych71. Minister fi nansów, 
16 października 1951 roku, wydał zarządzenie w sprawie postawienia Banku Pol-
skiego w stan likwidacji. Czynności likwidacyjne powierzono Bankowi Gospo-
darstwa Krajowego. 7 stycznia 1952 roku minister fi nansów na podstawie art. 13 
dekretu o reformie bankowej z 25 października 1948 roku uznał Bank Polski SA 
za zlikwidowany. Ogłoszono to w „Monitorze Polskim” 30 stycznia 1952 roku72.

1.4. Geneza i rola Narodowego Banku Polskiego

Geneza powstania NBP sięga pierwszej połowy 1944 roku, kiedy to istniały 
już dwa banki emisyjne: Bank Polski SA związany z rządem Rzeczypospolitej 
na wychodźstwie i niemiecki Bank Emisyjny w Polsce z siedzibą w Krakowie. 
Mimo to w Moskwie powstała koncepcja utworzenia trzeciego banku central-
nego, którego emisja mogła się stać ważkim instrumentem przejęcia władzy 
w Polsce. Według obecnego stanu wiedzy koncepcja powstania nowego banku 
centralnego pojawiła się po raz pierwszy na posiedzeniu Polskiego Komitetu 
Wyzwolenia Narodowego (PKWN)73 w Moskwie 22 lipca 1944 roku. Alternaty-

69 Krajowa Rada Narodowa – utworzona z inicjatywy komunistycznej Polskiej Partii Robotni-
czej podczas drugiej wojny światowej. Miała stanowić zalążek polskiej władzy powojennej. Powstała 
w noc sylwestrową z 31 grudnia 1943 na 1 stycznia 1944 roku. W skład Prezydium KRN weszli: Bo-
lesław Bierut (przewodniczący, od 31 grudnia 1944 – Prezydent KRN), Edward Osóbka-Morawski 
(wiceprzewodniczący), Władysław Kowalski (członek), Michał Rola-Żymierski (członek) i Kazi-
mierz Mijal (sekretarz). 28 czerwca 1945 roku skład Prezydium KRN poszerzył się o Wincentego 
Witosa (PSL) i Stanisława Grabskiego (bezpartyjny, przed wojną związany z prawicą), którzy objęli 
stanowiska wiceprezydentów KRN. Do momentu wyboru Sejmu Ustawodawczego w 1947 roku 
KRN pełniła funkcję władzy ustawodawczej i wykonawczej – jej przewodniczący Bolesław Bierut 
piastował funkcję głowy państwa.

70 W.  Rojek, Odyseja Skarbu Rzeczypospolitej. Losy złota Banku Polskiego 1939–1950, Kraków 
2000, s. 479–481.

71 Szerzej na temat historii polskiej bankowości w latach 1828–1945 w: A.  Mikos, Ustrojowa 
pozycja banku centralnego w Polsce, Warszawa 2006.

72 A. Jezierski, C. Leszczyńska, Historia…, s. 446.
73 Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego – 22 lipca 1944 roku poinformowano, że PKWN 

powstał w Chełmie, a naprawdę został powołany w Moskwie jako tymczasowy organ władzy wyko-
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wą utworzenia NBP był powrót Banku Polskiego wraz z przygotowanym progra-
mem działalności w sferze polityki pieniężno-kredytowej w okresie odbudowy 
powojennej. 24 sierpnia 1944 roku PKWN powołał Centralną Kasę Skarbową. 
W historiografi i powojennej traktowano ją jako pierwszą „ludową” instytucję 
emisyjną. Kasa rozpoczęła działalność na początku września 1944 roku, a jej 
rola emisyjna ograniczała się do odbioru biletów skarbowych z napisem Naro-
dowy Bank Polski, sprowadzanych z Moskwy. Obsługiwała też ówczesne władze, 
a więc KRN, PKWN, Bank Wojska Polskiego i ambasadę polską w Moskwie74. 
W październiku 1944 roku do przewodniczącego PKWN wpłynął memoriał ra-
dziecki domagający się natychmiastowego powołania banku emisyjnego. Wów-
czas opracowano pierwszy projekt statutu nowego banku. Opierał się on na sta-
tucie Banku Polskiego SA, z tym że NBP miał być bankiem państwowym. 

1.4.1. Statut NBP z 15 stycznia 1945 roku a zakres realnych funkcji i znaczenia

Dekret powołujący do życia Narodowy Bank Polski, noszący datę 15 stycznia 
1945 roku, wszedł w życie z dniem ogłoszenia, tj. 2 lutego 1945 roku. Jego naj-
ważniejszymi zapisami było wyposażenie NBP w wyłączne prawo emisji biletów 
bankowych na obszarze Państwa Polskiego (art. 1, 14), jednocześnie pozbawia-
jąc tego prawa Bank Emisyjny w Krakowie i Bank Polski SA75.

Statut NBP składał się z ośmiu rozdziałów i powtarzał ogólnie zapisy statutu 
Banku Polskiego SA. Kolejne rozdziały dotyczyły:

I. Kwestii formalno-prawnych – m.in. NBP bankiem państwowym.
II. Kapitału zakładowego (250 mln zł).
III. Władz Banku.
IV. Przywileju emisji biletów.
V. Czynności bankowych.
VI. Sprawozdania i bilansu.
VII. Szczególnych uprawnień.
VIII. Przepisów końcowych76.

nawczej w Polsce. Do PKWN weszli działacze KRN, Związku Patriotów Polskich, Robotniczej Partii 
Polskich Socjalistów, Stronnictwa Ludowego, Stronnictwa Demokratycznego, Polskiej Partii Robot-
niczej, a także bezpartyjni. Przewodniczącym PKWN został Edward Osóbka-Morawski (PPS), jego 
zastępcami Wanda Wasilewska (ZPP) i Andrzej Witos (SL „Wola Ludu”; później Stanisław Janusz). 
PKWN został przekształcony 31 grudnia 1944 roku w Rząd Tymczasowy Rzeczypospolitej Polskiej 
z Edwardem Osóbką-Morawskim na czele.

74 A. Jezierski, C. Leszczyńska, Pierwsze lata działalności Narodowego Banku Polskiego, Warsza-
wa 1996, s. 12–15.

75 C. Leszczyńska, Rzut…, s. 18.
76 A. Jezierski, C. Leszczyńska, Narodowy Bank Polski 1948–1970, Warszawa 2001, s. 23–24.
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Autorzy książki Pierwsze lata działalności Narodowego Banku Polskiego77 
zwracają uwagę na pewną kwestię. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku 
zarówno Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa, jak i Bank Polski SA działały na 
podstawie aktów prawnych uchwalanych przez Sejm Ustawodawczy i następnie 
przez Sejm I kadencji. W Polsce powojennej wybory do Sejmu Ustawodawczego 
odbyły się dopiero w styczniu 1947 roku. W 1945 i 1946 roku nie było Sejmu, 
akty prawne miały postać dekretów wydawanych najpierw przez Rząd Tymcza-
sowy, a następnie Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej. NBP działało więc 
przez ten czas na podstawie dekretu wydanego przez rząd bez kontroli parla-
mentu. 

Zasadniczą różnicą między Narodowym Bankiem Polskim a Bankiem Pol-
skim SA był status NBP jako banku państwowego. Prezesa NBP miał powoływać 
prezydent RP. Stanowisko to nie było wówczas w kraju obsadzone, a funkcję 
tę niejako zastępczo pełnił Bolesław Bierut, przewodniczący KRN. W skład za-
rządu NBP wchodził naczelny dyrektor i jego dwóch zastępców, którzy według 
statutu mieli być wybierani przez radę, a w rzeczywistości powoływał ich rząd. 
Radę Banku powoływał rząd, a na jej czele stał prezes. Przez kilkanaście pierw-
szych miesięcy działalności NBP rady nie powołano, pierwsze jej zebranie od-
było się 11 września 1946 roku. 1 lutego 1945 roku w Lublinie powołano Zarząd 
NBP. Prezesem został Edward Drożniak, były Dyrektor Centralnej Kasy Spółek 
Rolniczych. Naczelnym dyrektorem był J.S. Haneman, były kierownik Resortu 
Gospodarki Narodowej i Finansów PKWN. Od 10 marca 1945 roku stanowi-
sko zastępcy naczelnego dyrektora objął Witold Trąmpczyński (od 12 września 
1946 roku naczelny dyrektor), a 16 maja powołano drugiego zastępcę – Jerzego 
Jurkiewicza. 27 lutego zostały określone w trybie roboczym kompetencje preze-
sa i naczelnego dyrektora. Prezes miał stanowić ogólne kierownictwo, podczas 
gdy do naczelnego dyrektora należała działalność organizacyjna i administra-
cyjno-techniczna78. Organizacja banku rozpoczęła się od centrali. Wobec braku 
odpowiedniego lokalu i mieszkań w Warszawie siedzibą władz stały się Kraków 
i Łódź79. W Krakowie 8 lutego powołano pierwszą komórkę organizacyjną, 
stanowiącą zalążek centrali, a 9 lutego pierwszy oddział. Centrala składała się 
z 9  jednostek: Generalnego Sekretariatu, Wydziału Ekonomicznego, Wydziału 
Kredytowego, Wydziału Zagranicznego, Wydziału Personalnego, Wydziału Ad-
ministracyjnego, Skarbca Emisyjnego, Centralnej Księgowości i Biura Rozra-
chunków Międzynarodowych80.

77 A. Jezierski, C. Leszczyńska, Pierwsze…, s. 16.
78 Ibidem, s. 16–18.
79 W wyniku takiego podziału powstała osobliwa sytuacja. Prezes E. Drożniak urzędował w Kra-

kowie, a dyrektor naczelny w Łodzi. Wobec kłopotów z komunikacją telefoniczną i pocztową podej-
mowali oni czasami sprzeczne decyzje, zwłaszcza w sprawach personalnych.

80 A. Jezierski, C. Leszczyńska, Pierwsze…, s. 24, 26–28.
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5 lutego 1945 roku określono program działalności NBP na najbliższy okres. 
Program ten składał się z 11 punktów i obejmował m.in. takie zadania, jak:

 − przejęcie emisji biletów NBP z Centralnej Kasy Skarbowej. NBP miał przejąć 
pełną gospodarczą i techniczną administrację nad emisją. Jako główny cel sta-
wiał sobie ochronę waluty. Tak naprawdę Centralna Kasa Skarbowa nie emito-
wała pieniędzy, a jedynie rozprowadzała polskie pieniądze wydrukowane przez 
Goznak w Moskwie. Przejście do własnej emisji było istotne z wielu względów. 
Oprócz przyczyn prestiżowo-politycznych bodaj najważniejszą kwestią było 
niewywiązywanie się Goznaku z przyjmowanych zamówień. W drugiej po-
łowie lutego 1945 roku w Krakowie rozpoczęły się przygotowania do druku 
biletów w Drukarni Narodowej, a druk biletów rozpoczął się 9 marca;

 − przejęcie i zakończenie wymiany pieniądza okupacyjnego. Wymiana biletów 
Banku Emisyjnego w Krakowie i marek niemieckich była zadaniem pierw-
szoplanowym; zamierzano ją zakończyć do 28 lutego, w rzeczywistości jed-
nak operacja trwała dłużej;

 − przejęcie funkcji kasjera dla rządu i instytucji samorządowych. Urzędy pań-
stwowe i samorządowe miały zostać wezwane przez Ministerstwo Skarbu do 
skupiania swoich obrotów pieniężnych w oddziałach NBP. Każdy urząd miał 
posiadać tylko jeden rachunek, przez który przechodziłyby jego wpłaty i wy-
płaty oraz kredyty udzielane przez odpowiednie instytucje;

 − przejęcie majątku ruchomego i nieruchomego Banku Polskiego SA i Banku 
Emisyjnego w Polsce81.
Pierwotny zakres czynności określony statutem w kolejnych latach stopnio-

wo poszerzano. Pierwsze tego typu decyzje podjęto już w roku 1946, powierzając 
NBP kontrolę fi nansową i bezpośrednie kredytowanie przedsiębiorstw w gór-
nictwie węglowym oraz przemyśle hutniczym i włókienniczym. Istotne zmiany 
przyniósł rok 1947, a następnie 1948. W kolejnych uchwałach Rady Ministrów 
zaczęto wówczas określać zasady systemu fi nansowego oraz rolę, jaką ma w nim 
odgrywać NBP. Bank centralny miał być naczelną instytucją kredytową, zgod-
nie z planem kredytowym bezpośrednio fi nansującą wszystkie przedsiębiorstwa 
państwowe oraz kredytującą pośrednio – przy udziale innych banków – pozo-
stałe jednostki gospodarcze. Ponadto do NBP należały: obowiązek sporządzania 
planu kredytowego, planu obrotu gotówkowego, a od roku 1948 planu fi nanso-
wania obrotów z zagranicą oraz kontrola realizacji tych planów. Wszystkie ban-
ki współdziałały przy wykonywaniu planu gospodarczo-fi nansowego i były za 
niego współodpowiedzialne. Ich działalność kredytowa miała się sprowadzać do 
rozdziału środków oraz kontroli ich wykorzystania zgodnie z planem82.

81 Ibidem, s. 18–20, 55.
82 C. Leszczyńska, Rzut…, s. 20–21.
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1.4.2.  Reforma systemu bankowego 1948 roku i ustawa o NBP z 1958 roku 
– zmiany w systemie i funkcjonowaniu NBP

Reformy okresu 1948–1952 doprowadziły do ukształtowania struktury 
bankowości zgodnej z modelem organizacji bankowości w gospodarce socja-
listycznej. Model ów, uformowany w ZSRR na początku lat 30., był wdrażany 
we wszystkich krajach bloku. Charakteryzował się on koncentracją czynności 
bankowych, polegających na wydzieleniu kilku banków o określonym profi lu 
i zakresie funkcji, czyniąc je monopolistami w relacjach z obsługiwanymi przez 
nie podmiotami. W Polsce już od 1945 roku zaczęto stopniowo wdrażać podsta-
wową cechę tego systemu: jeden rachunek – jeden bank – jeden kredytodawca83.

Reforma bankowa z 25 października 1948 roku przyniosła rozszerzenie za-
kresu działalności NBP. Dekret określał miejsce NBP w systemie fi nansowym, 
podkreślając, że jest on państwowym organem kontroli fi nansowej i centralą 
rozrachunku pieniężnego w obrotach krajowych i zagranicznych; określał rów-
nież wiele nowych zadań i funkcji. Kolejne rozszerzenie zadań NBP znalazło 
swój wyraz w ustawie z 22 marca 1951 roku84. Należy zaznaczyć, że poszerzaniu 
zakresu czynności NBP towarzyszyło ograniczanie działalności innych banków, 
aż po ich likwidację w latach 1948–1952. Regulacje z 1951 roku przewidywa-
ły istnienie NBP, Banku Rolnego, Banku Inwestycyjnego, Powszechnej Kasy 
Oszczędności, Banku Polska Kasa Opieki SA, Banku Handlowego w Warszawie 
SA oraz gminnych kas spółdzielczych. Regulacje z lat 1948–1952 na prawie 20 
lat określiły instytucjonalne ramy polskiej bankowości85.

2 grudnia 1958 roku została uchwalona ustawa o NBP, która uregulowała 
wszelkie zmiany, jakie zaszły w działalności NBP w latach 1945–1957 oraz stwo-
rzyła podstawy prawne jego działalności i określiła relacje z władzami rządo-
wymi (unieważniono przy tym wszelkie akty prawne dotyczące NBP wydane 
wcześniej, m.in. statut NBP z 1945 roku). Jeśli chodzi o te drugie, ustawa stwier-
dzała, że „Bank realizuje politykę pieniężno-kredytową państwa zgodnie z wy-
tycznymi Ministerstwa Finansów”, co było bliskie zapisom projektu z 1945 roku. 
Podstawy prawne działalności NBP miał regulować szczegółowo statut. Zgodnie 
ze statutem zatwierdzonym przez Radę Ministrów 10 listopada 1959 roku zakres 
kompetencji NBP wyrażał się m.in. w takich czynnościach, jak: bezpośrednie 
kredytowanie jednostek gospodarki narodowej, emitowanie znaków pienięż-
nych, organizowanie, przeprowadzanie i kontrolowanie rozliczeń pieniężnych 
w gospodarce, organizowanie i dokonywanie obrotu wartościami dewizowymi, 
kasowa i rozliczeniowa obsługa budżetu państwa i współdziałanie w kontroli 
jego wykonywania, kontrolowanie działalności fi nansowej jednostek gospodarki 
narodowej. Bank otrzymał dużą samodzielność w sprawach własnej wewnętrznej 

83 A. Jezierski, C. Leszczyńska, Narodowy…, s. 47.
84 Ibidem, s. 26, 29, 46.
85 C. Leszczyńska, Rzut…, s. 21.
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organizacji (jedynym ograniczeniem było ustalanie przez ministra fi nansów na 
wniosek prezesa NBP podstawowych wskaźników dotyczących rocznego planu 
dochodu i kosztów). W innych sprawach miał decydować prezes na podstawie 
uchwał zarządu. Nowy statut opisywał też relacje między NBP a Ministerstwem 
Finansów i rządem. I tak, Ministerstwo Finansów miało przedkładać Radzie Mi-
nistrów opracowany przez NBP plan kredytowy i kasowy, bilans i sprawozdanie 
z działalności NBP oraz wnioski dotyczące podziału wygospodarowanego przez 
niego zysku. Ministerstwo na wniosek prezesa NBP miało ustalać wzory i odcin-
ki banknotów, ich wartość nominalną. Minister fi nansów formułował wnioski 
(uzgodnione z prezesem NBP) dotyczące mianowania, odwoływania wicepreze-
sów banku, a na wniosek prezesa – innych członków zarządu. Samego prezesa 
powoływała Rada Ministrów na wniosek ministra fi nansów. Ustawa z 2 grudnia 
1958 roku utrwalała pozycję NBP jako centralnej instytucji emisyjnej, kredy-
towej, rozliczeniowej i dewizowej oraz organu państwowego współdziałającego 
z całym aparatem administracyjnym w realizacji polityki gospodarczej86.

Uformowany w PRL model bankowości został stworzony na potrzeby ów-
czesnego systemu gospodarczego. Jego istotną cechą była koncentracja czynno-
ści bankowych w kilku instytucjach o ściśle określonym profi lu i zakresie zadań. 
Szczególną pozycję zajmował NBP, co oddaje funkcjonujące w literaturze okre-
ślenie „monobank”. Był niemal jedynym kredytodawcą w sferze kredytu krót-
koterminowego, jedyną kasą państwa (obsługa budżetu, kontrola obrotu bezgo-
tówkowego). Sprawował też w swoisty sposób funkcję banku banków (prowadził 
rachunki istniejących banków, udzielał im kredytów i kontrolował je). Do jego 
kompetencji należały: planowanie kredytowe i kasowe oraz nadzór nad gospo-
darką fi nansową przedsiębiorstw. Był państwowym organem kontroli fi nansowej, 
centralną instytucją rozliczeniową i dewizową. Jest oczywiste, że wraz ze zmianą 
ustroju gospodarczego zarówno system bankowy, jak i scharakteryzowana wyżej 
pozycja banku centralnego musiały ulec zasadniczym przekształceniom87.

1.4.3.  Zmieniająca się rzeczywistość – próby usamodzielnienia i zwiększenia 
niezależności NBP

Powstanie w drugiej połowie 1980 roku ruchu „Solidarność”88 oraz szybka 
eskalacja w tym oraz następnym roku konfl iktów społeczno-politycznych do-

86 A. Jezierski, C. Leszczyńska, Narodowy…, s. 52–54.
87 C. Leszczyńska, Rzut…, s. 21–22.
88 Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” – ogólnopolski związek zawodo-

wy. Do 1989 roku pełnił również rolę masowego ruchu oporu przeciw rządom komunistycznym 
w okresie Polski Ludowej. 10 listopada 1980 roku NSZZ „Solidarność” został zarejestrowany. Głów-
nym celem „Solidarności” było urzeczywistnienie przemian demokratycznych bez używania prze-
mocy. Najważniejszym osiągnięciem Solidarności w okresie III Rzeczypospolitej jest utworzenie 
koalicji Akcja Wyborcza Solidarność, która w latach 1997–2001 sprawowała władzę w Polsce.
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prowadziły nie tylko do dalszego nasilenia się dezorganizacji życia gospodar-
czego, ale także do zmian w sferze politycznej. W lutym 1981 roku premierem 
został gen. Wojciech Jaruzelski89, który jesienią objął też stanowisko pierwsze-
go sekretarza KC PZPR90. 13 grudnia 1981 roku proklamowano stan wojenny, 
który zniesiono dopiero 22 lipca 1983 roku. Jednym z rezultatów burzliwych 
zmian społeczno-politycznych lat 1980–1981 było podjęcie próby odejścia od 
nakazowo-rozdzielczego modelu gospodarki socjalistycznej. W krótkim czasie 
przygotowano wiele reformatorskich projektów oraz przyjęto pierwsze ustawy. 
Pomimo wprowadzenia w końcu 1981 roku stanu wojennego z początkiem na-
stępnego roku rozpoczęto reformę gospodarczą91. 

Do 1981 roku system bankowy w Polsce nie był wyodrębnionym sektorem 
w gospodarce – banki stanowiły część resortu fi nansów. System bankowy skła-
dał się z monobanku – Narodowego Banku Polskiego, który był centralnym 
bankiem państwa oraz centralną instytucją kredytową, oszczędnościową, roz-
liczeniową i dewizową koordynującą działalność pieniężno-kredytową oraz 
kontrolującą jej realizację oraz trzech wyspecjalizowanych banków ogólnokra-
jowych: Banku Handlowego SA obsługującego prawie cały handel zagraniczny 
Polski, Banku Polska Kasa Opieki SA obsługującego operacje dewizowe ludno-
ści oraz Banku Gospodarki Żywnościowej działającego w sektorze rolniczym. 
Były to banki niezależne tylko formalnie, w rzeczywistości stanowiły agendy 
NBP, czy raczej Ministerstwa Finansów (któremu przez długie lata podporząd-
kowany był NBP – a prezes NBP był wiceministrem fi nansów). Świadomość 
faktu, że zmiany w systemie bankowym są niezbędnym elementem szerokich 
reform gospodarczych, pojawiła się w dyskusji nad reformą gospodarczą z lat 
1980–1981. Rezultatem przyjętych wówczas ustaleń było prawo bankowe z 1982 
roku – ustawy Prawo Bankowe i o statucie NBP z 26 lutego 1982 roku92.

Głównym celem tych reform było zmniejszenie zależności NBP od Rady 
Ministrów i ministra fi nansów. W rezultacie NBP oraz pozostałe banki zosta-
ły wyodrębnione ze struktury Ministerstwa Finansów. Bank centralny formal-
nie uzyskał pewną samodzielność, składając sprawozdanie ze swej działalności 
w Sejmie. Jednocześnie NBP zaczął pełnić kierowniczą rolę w stosunku do po-
zostałych banków93. 

89 Wojciech Witold Jaruzelski (ur. 6 lipca 1923 roku), emerytowany żołnierz Ludowego Wojska 
Polskiego w stopniu gen. armii; polityk polski – I sekretarz KC PZPR w latach 1981–1989, premier 
PRL w latach 1981–1985, przewodniczący Rady Państwa PRL w latach 1985–1989, prezydent PRL 
i pierwszy prezydent III RP w latach 1989–1990.

90 Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (PZPR) – partia robotnicza sprawująca rządy w Polsce 
Ludowej, w latach 1948–1989 realizująca program marksizmu-leninizmu. Do roku 1989 PZPR mia-
ła charakter partii państwowej, która sprawowała całą władzę oraz kontrolę nad zbiurokratyzowaną 
gospodarką nakazowo-rozdzielczą.

91 Z. Polański, Pieniądz i system fi nansowy w Polsce. Lata 1982–1993, Warszawa 1995, s. 50–51.
92 P. Wyczański, M. Gołajewska, Polski system bankowy 1990–1995, Warszawa 1996, s. 11–12.
93 Z. Polański, Pieniądz…, s. 51–52.
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Autorzy poruszający ten temat wydają się zgodni co do oceny przeprowa-
dzonych reform początku lat 80. Uznają oni, że reformy w systemie bankowym 
w praktyce miały w dużym stopniu czysto formalny charakter, tj. w realnie ist-
niejących uwarunkowaniach tamtego okresu nie spowodowały głębszych prze-
mian w funkcjonowaniu podmiotów gospodarczych. Były to raczej reformy bar-
dzo nieśmiałe i niekonsekwentnie realizowane. 

Pod koniec lat 80. społeczeństwo polskie coraz dobitniej wyrażało swoje nie-
zadowolenie z warunków, w jakich egzystuje. Akcje protestacyjne się nasilały. 
W tych warunkach ostatni rząd PRL podjął wiele działań liberalizujących sy-
stem gospodarczy. Zmiany te przypadły na ostatnie miesiące 1988 i pierwszą 
połowę 1989 roku. Wprowadzono dość szeroki pakiet ustaw umożliwiających 
podejmowanie działalności gospodarczej, w tym przez podmioty z kapitałem 
zagranicznym. Dokonano zmian w prawie bankowym, uchwalając 31 stycznia 
1989 roku nowe ustawy: Prawo bankowe i o Narodowym Banku Polskim.

Główną ideą przyświecającą reformie bankowej była etapowa realizacja, tak 
aby działając energicznie i szybko, nie doprowadzić do zakłócenia w funkcjono-
waniu obsługi bankowej ludności, przedsiębiorstw i instytucji. Wyróżniono trzy 
etapy reformy. Zakładano, że:

 − Na etapie pierwszym (do 1 listopada 1987 roku) ze struktury NBP zostanie 
wyodrębniona Powszechna Kasa Oszczędności oraz zostaną podjęte decy-
zje dotyczące „dojrzałych” wniosków w sprawie utworzenia nowych banków 
(utworzono dwa nowe banki specjalistyczne: Bank Rozwoju Eksportu SA 
w Warszawie oraz Łódzki Bank Rozwoju SA).

 − Na etapie drugim (od 1 maja do końca 1988 roku) zostanie dokonana opera-
cja wydzielenia z NBP samodzielnych banków depozytowo-kredytowych na 
bazie większości oddziałów operacyjnych NBP. Na tym etapie miała być rów-
nież przeprowadzona reorganizacja NBP, polegająca na zmianie struktury 
organizacyjnej centrali oraz oddziałów okręgowych i dostosowaniu tych jed-
nostek organizacyjnych do nowych zadań i funkcji banku centralnego. Waż-
nym działaniem w drugim etapie miało być kompleksowe przygotowanie 
podstaw prawnych do działalności nowego systemu bankowego, a zwłaszcza 
opracowanie projektów i doprowadzenie do uchwalenia przez Sejm nowej 
ustawy Prawo bankowe oraz nowej ustawy o Narodowym Banku Polskim.

 − Na trzecim etapie (od początku 1989 roku) przewidywano tworzenie banków 
na podstawie nowych regulacji prawnych, przede wszystkim w wyniku ini-
cjatywy oddolnej94.
Podstawowymi założeniami reformy bankowej, a właściwie jej drugiego eta-

pu było działanie radykalne i szybkie. 11 kwietnia 1988 roku Rada Ministrów za-
twierdziła dokument „Przebudowa organizacji i funkcjonowania Narodowego 

94 W. Baka, Transformacja bankowości polskiej w latach 1988–1995, Warszawa 1997, s. 27.
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Banku Polskiego i utworzenie sieci banków kredytowych”. Za najważniejsze za-
łożenie reformy bankowej uznano stworzenie dwupoziomowego systemu ban-
kowego, wyłączenie z NBP oddziałów operacyjnych prowadzących działalność 
depozytowo-kredytową i zorganizowanie na tej podstawie niezależnych banków 
komercyjnych. Zgodnie z nowym porządkiem NBP stał się bankiem centralnym 
i bankiem banków typowym dla krajów zachodnich, którego działalność „ma na 
celu w szczególności umacnianie pieniądza polskiego”. Wydobycie na pierwszy 
plan tej funkcji miało istotne znaczenie w walce o niezależność banku central-
nego od rządu. 

Drugim istotnym elementem reformy było utworzenie dziewięciu95 banków 
komercyjnych na podstawie około 430 oddziałów operacyjnych NBP. Zniesio-
ne zostały podmiotowe, przedmiotowe i terytorialne ograniczenia działalno-
ści banków. Wyodrębnienie dziewięciu banków ze struktury NBP było przed-
sięwzięciem niespotykanym w dotychczasowej historii bankowości zarówno 
w Polsce, jak i poza jej granicami. W ślad za uchwaleniem przez Radę Ministrów 
11 kwietnia 1988 roku rozporządzeń o utworzeniu z dniem 1 maja 1988 roku 
dziewięciu banków depozytowo-kredytowych rozpoczął się trwający osiem 
miesięcy (do grudnia 1988 roku) okres ich organizowania i przygotowania do 
samodzielnego bytu. Obowiązek zorganizowania i zapewnienia prawidłowego 
przebiegu prac związanych z przygotowaniem nowych banków do działalności 
został powierzony prezesowi NBP. 

Dodatkowo, jednostki gospodarcze, osoby fi zyczne i prawne uzyskały peł-
ną swobodę wyboru banku, a całość stosunków między nimi została oparta na 
umowach. Stworzone zostały instytucjonalne warunki do konkurencji między 
bankami. Wreszcie zliberalizowano warunki wejścia do sektora bankowego oraz 
istotnej zmianie uległy relacje między bankami komercyjnymi a bankiem cen-
tralnym96. 

Stworzenie dwupoziomowej organizacji bankowości oznaczało przede 
wszystkim rozdzielenie funkcji emisyjnej i kredytowej wykonywanych dotych-
czas jednocześnie przez NBP. Narodowy Bank Polski przestał prowadzić bezpo-
średnią działalność kredytową i został przekształcony w typowy bank centralny 
sterujący procesem tworzenia pieniądza bankowego za pośrednictwem instru-
mentów polityki pieniężnej. Odejście od systemu monobanku i rozdzielenie 
funkcji emisyjnej i kredytowej wiązało się z nowym określeniem cech działalno-
ści i funkcji banku centralnego. Podstawowym celem działalności NBP stało się 
umacnianie waluty krajowej. Jego realizacja polegała na ustalaniu odpowiedniej 
relacji przyrostu podaży pieniądza do przyrostu dochodu narodowego. Takie 
określenie celu działalności banku centralnego oznaczało konieczność nowego 

95 Dziesiątym bankiem wydzielonym w końcu 1993 roku z NBP był Polski Bank Inwestycyjny, 
który przejął przede wszystkim depozyty walutowe ludności przechowywane w NBP.

96 W. Baka, Transformacja…, s. 29–34.
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zdefi niowania funkcji tej instytucji. Uregulowania przyjęte w ustawach Prawo 
bankowe i o Narodowym Banku Polskim z 1989 roku powierzyły NBP szeroki za-
kres zadań i uprawnień. Oprócz typowych w gospodarce rynkowej funkcji banku 
emisyjnego (banku banków i banku państwa) do jego kompetencji przekazano 
wydawanie i cofanie pozwoleń na tworzenie banków, sprawowanie nadzoru nad 
ich działalnością oraz podejmowanie interwencji w przypadku zagrożenia płyn-
ności banków komercyjnych. Zakres zadań wykonywanych przez NBP pozostał 
zatem stosunkowo szeroki. Za jedyne uzasadnienie takiej sytuacji można uznać 
słabość całego systemu bankowego i konieczność jego odgórnej regulacji z jed-
nego centrum w okresie tworzenia nowych struktur i wyprowadzania nowych 
zasad. NBP przez pewien czas realizował jeszcze określone funkcje operacyjne. 
Prowadził rachunki bankowe osób fi zycznych, rozliczenia pieniężne między ban-
kami, przyjmował lokaty. Dopiero uruchomienie w kwietniu 1993 roku Krajowej 
Izby Rozliczeniowej, a następnie rozpoczęcie działalności w listopadzie tego roku 
Polskiego Banku Inwestycyjnego pozwoliło bankowi centralnemu na ostateczne 
zaprzestanie działalności komercyjnej97. 

W wyniku reformy NBP został przekształcony w bank centralny, typowy dla 
rozwiniętej gospodarki rynkowej, którego celem stało się umacnianie polskiego 
pieniądza. Władysław Baka98 do podstawowych elementów zmian w kształcie 
i funkcjonowaniu NBP jako banku centralnego zalicza:
1. Wprowadzenie nowych zasad i narzędzi wykonywania funkcji banku emi-

syjnego i centralnego banku państwa, zwłaszcza w zakresie tworzenia i re-
alizacji polityki pieniężnej; największe znaczenie miało zapewnienie NBP 
współudziału w kształtowaniu polityki gospodarczej państwa, natomiast naj-
większe zmiany dotyczyły polityki pieniężnej – NBP uzyskało prawo do sa-
modzielnego opracowywania i przedkładania Sejmowi założeń polityki pie-
niężno-kredytowej oraz samodzielnego prowadzenia realizacji tej polityki.

2. Wprowadzenie nowych norm prawnych dla funkcjonowania całego systemu 
bankowego, zwłaszcza zasad licencjonowania banków, regulacji ostrożnoś-
ciowych, systemu rozliczeń pieniężnych i rozrachunków międzybankowych, 
zasad sprawozdawczości i rachunkowości bankowej. W ramach reformy 
bankowej opowiedziano się za rozwiązaniem polegającym na wyposażeniu 
NBP w funkcje nadzoru bankowego, a nie na wyprowadzeniu tej funkcji poza 
system bankowy.

97 J. Węcławski, Problemy transformacji systemu bankowego, [w:] T. Tokarzewski (red.), Przemia-
ny gospodarki rynkowej, Lublin 1995, s. 32–33.

98 Władysław Baka (ur. 1936) – działacz polityczny, bankowiec, ekonomista i profesor Uniwer-
sytetu Warszawskiego. 1981–1985 członek Rady Ministrów, pełnomocnik rządu ds. reformy go-
spodarczej 1985–1988 i 1989–1991 prezes Narodowego Banku Polskiego. 1988–1989 sekretarz KC 
PZPR, 1988–1990 członek Biura Politycznego KC PZPR. Autor licznych publikacji z dziedziny eko-
nomii, a w szczególności bankowości centralnej. Uznawany za eksperta w tej dziedzinie.
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3. Dokonanie zmian funkcjonalnych i organizacyjnych w ramach NBP – na-
stąpiło zmniejszenie liczby jednostek organizacyjnych w centrali NBP, zo-
stała utworzona natomiast nowa jednostka organizacyjna, odznaczająca się 
dużym zakresem autonomii, a mianowicie Generalny Inspektorat Nadzoru 
Bankowego99.
Zmiany polityczne w Polsce, zainaugurowane kompromisem między wła-

dzami komunistycznymi a solidarnościową opozycją podczas obrad „okrągłego 
stołu”, przyspieszyły pierwsze w powojennym okresie, częściowo wolne wybory 
parlamentarne 4 czerwca 1989 roku. Wyniki wyborów unaoczniły brak popar-
cia społeczeństwa dla rządzących i umożliwiły opozycji powołanie rządu. Misja 
jego utworzenia została powierzona znanemu działaczowi opozycyjnemu Tade-
uszowi Mazowieckiemu100. W jego rządzie obok reprezentantów Obywatelskie-
go Klubu Poselskiego, skupiającego posłów obozu solidarnościowego, znaleźli 
się członkowie partii rządzących w czasach PRL (PZPR, SD i ZSL). Zapocząt-
kowano program ustrojowych reform politycznych i gospodarczych. Kluczową 
pozycję w rządzie w sprawach gospodarczych powierzono wicepremierowi i mi-
nistrowi fi nansów Leszkowi Balcerowiczowi101.

Gruntowne reformy ekonomiczne stanowiły ważny element transformacji 
ustrojowej, przygotowanej i realizowanej pod kierunkiem wicepremiera L. Bal-
cerowicza. Pierwszym zadaniem reformatorów było powstrzymanie hiperinfl acji 
rozkręconej latem 1989 roku przez ostatni rząd komunistyczny. W październi-
ku 1989 roku Rada Ministrów przyjęła „Program gospodarczy rządu – główne 
założenia i kierunki” – pakiet kompleksowych reform stabilizacyjnych i zmian 
systemowych autorstwa L. Balcerowicza – nazwany przez dziennikarzy planem 
Balcerowicza. Reformy systemowe i instytucjonalne planu Balcerowicza obej-
mowały: likwidację pozostałości systemu centralnego kierowania gospodarką, 
reaktywowanie samorządu terytorialnego i własności komunalnej, przeprowa-
dzenie prywatyzacji, odrzucenie zasady automatycznego fi nansowania przedsię-
wzięć gospodarczych, zmianę systemu podatkowego, usamodzielnienie przed-
siębiorstw państwowych, wprowadzenie wymienialności pieniądza, liberalizację 
handlu zagranicznego, demonopolizację, stworzenie rynku nieruchomości, ko-
mercjalizację sektora bankowego i ubezpieczeniowego, zorganizowanie rynku 
papierów wartościowych, ułatwienie funkcjonowania inwestorów zagranicznych 
i wprowadzenie osłony socjalnej dla bezrobotnych. Plan Balcerowicza ujęty zo-
stał w pakiet stabilizacyjny, na który składało się 11 ustaw przyjętych przez Sejm 
między Świętami Bożego Narodzenia a sylwestrem 1989 roku102.

99 W. Baka, Transformacja…, s. 39–43.
100 Tadeusz Mazowiecki (ur. 18 kwietnia 1927 roku) – polski publicysta, działacz społeczny 

i polityk, związany pierwotnie z Unią Demokratyczną, następnie z Unią Wolności, współzałożyciel 
Partii Demokratycznej – demokraci.pl; pierwszy premier III Rzeczypospolitej w latach 1989–1991.

101 J. Kaliński, Z. Landau, Gospodarka…., s. 369.
102 Ibidem, s. 372–373.



Rozdział II

Podstawy prawne i organizacja Narodowego Banku Polskiego

2.1.  Struktura organizacyjna polskich banków centralnych 
w XIX i XX wieku

Uregulowanie sposobu zarządzania bankiem centralnym jest ważnym ele-
mentem rzutującym na jego sytuację prawną. Od takich czynników, jak: kole-
gialność lub jednoosobowość kierownictwa, skład, okres, na który są powoły-
wane organy, tryb ich powoływania oraz niepołączalność z innymi funkcjami 
w państwie i gospodarce, zależy sposób funkcjonowania banku centralnego103.

Siedemdziesiąt lat ewolucji polskiego banku centralnego obfi towało w wie-
le zmian przy jednoczesnym braku ciągłości systemowej. Trudno więc mówić 
o tradycji w konwencjonalnym znaczeniu. Każdy okres przemian w polskiej hi-
storii miał bezpośredni wpływ na bank centralny. Zarówno bowiem Bank Polski 
z 1924 roku, jak i NBP z 1945 roku, a także NBP z 1989 roku zaczynały swoje 
życie, w pewnym stopniu, od początku. W polskiej bankowości nie było płynnej 
ewolucji, można raczej mówić o trzech rewolucjach, które z formalnego punktu 
widzenia wiązały się z charakterem ustaw, normujących zasady działania banku 
centralnego w Polsce. Procesy powstawania i rozwoju hamował brak polityczne-
go bytu państwa okupowanego przez trzech zaborców, następnie po dwudziestu 
latach istnienia II Rzeczypospolitej nastąpiła kolejna, tym razem sześcioletnia 
okupacja ziem polskich, a 45 lat PRL charakteryzowało się odejściem od dotych-
czasowych doświadczeń międzywojennego Banku Polskiego i tworzenia nowe-
go banku centralnego wzorowanego na doświadczeniach radzieckich – mono-
banku. Rok 1989 i rewolucja społeczna, która się wówczas w nim dokonała, były 
również momentem szczególnym dla NBP. 10 lutego 1989 roku weszły w życie 
Ustawa o Narodowym Banku Polskim oraz Ustawa Prawo bankowe. Obie te 
ustawy z późniejszymi zmianami regulowały funkcjonowanie polskiego banku 
centralnego w III Rzeczypospolitej Polskiej104 aż do przełomowego roku 1997 
– roku uchwalenia nowej Konstytucji i ustawy o NBP, która została dostosowana 
do dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości.

103 H.  Gronkiewicz-Waltz, Bank centralny. Od gospodarki planowej do rynkowej, Warszawa 
1994, s. 88.

104 R.W. Kaszubski, Bank Polski SA – bank centralny II Rzeczypospolitej, „Bank i Kredyt”, 1995, 
nr 9, s. 38.
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2.1.1. Bank Polski w Królestwie Polskim

W skład kierownictwa pierwszego polskiego banku emisyjnego – Banku Pol-
skiego – wchodzili: prezes, wiceprezes oraz trzej dyrektorzy. Byli oni mianowani 
przez króla (cara) na wniosek ministra przychodów i skarbu. Członkowie za-
rządu, poza prezesem, kierowali poszczególnymi działami pracy banku. Prze-
pisy Ustawy Banku Polskiego wprowadzały obowiązujący zarząd statut. Zarząd 
podejmował decyzje kolegialnie, na posiedzeniach większością głosów. Człon-
kowie zarządu nie mogli być pociągani do odpowiedzialności za swoje decyzje, 
jeżeli były one zgodne z ustawą, jak również za czynności wykonywane na pole-
cenie ministra przychodów i skarbu, który sprawował bezpośredni nadzór nad 
bankiem. Byli oni jednak odpowiedzialni osobiście i majątkowo za niedozwo-
loną wysokość emisji, niewłaściwie przeznaczanie funduszy, niewykonywanie 
prawomocnych wyroków. Ogólnie można powiedzieć, że odpowiadali za dzia-
łalność, która byłaby niezgodna z podstawowymi zadaniami banku i groziłaby 
nadużyciem jego funkcjonowania do celów fi skalnych. Przed zbyt silną kontrolą 
ministra przychodów i skarbu chroniły bank różne formy kontroli publicznej, 
jak np. Statutowa Komisja Umorzenia Długu Krajowego, w której skład oprócz 
dyrektora banku wchodziło dwóch członków senatu oraz dwóch członków izby 
poselskiej105. 

2.1.2. Bank Polski w II Rzeczypospolitej

Władze Banku Polskiego powołanego w okresie międzywojennym składa-
ły się z: Walnego Zebrania Akcjonariuszy, Rady Banku, Prezesa, Dyrekcji oraz 
Komisji Rewizyjnej. Najwyższą władzą Banku Polskiego – ciałem o charakte-
rze prawodawczym było Walne Zebranie Akcjonariuszy (WZ). Art. 13 statutu 
przewidywał zwoływanie dwóch jego rodzajów: zwyczajnego i nadzwyczajnego. 
Zwyczajne WZ zwoływała Rada Banku raz do roku przed upływem marca w celu 
zatwierdzenia sprawozdań rocznych, bilansu, rachunku zysków i strat, projekto-
wanego podziału zysków oraz wyboru członków Rady Banku, Komisji Rewi-
zyjnej, ich zastępców i ustalania wynagrodzeń. Nadzwyczajne Walne Zebranie 
zwoływała Rada Banku na podstawie własnej uchwały, na żądanie Prezesa Ban-
ku lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/10 kapitału zakładowego. 
Poza wymienionymi funkcjami do kompetencji WZ należały ponadto sprawy 
powiększenia kapitału zakładowego, likwidacja banku oraz sprawy zmian statu-
towych. Uchwały WZ nabywały mocy obowiązującej, gdy zapadały większością 
głosów na zebraniu, w którym brali udział akcjonariusze, reprezentujący co naj-
mniej 1/5 kapitału zakładowego. Wyjątki stanowiły uchwały dotyczące powięk-
szenia kapitału zakładowego, zmian w statucie i likwidacji banku, które stawały 

105 Ibidem, s. 39.
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się prawomocne, gdy zapadały w obecności reprezentantów co najmniej połowy 
kapitału zakładowego większością ⅔ obecnych głosów106.

W skład Rady Banku wchodził Prezes i Wiceprezes Banku, mianowani przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej oraz 12 członków i 3 zastępców mianowanych na 
trzy lata przez Walne Zebranie Akcjonariuszy. Skład rady miał podlegać rotacji, 
jako że corocznie ustępowało 4 członków i jeden zastępca, na których miejsce 
WZ wybierało nowe osoby. Minister Skarbu mógł w ciągu trzech dni złożyć 
sprzeciw wobec wyboru dokonanego przez Walne Zebranie i wówczas wchodził 
do rady zastępca, który otrzymał największą liczbę głosów. Minister Skarbu miał 
prawo mianowania komisarza banku (art. 39 statutu) dla utrzymania „łączności 
z bankiem”. Komisarz mógł brać udział w posiedzeniach Rady (i Dyrekcji) z gło-
sem doradczym oraz wymagać od władz banku stosownych wyjaśnień. Człon-
kowie rady nie mogli być posłami, senatorami, urzędnikami państwowymi i woj-
skowymi w służbie czynnej oraz powinni spełniać warunki, jakim odpowiadali 
akcjonariusze (zdolność do działań prawnych, zachowanie praw obywatelskich 
i „co do których majątku nie jest wdrożone postępowanie upadłościowe”). Ze-
brania rady odbywały się raz w miesiącu. Przewodniczył im prezes, a dla pra-
womocności decyzji wymagana była obecność 7 członków i prezesa (lub jego 
zastępcy). W przypadku równości głosów przeważał głos prezesa107. Rada Ban-
ku była organem, który nadawał ogólny kierunek działania, nadzorował czyn-
ności organów wykonawczych i był uprawniony do rozstrzygania wszystkich 
spraw, które nie były zastrzeżone na rzecz Walnego Zebrania. W szczególności 
do obowiązków rady należały: wybór naczelnego dyrektora i innych członków 
dyrekcji, wydawanie przepisów o prawach i obowiązkach dyrekcji, mianowanie 
członków Komitetów Dyskontowych, zatwierdzanie budżetu wydatków banku 
etc. Zwyczajne posiedzenia rady odbywały się co miesiąc i były poprzedzone po-
siedzeniami komisji stworzonych z członków rady108. Nadzór nad czynnościami 
organów banku rada miała sprawować na posiedzeniach bądź przez delegowane 
przez siebie komisje czy specjalne delegacje. Rada corocznie wyłaniała ze swoje-
go grona trzy komisje czteroosobowe:

 − walutowo-emisyjną w celu czuwania nad działalnością walutową, emisyjną 
i pokryciem biletów;

 − kredytową do nadzorowania polityki kredytowej;
 − bilansowo-budżetową do rozpatrywania układu bilansów, sprawozdań i bu-

dżetów sporządzanych przez Dyrekcję.
Podczas każdego zebrania rady komisje składały raporty, które były przed-

miotem debat.

106 Ibidem, s. 41.
107 A. Jezierski, C. Leszczyńska, Bank…, s. 37.
108 R.W. Kaszubski, Bank…, s. 42.
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Zwierzchni nadzór nad działalnością banku sprawował prezes. Pozycję 
i funkcję prezesa określały art. 35–41 statutu. Prezesa mianował prezydent na 
wniosek Rady Ministrów na pięć lat (z możliwością ponownej nominacji). Pre-
zes nie mógł pełnić funkcji poselskich ani piastować żadnych płatnych urzędów 
i stanowisk. Usuwanie prezesa miało się odbywać według tej samej procedury co 
nominacja, a okolicznością uzasadniającą miało być niewypełnienie obowiąz-
ków lub brak (utrata) zdolności do ich wypełnienia. Wniosek Rady Ministrów 
miał być w tej sprawie poparty orzeczeniem specjalnej komisji składającej się 
z przedstawiciela ministra skarbu, Sądu Najwyższego i Najwyższego Trybuna-
łu Administracyjnego. Do zadań prezesa należało sprawowanie zwierzchniego 
nadzoru nad całą działalnością banku, przewodniczenie radzie, podpisywanie 
w jej imieniu nominacji na członków dyrekcji i wyższych urzędników, których 
nominacja leżała w gestii rady. Mógł też przewodniczyć obradom dyrekcji z gło-
sem doradczym. Prezes miał prawo zawieszania uchwał rady (również dyrekcji), 
niezgodnych jego zdaniem z ustawami państwowymi, statutem lub interesem 
banku i państwa. Dopiero akceptacja zawieszenia uchwały przez ministra skar-
bu powodowała jej uchylenie. Jeśli chodzi o postanowienia dyrekcji, „ostatecz-
ny ich los leżał w gestii rady”. Prezes był zobligowany do składania ministrowi 
skarbu miesięcznych sprawozdań z działalności banku. Osobą zastępującą pre-
zesa w przypadku jego nieobecności był wiceprezes. Obsada tego stanowiska 
pochodziła z nominacji prezydenta, a wymogi natury formalnej były te same, co 
wobec osoby prezesa. Prezes i wiceprezes otrzymywali stałe uposażenie z fundu-
szy banku ustalane przez ministra skarbu na wniosek rady (bez wynagrodzeń za 
udział w posiedzeniach). Pierwszym prezesem banku był Stanisław Karpiński, 
który przewodniczył Komitetowi Organizacyjnemu zajmującemu się przygoto-
waniami do powołania Banku Polskiego SA109.

Organem wykonawczym i administracyjnym Banku Polskiego była dyrek-
cja, składająca się z naczelnego dyrektora i dyrektorów w liczbie wyznaczonej 
przez Radę Banku, zatwierdzonych przez ministra skarbu (Rada Banku określi-
ła w 1924 roku liczbę dyrektorów na czterech). Członkowie dyrekcji nie mogli 
być senatorami, posłami oraz nie mogli zajmować żadnych innych stanowisk 
poza bankiem110. Naczelny dyrektor (lub jego zastępca wyznaczony przez radę) 
przewodniczył zebraniom dyrekcji oraz miał prawo uczestniczenia w obradach 
rady (bez prawa głosu), gdzie składał sprawozdanie z działalności banku, cha-
rakteryzował jego sytuację oraz przedkładał do zatwierdzenia wnioski dyrekcji. 
Uchwały dyrekcji zapadały zwykłą większością głosów. Do spraw wymagających 
uchwał dyrekcji zaliczono: wnioski na radę, sprawy przekazane przez prezesa 
lub radę, przyjmowanie nowych pracowników, ustalanie ich wynagrodzenia, 
awansowanie, zwolnienia, emerytowanie, przepisy i przekroczenia służbowe, 

109 A. Jezierski, C. Leszczyńska, Bank…, s. 38–41.
110 R.W. Kaszubski, Bank…, s. 42.
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o ile sprawy nie były zastrzeżone do kompetencji rady. Do praw i obowiązków 
naczelnego dyrektora należało: czuwanie nad biegiem wszystkich spraw banku 
i informowanie prezesa o wszelkich ważniejszych wydarzeniach, udział w ob-
radach rady i jej komisji oraz przedstawianie wszelkich wniosków (bez prawa 
głosu), zwoływanie posiedzeń dyrekcji i zawiadamianie o tym prezesa oraz 
czuwanie nad wykonaniem uchwał dyrekcji i reprezentowanie jej na zewnątrz, 
wnoszenie pod obrady dyrekcji spraw według swego uznania, rozstrzyganie spo-
rów kompetencyjnych między dyrektorami lub wydziałami, zarządzanie rewi-
zji wydziałów i oddziałów banku oraz inne obowiązki związane z przepisami 
służbowymi i sygnowanie swoim podpisem dokumentów, akcji banku i innych 
zobowiązań przez bank wystawianych. Dyrektorzy mieli nadzorować wydziały 
istniejące przy dyrekcji: personalny, prawny, administracyjny, kredytowy, wa-
lutowy, centralną księgowość, skarbiec emisyjny oraz sekretariat. Dyrektorzy 
zobowiązani byli do zarządzania majątkiem i interesami banku ze starannością 
„sumiennego kupca” oraz zachowania tajemnicy bankowej. Określono ich od-
powiedzialność za zaniechanie lub za zaniedbanie swoich obowiązków według 
przepisów statutowych i służbowych. Obowiązywać ich miały osobne przepi-
sy dyscyplinarne uchwalone przez radę, przy czym w sytuacji, gdy za szkodę 
odpowiedzialne były dwie osoby lub więcej, „ponoszą one tę odpowiedzialność 
solidarnie”111.

Wewnętrzną kontrolę sprawowała w Banku Polskim Komisja Rewizyjna, 
składająca się z 5 członków i 3 zastępców wybranych przez Walne Zebranie. Jej 
głównym zadaniem było rozpatrywanie w pierwszym kwartale każdego roku bi-
lansu banku i składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu. Niezależnie od przed-
stawionych wyżej czynności Komisja Rewizyjna mogła dokonywać w każdym 
czasie rewizji poszczególnych czynności banku, po uprzednim porozumieniu się 
z prezesem, który mógł również żądać dokonania rewizji. Komisja miała prawo 
żądać od dyrekcji i od Rady Banku wszelkich wyjaśnień, okazania ksiąg i innych 
dokumentów112.

2.1.3. Narodowy Bank Polski w latach 1945–1997

Dekret o Narodowym Banku Polskim z 15 stycznia 1945 roku powtarzał pra-
wie w całości przepisy statutu Banku Polskiego. Główną różnicą uwidocznioną 
w statucie NBP był inny charakter prawny nowego banku emisyjnego. Naczel-
nym organem władz banku pozostawała nadal Rada Banku, której kompeten-
cje zostały ujęte bardzo podobnie jak jej poprzedniczki. Nadawała ona miano-
wicie ogólny kierunek działalności banku oraz sprawowała nadzór i kontrolę 
nad jego działalnością i czynnościami jego organów wykonawczych. Członków 

111 A. Jezierski, C. Leszczyńska, Bank…, s. 45–46.
112 R.W. Kaszubski, Bank..., s. 42.
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Rady Banku powoływała Rada Ministrów na wniosek ministra skarbu. Pre-
zes Narodowego Banku Polskiego, który przewodniczył radzie, był mianowa-
ny przez prezydenta państwa. Do jego głównych zadań należało sprawowanie 
funkcji kierowniczych oraz kontrolowanie uchwał rady. Nowym organem banku 
był Zarząd NBP, który składał się z naczelnego dyrektora i dwóch zastępców. 
Jego głównym zadaniem było „techniczne kierownictwo banku oraz załatwianie 
spraw niezastrzeżonych innym organom”113. Hierarchia i funkcje organów, jak 
również relacje między nimi były podobne jak w okresie międzywojennym z tą 
różnicą, że dyrekcję zastąpiono Zarządem NBP.

Dalsze zmiany w organizacji NBP, znacznie głębsze, zostały dokonane usta-
wą o NBP z 2 grudnia 1958 roku. Na mocy ustawy władze banku tworzyli pre-
zes, zarząd i rada. Organem ustawodawczym został zarząd banku, składający 
się z prezesa, wiceprezesów i innych członków powoływanych przez ministra 
fi nansów. Prezes kierował działalnością NBP, zgodnie z wytycznymi ministra fi -
nansów i na podstawie uchwał zarządu. Natomiast organem doradczym zarządu 
banku była rada banku, do której zadań należało rozpatrywanie spraw z zakresu 
podstawowej działalności banku, z uwzględnieniem interesów poszczególnych 
dziedzin gospodarki narodowej. Charakter rady banku został całkowicie zmie-
niony w stosunku do regulacji z okresu międzywojennego i powojennego. Nadal 
jednak można było mówić o kolegialnym kierowaniu bankiem przez zarząd.

Zasada kolegialności w zarządzaniu bankiem centralnym przestała obowią-
zywać w roku 1975. Od tego momentu organem zarządzającym stał się prezes. 
Ustawa z 12 czerwca 1975 roku – o prawie bankowym – wprowadziła zasadę 
jednoosobowego kierownictwa. Na czele NBP stał prezes powoływany przez 
Radę Ministrów, na wniosek premiera. Prezes NBP kierował działalnością ban-
ku, zgodnie z wytycznymi ministra fi nansów114.

Zasada jednoosobowego kierowania bankiem została zachowana w reformie 
bankowości przeprowadzonej ustawą z 1982 roku. Zgodnie z ustawą o statucie 
NBP z 1982 roku na czele banku stał prezes, zarządzający na zasadzie jedno-
osobowego kierownictwa, powoływany przez Sejm na wniosek Prezesa Rady 
Ministrów. Jest to znacząca zmiana w stosunku do ustawy Prawo bankowe 
z 1975 roku, zgodnie z którą prezes był powoływany przez Radę Ministrów na 
wniosek ministra fi nansów i kierował bankiem zgodnie z wytycznymi szefa re-
sortu fi nansów. Do prezesa NBP należały w szczególności: nadzór nad prawid-
łową realizacją zadań NBP, kierowanie pracami Zarządu NBP, który był orga-
nem pomocniczym prezesa, samodzielne reprezentowanie NBP w stosunkach 
prawnych z osobami trzecimi, wydawanie zarządzeń wewnętrznych, instrukcji 
i regulaminów oraz innych przepisów regulujących organizację i działalność 

113 R.W. Kaszubski, Narodowy Bank Polski 1945–1988 – aspekt prawny, „Bank i Kredyt”, 1995, 
nr 8, s. 11.

114 H. Gronkiewicz-Waltz, Bank…, s. 103–104.
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NBP, powoływanie i odwoływanie członków Rady Naukowej, mającej charakter 
organu opiniodawczo-doradczego, oraz sprawowanie funkcji przewodniczącego 
nowej instytucji bankowej – Rady Banków115. Rada Banków miała być „orga-
nem koordynacyjnym i konsultacyjnym banków”. W jej skład wchodzili: Prezes 
NBP jako przewodniczący i reprezentant na zewnątrz, prezesi banków o zasię-
gu ogólnokrajowym oraz przedstawiciele: Krajowej Rady Banków Gospodarki 
Żywnościowej, Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów 
i Ministra Finansów. Wykonywanie uchwał rady powierzono Prezesowi NBP. 
Analizując skład, zadania i kompetencje rady, trudno nie oprzeć się wrażeniu, 
że jest to twór organizacyjny, pozwalający Prezesowi NBP objąć władzę w dzie-
dzinie całego systemu bankowego i pieniężno-kredytowego oraz umożliwiający 
upozorowanie sprawowania tej władzy w sposób kolegialny. Ranga Prezesa NBP 
wzrosła również dzięki pozbawieniu Ministra Finansów kompetencji w dzie-
dzinie bankowości i systemu pieniężno-kredytowego na rzecz Rady Banków, 
Prezesa NBP lub prezesów innych banków. Tryb powoływania i odwoływania 
Prezesa NBP – przez Sejm na wniosek Prezesa Rady Ministrów – był trybem 
przewidzianym dla ministrów i kierowników urzędów centralnych. Prezesowi 
NBP zagwarantowano ustawowo prawo udziału w posiedzeniach Rady Mini-
strów. Wyposażono go w prawo wydawania zarządzeń w granicach upoważnień 
zawartych w ustawie116. 

W gestii zarządu, zgodnie z kompetencjami wymienionymi w art. 22, było 
rozpatrywanie wszystkich podstawowych zagadnień leżących w kompetencji 
NBP, dotyczących m.in. funkcjonowania systemu kredytowego i pieniężnego, 
polityki pieniężno-kredytowej i projektów podstawowych aktów normatyw-
nych, przepisów dotyczących działalności NBP, gospodarki NBP, polityki ka-
drowej i płacowej NBP itd. W tym zakresie zarząd podejmował uchwały. Pre-
zes NBP wydawał regulamin określający szczegółowy zakres i tryb działania 
zarządu oraz tryb podejmowania uchwał. Uregulowanie to było wewnętrznie 
niespójne. Z jednej strony zarząd był uprawniony w określonych sprawach do 
podejmowania uchwał, które powinny być wiążące dla prezesa, z drugiej strony 
to właśnie prezes decydował o kształcie funkcjonowania zarządu w wydanym 
przez siebie regulaminie. Niejasna regulacja świadczyła o braku koncepcji doty-
czącej sposobu zarządzania bankiem, podziału kompetencji między jego organy 
oraz ich wzajemnej relacji.

Pozycja prezesa NBP i zarządu w świetle ustawy o NBP uchwalonej w roku 
1989 nie została zmieniona. Podtrzymano zasadę jednoosobowości w kierowa-
niu bankiem, o czym świadczy sformułowanie art. 48 ustawy o NBP, w którym 
czytamy, że „działalnością NBP kieruje prezes NBP”. Formuła ta jest zbliżona do 

115 R.W. Kaszubski, Narodowy…, s. 15.
116 C. Kosikowski, Dyskusyjne problemy reformy systemu bankowego PRL, „Przegląd Ustawodaw-

stwa Gospodarczego”, 1982, nr 7, s. 147–148.
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sformułowań zawierających tzw. domniemanie kompetencji na rzecz określone-
go organu. Z ustawy o NBP wynikało ponadto, że organem odpowiedzialnym 
przed Sejmem nie jest zarząd, lecz Prezes NBP. Do katalogu spraw rozpatry-
wanych przez zarząd, będących przedmiotem uchwał, ustawodawca dołączył 
instrumenty oddziaływania NBP na inne banki. Prezes decydował o składzie za-
rządu oraz wydawał regulamin, określający zakres, tryb działania zarządu oraz 
tryb podejmowania uchwał117. 

2.2. Podstawy prawne organizacji i działania Narodowego Banku Polskiego

Jednym ze standardów konstytucyjnych, a zarazem podstawą określenia 
ustroju danego państwa jest uregulowanie w konstytucji zasad ustroju społecz-
no-gospodarczego państwa. Tradycyjne ujęcie konstytucyjne regulacji zagad-
nień gospodarczych ogranicza się do zadeklarowania ochrony przez państwo 
własności i wolności gospodarczej. Wraz z zakończeniem drugiej wojny świato-
wej w większości uchwalanych konstytucji pojawiły się inne wartości związane 
z gospodarką, np. interwencjonizm państwowy czy internacjonalizacja stosun-
ków gospodarczych. W konsekwencji zmieniały się prawa, wolności i obowiązki 
obywateli oraz zakresy kompetencji organów państwowych i samorządowych. 
Potrzeba określenia w konstytucji podstawowych zasad ustroju społeczno-go-
spodarczego odnosi się w szczególności do państwa, które zmienia ustrój po-
lityczny i typ gospodarki. W odniesieniu do państwa o gospodarce rynkowej 
konieczne jest zwłaszcza wytyczenie granic i określenie formy dopuszczalnej 
interwencji państwa w gospodarce. W przeciwnym wypadku ochrona jej me-
chanizmów ekonomicznych może się stać wątpliwa, bowiem organy państwowe 
będą mogły w dowolnym zakresie i formach ingerować w funkcjonowanie go-
spodarki118.

2.2.1.  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku 
oraz Ustawa o NBP z 29 sierpnia 1997 roku

W porównaniu z innymi państwami postsocjalistycznymi Polska stosunko-
wo późno przyjęła nową Ustawę Zasadniczą. Konstytucja Rzeczypospolitej Pol-
skiej została uchwalona 2 kwietnia 1997 roku w trzecim czytaniu przez Zgroma-
dzenie Narodowe zdecydowaną większością głosów. Na 497 głosujących posłów 
i senatorów 451 była za, przeciwko – 40, a 6 wstrzymało się od głosu. Naród 
przyjął nową konstytucję w referendum 25 maja 1997 roku stosunkowo niewiel-

117 H. Gronkiewicz-Waltz, Bank…, s. 103–104.
118 C. Kosikowski, Gospodarka i fi nanse publiczne w nowej Konstytucji, „Państwa i Prawo”, 1997, 

nr 11–12, s. 148–149.
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ką przewagą głosów, przy frekwencji ledwie przekraczającej 42% ogółu upraw-
nionych obywateli119. Konstytucja weszła w życie 17 października 1997 roku.

Twórcy polskiej konstytucji przyjęli standard mówiący o konieczności okre-
ślenia ustroju gospodarczego w ustawie zasadniczej dla uregulowania ustroju 
państwa. W rozdziale I Konstytucji RP pt. „Rzeczpospolita” znajduje się określe-
nie wartości stanowiących podstawę ustroju gospodarczego państwa polskiego. 
W art. 20 wymienia się bowiem społeczną gospodarkę rynkową, wolność dzia-
łalności gospodarczej, własność prywatną oraz solidarność, dialog i współpra-
cę partnerów społecznych120. Twórcy konstytucji również w sposób szeroki po-
traktowali aspekt fi nansów publicznych w przepisach konstytucyjnych. Zabieg 
ten jest właściwy głównie z powodu specyfi ki prawa fi nansowego, które nie jest 
skodyfi kowane, nawet w części ogólnej, wyrażającej podstawowe zasady i insty-
tucje fi nansowe. Przepisy konstytucyjne dotyczące fi nansów publicznych muszą 
więc mieć charakter zasad ogólnych, które służą tworzeniu, stosowaniu i ocenie 
prawodawstwa zwykłego. W nowej konstytucji zakres przepisów poświęconych 
zagadnieniom fi nansowym wypełnia europejskie oraz światowe standardy kon-
stytucyjne. Postanowienia te znajdują się w różnych rozdziałach konstytucji, 
z których jeden (rozdział X) jest poświęcony wyłącznie fi nansom publicznym. 
Pod względem przedmiotowym konstytucja normuje cztery grupy zagadnień 
fi nansowych: 
1. prawodawstwo fi nansowe (art. 84, 89, 118, 123, 168, 190, 216, 217, 221–225); 
2. daniny publiczne (art. 84, 123, 167, 168, 217); 
3. budżet państwa (art. 146, 190, 204, 219–226); 
4. centralny bank państwa i polityka pieniężna (art. 204 i 227)121.

Należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, że po raz pierwszy w powojen-
nym ustawodawstwie zagadnienie bankowości centralnej stało się przedmiotem 
regulacji nie tylko dotyczącej konkretnie ustawy, ale regulacji w ustawie zasad-
niczej. Po raz pierwszy w Polsce bank centralny został ustanowionym konstytu-
cyjnym organem państwa. Tym samym okres ewolucji, przeobrażeń i szukania 
najlepszego usytuowania dla polskiego banku centralnego został zakończony 
wpisaniem go do ustawy zasadniczej. Dopełnieniem przepisów konstytucji stała 
się nowa ustawa o Narodowym Banku Polskim z 29 sierpnia 1997 roku, która 
obowiązuje od 1 stycznia 1998 roku i jest kolejnym elementem reformy ustawo-
dawstwa bankowego w Polsce. Nowa konstytucja wprowadziła nową jakość do 
funkcjonowania Narodowego Banku Polskiego. Oprócz wskazywanego już pod-
niesienia rangi banku centralnego do konstytucyjnego organu państwa dokona-
no zasadniczej zmiany merytorycznej, wpisując w art. 227 ust. 1, że NBP jako 

119 P. Winczorek, Uwarunkowania prac nad nową Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, „Pań-
stwo i Prawo”, 1997, nr 11–12, s. 18.

120 C. Kosikowski, Gospodarka…, s. 149.
121 Ibidem, s. 156–157.
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centralnemu bankowi państwa przysługuje wyłączne prawo emisji pieniądza 
oraz ustalania i realizowania polityki pieniężnej. W ten sposób Sejm został po-
zbawiony formalnego wpływu na kwestię określania założeń polityki pieniężnej. 
Przepis ten wraz z treścią art. 220 ust. 2 konstytucji, który stwierdza, że ustawa 
budżetowa nie może przewidywać pokrywania defi cytu budżetowego przez za-
ciąganie zobowiązania w centralnym banku państwa122, stanowi istotną zmianę 
w niezależności NBP. To z kolei musiało za sobą pociągnąć zmiany w zasadach 
kierowania bankiem centralnym, dotychczasowa formuła jednoosobowego 
kierownictwa została zmieniona na kolegialne podejmowanie decyzji w NBP. 
Art. 227 konstytucji ustanawia trzy organy NBP. Są nimi: Prezes NBP, Rada Po-
lityki Pieniężnej i Zarząd NBP. Tak więc w miejsce jednego organu wprowadzo-
no trzy, w tym zupełnie nowe ciało, jakim jest Rada Polityki Pieniężnej. Można 
powiedzieć, że konstytucja w jednym artykule przesądziła o kształcie polskiego 
banku centralnego i jego podstawowych zadaniach123. W literaturze przedmio-
tu pojawia się stanowisko, iż ustawa zasadnicza zbyt szczegółowo potraktowała 
przepisy o NBP, co może – w ocenie autorów – skutkować trudnościami w do-
konaniu poważniejszej zmiany w funkcjonowaniu NBP oraz zachęcać do kwe-
stionowania treści nowej ustawy o NBP. Chodzi w szczególności o konstytucyjne 
wyodrębnienie organów NBP oraz określanie jego funkcji w ustawie zasadni-
czej124.

Organizację i zasady działania NBP oraz szczegółowe zasady powoływania 
i odwoływania jego organów określa ustawa z 29 sierpnia 1997 roku o Narodo-
wym Banku Polskim. W pierwszym artykule stanowi ona, że NBP jest „bankiem 
centralnym Rzeczypospolitej Polskiej” i dalej, iż podstawowym celem działalno-
ści NBP jest utrzymanie stabilnego poziomu cen, przy jednoczesnym wspieraniu 
polityki gospodarczej rządu, jeśli nie ogranicza to podstawowego celu NBP. Na-
stępne artykuły rozdziału I – „Przepisy ogólne” – dotyczą szczegółowych zadań 
NBP, a w tym wyłącznego prawa emitowania znaków pieniężnych. Brak jest na-
tomiast przepisu, który podkreślałby nową jakość w działalności NBP, mianowi-
cie wyłączne prawo ustalania i realizowania polityki pieniężnej. Jeśli chodzi o or-
ganizację NBP, ustawa poza powtórzeniami z konstytucji określa szczegółowy 
tryb powoływania i odwoływania organów NBP, ich zadania i kompetencje125.

Ustrojowa pozycja Narodowego Banku Polskiego jest wyrazem preferencji 
ustrojodawcy co do całego modelu bankowości przyjętego w Polsce. W modelu 
tym ustanawia się NBP jedynym bankiem w Polsce o statusie centralnego banku 
państwa oraz podkreśla, że tylko on może wypełniać funkcje charakterystyczne 

122 Art. 240 konstytucji przewidywał, że w ciągu roku od dnia wejścia w życie konstytucji ustawa 
budżetowa mogła pokrywać defi cyt budżetowy przez zaciąganie zobowiązań w NBP.

123 S. Niemierka, Pozycja Prezesa NBP w „ustawach bankowych”, „Glosa”, 1998, nr 8, s. 7–8.
124 Porównaj: S. Niemierka, Pozycja..., s. 8 oraz C. Kosikowski, Gospodarka i fi nanse publiczne 

w nowej Konstytucji, „Państwa i Prawo”, 1997, nr 11–12, s. 161.
125 S. Niemierka, Pozycja…, s. 8.



55Podstawy prawne i organizacja Narodowego Banku Polskiego

dla centralnego banku państwa. Konstytucja zatem przyjęła dwustopniowy mo-
del bankowości w Polsce, w którym istnieje jeden centralny bank państwa oraz 
inne banki komercyjne. Takie unormowanie musi być rozumiane jako antyte-
za funkcjonowania NBP jako monobanku – modelu obecnego w czasach PRL. 
Określenie przez ustawę zasadniczą NBP jako centralnego banku państwa wska-
zuje podmiot, do którego obsługi został ten bank powołany. Oznacza również, 
że NBP nie ma konstytucyjnie określonego monopolu na obsługę wszystkich 
fi nansów publicznych, ale ma obowiązek obsługiwania kasowego fi nansów pań-
stwa (ale już nie innych podmiotów). Wreszcie, obsługa ta ma dotyczyć przede 
wszystkim budżetu państwa, skoro na ten ostatni składa się całość dochodów 
i wydatków państwa (art. 219 ust. 1 i 3 konstytucji). Współcześnie centralnym 
bankom państwa przypisuje się spełnianie trzech podstawowych funkcji: banku 
państwa, banku emisyjnego i banku banków. Podobną wizję Narodowego Banku 
Polskiego przyjął również polski ustrojodawca126.

2.2.2. Charakter prawny Narodowego Banku Polskiego – dylematy

Ustawa o NBP rozstrzyga wprost o formie organizacyjno-prawnej NBP, przy-
znając mu osobowość prawną i prawo używania pieczęci z godłem państwowym 
(art. 2). Teoretyczne dociekania na temat tego, czym jest NBP, byłyby znacznie 
łatwiejsze, gdy NBP działał w warunkach gospodarki planowej. Rola, jaką mu 
wówczas wyznaczono, w pełni uzasadniała tezę o traktowaniu NBP jako organu 
zarządzania gospodarką narodową. Natomiast po zmianie ustroju gospodarcze-
go Polski kwestia ta przestała już być tak oczywista, ponieważ ze względu na 
kompetencje i formy działania NBP mógł być traktowany zarówno jako organ 
administracji publicznej, jak i podmiot gospodarczy. NBP należy do kategorii 
osób prawa publicznego i z tego powodu ma biwalentną zdolność prawną, tzn. 
zarówno w sferze prawa publicznego (wyznaczają ją ustawy określające zadania 
NBP), jak i w sferze prawa prywatnego (zdolność cywilnoprawna przysługująca 
każdej osobie prawnej na podstawie art. 33–41 k.c.)127.

W literaturze przedmiotu, przede wszystkim w doktrynie prawa fi nansowego 
i administracyjnego, toczy się spór co do charakteru prawnego NBP jako pod-
miotu prawa. Przede wszystkim chodzi o pytanie, czy NBP bądź prezes, RPP lub 
Zarząd NBP – w świetle całokształtu regulacji prawnych – mogą być uznane za 
organy państwa. W konstytucji została rozbudowana terminologia odnosząca się 
do organów państwa. W ustawie zasadniczej mówi się bowiem o „organach wła-
dzy publicznej”, „władzach publicznych”, „organach władzy państwowej”, „orga-
nach państwowych”, „organach administracji publicznej”, „organach samorządu 

126 M. Zubik, Narodowy Bank Polski (analiza konstytucyjno-ustrojowa), „Państwo i Prawo”, 2001, 
nr 6, s. 38–39.

127 C. Kosikowski, Finanse publiczne w świetle Konstytucji RP oraz orzecznictwa Trybunału Kon-
stytucyjnego, Warszawa 2004, s. 246.
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terytorialnego”, „terenowych organach administracji rządowej”, „administracji 
publicznych”, „organach kontroli państwowej i ochrony prawa”. Terminologia ta, 
mimo różnicy stylistycznej, została podporządkowana ogólnym założeniom do-
tyczącym organów państwa, określonym przez całokształt postanowień ustawy 
zasadniczej128.

W rozważaniach nad tym zagadnieniem warto wyjść od najbardziej skrajnej 
tezy co do pozycji NBP w państwie. Cezary Kosikowski, próbując ustalić, czym 
jest Narodowy Bank Polski, wyklucza najpierw, że NBP jest przedsiębiorstwem 
państwowym. Mimo iż NBP ma ustawowo określoną siedzibę (m. Warszawa), 
co zwykle odnosi się do przedsiębiorcy, nie zaś do urzędu organu administracji 
publicznej, ustawa stanowi, że nie podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorstw 
państwowych (obecnie rejestru przedsiębiorców). Ustawa dopuszcza również 
możliwość, aby NBP był członkiem międzynarodowych instytucji fi nansowych 
i bankowych (art. 5 ust. 1), ale zakazuje NBP bycia udziałowcem czy akcjonariu-
szem innych osób prawnych, z wyjątkiem prowadzących działalność usługową 
na rzecz instytucji fi nansowych i Skarbu Państwa (art. 5 ust. 2). Przepisy te mogą 
świadczyć na rzecz tezy, że NBP wykonuje tylko działalność publiczno-prawną. 
Dalej czytamy w ustawie, że NBP może inicjować i organizować badania nauko-
we oraz prowadzić działalność wydawniczą i promocyjną (art. 59). NBP pro-
wadzi samodzielną gospodarkę fi nansową i nie jest dysponentem części budże-
towej w budżecie państwa. Budżetowe fi nansowanie jest zaś charakterystyczne 
dla podmiotów pełniących rolę organów naczelnych lub centralnych. Do dzia-
łalności NBP nie stosuje się przepisów ustawy Prawo bankowe, z czego wynika, 
że NBP nie jest bankiem państwowym w rozumieniu tej ustawy. Autor wyklu-
cza również tezę, że NBP jest organem administracji publicznej (państwowej). 
Zdaniem Kosikowskiego NBP jest bowiem bankiem, a ten nie jest ani urzędem, 
ani klasycznym przedsiębiorcą. Co więcej, NBP nie jest bankiem operacyjnym, 
jakkolwiek wykonuje również pewne czynności operacyjne (np. prowadzenie 
rachunków bankowych, udzielanie kredytów refi nansowanych, udzielanie gwa-
rancji poręczeń). Nie podlega więc ogólnym regułom działalności bankowej, 
ustalonym w ustawie Prawo bankowe. Jest natomiast centralnym bankiem pań-
stwa, co powszechnie oznacza sytuację odrębną od innych banków i podmiotów 
prawnych. Wobec tego wszelkie porównania pozycji NBP z innymi podmiotami 
nie są uprawnione i stają się przez to jałowe129.

Z argumentacją o innym wymiarze można się zapoznać w artykule Marka 
Zubika na temat Narodowego Banku Polskiego. Autor najpierw defi niuje „organ 
państwa”. Wydaje się, że jest to taki podmiot, który został ustanowiony przez 
prawo, i z mocy prawa jest wyposażony w jemu właściwe kompetencje do wład-

128 M. Zubik, Narodowy…, s. 32–33.
129 C. Kosikowski, Pozycja Narodowego Banku Polskiego i jego organów w prawie polskim, „Pań-

stwo i Prawo”, 2002, nr 11, s. 20–21.
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czego działania w imieniu i na rzecz państwa (wyrażania woli państwa). Prawo 
stanowione musi zatem precyzyjnie wyodrębnić, istniejące realnie, podstawy 
organizacyjne (zasady powoływania, uzupełniania składu i odwoływania), za-
sady działania (formy i tryb realizacji władczych działań) oraz szczegółowy za-
kres kompetencji każdego organu. Elementy te muszą wystąpić łącznie. Mniej 
istotne jest natomiast, jaka forma organizacyjna zostanie nadana konkretnemu 
organowi (np. czy jest to organ o składzie jedno- czy wieloosobowym). Konsty-
tucja normatywnie wyodrębniła NBP. Jednakże wyodrębnieniu w sferze prawa 
nie towarzyszyło wyodrębnienie realne (rzeczywiste). W przypadku NBP nie 
moglibyśmy precyzyjnie oznaczyć piastunów takiego „organu państwa”. Przede 
wszystkim dlatego, że NBP jest bankiem, a taka struktura organizacyjna wyma-
ga dopiero wskazania tych organów, których działanie będzie mogło być rozu-
miane, w świetle prawa, jako wyraz woli samej instytucji; nic więc dziwnego, że 
konstytucja wskazuje na organy NBP – Prezesa, RPP i Zarząd (art. 227 ust. 2). 
Tym samym, na gruncie obecnych przepisów konstytucyjnych i ustawowych, 
nie broni się teza, że NBP, jako taki, jest organem państwa. Powstaje jednak py-
tanie, czy wszystkie bądź niektóre ze wskazanych organów NBP mogłyby być 
uznane za organy państwa. Wydaje się, że w świetle sformułowanej wyżej de-
fi nicji organu państwa można by bronić tezy, iż zarówno RPP, jak i Prezes oraz 
Zarząd NBP są organami państwa. Wszystkie te podmioty zostały bowiem wy-
kreowane przez prawo, prawo określa ich substrat osobowy i, co chyba tu naj-
ważniejsze, posiadają tylko sobie właściwe kompetencje do władczego działania 
w imieniu i na rzecz państwa. Nie są to zatem tylko organy „banku państwo-
wego” (patrząc od strony struktury jego własności), ale precyzyjnie wskazane 
organy banku państwa mające wyrażać wolę państwa w ściśle określonych spra-
wach: RPP – ustalając choćby założenia polityki pieniężnej, Prezes NBP – np. 
wycofując z obiegu znaki pieniężne (art. 33 ust. 2 ustawy o NBP), czy zarząd 
– mający wiele kompetencji związanych instrumentami polityki pieniężnej 
(art. 39 ust. 2, art. 40 ustawy o NBP itd.). Dla uznania powyższych podmiotów 
za organy państwa bez znaczenia jest okoliczność, że stanowią one organy banku 
centralnego. Przez takie strukturalne ich zakotwiczenie podmioty te nie utraci-
ły bowiem żadnej z cech charakteryzujących organ państwa w przyjętym wyżej 
rozumieniu. W szczególności wykonują one samodzielnie tylko im przypisane 
przez prawo kompetencje do władczego działania130. Warto tutaj wejść w pole-
mikę z autorem i zapytać, czy to właśnie fakt zakotwiczenia strukturalnego tych 
organów w NBP powoduje wyposażenie ich w takie, a nie inne funkcje i kompe-
tencje? Czy samodzielnie istniejący prezes, zarząd czy Rada Polityki Pieniężnej 
mogliby w pełni i nie ulegając żadnym naciskom, skrupulatnie wypełniać swoje 
zadania? To właśnie Narodowy Bank Polski jako bank centralny państwa, który 
ma stać na straży wartości polskiego pieniądza, daje swym organom legitymi-

130 M. Zubik, Narodowy…, s. 35.
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zację do konkretnych działań. Kompetencje NBP i jego organów przenikają się, 
dzięki nim wspólnie NBP i jego organy konsekwentnie realizują postawione im 
konstytucyjnie cele. Oczywiście jeśli przyjąć za punkt wyjścia defi nicję organu 
państwa przyjętą przez M. Zubika, NBP za takowy organ nie zostanie uznany. 
Jednak wtedy główne pytanie – czym jest Narodowy Bank Polski, pozostaje na-
dal bez odpowiedzi. Jeśli nie zostanie on uznany za organ państwa, to w jakim 
celu przepisy o nim stanowiące umieszczone zostały aż w Ustawie Zasadniczej?

Odrębne stanowisko na temat pozycji NBP w państwie przedstawia w swych 
rozważaniach Remigiusz Witold Kaszubski. Rozpoczyna je od zdefi niowania 
cech organu administracji państwowej. Powołując się na pracę E. Ochędowskie-
go131, wymienia warunki, jakie musi spełniać taki organ. I tak organ administra-
cji państwowej musi:

 − stanowić wyodrębnioną część aparatu administracji państwowej;
 − działać w imieniu i na rzecz państwa;
 − być uprawnionym do korzystania ze środków władczych;
 − działać w ramach kompetencji (zakres działania, zadania, uprawnienia, 

i obowiązki przyznane mu na mocy prawa).
Wyodrębnienie organizacyjne polega na tym, że organ ma formę organiza-

cyjną określoną przez prawo, a przejawia się ona w organizacyjnej jedności. Pol-
ski bank centralny jest organem administracji o takich cechach organizacyjnych, 
zgodnie z przepisami ustawy o NBP. To, że NBP działa w imieniu i na rzecz 
państwa, jest również niewątpliwe. Wskazują na to jego funkcje, uprawnienia 
i obowiązki oraz charakter prawny. Pełni on funkcję emitenta, ma prawo uży-
wania pieczęci z wizerunkiem orła, niedopuszczalna jest egzekucja jego należ-
ności pieniężnych, zwolniony jest od podatków, opłat skarbowych i sądowych, 
reprezentuje interesy Polski w międzynarodowych instytucjach bankowych itp. 
Uprawnienie do korzystania ze środków władczych jest istotną cechą organu 
administracji państwowej, odróżniającą go od innych instytucji tej rangi. Przeja-
wia się ono w uprawnieniach do stanowienia prawa i posiadania oraz wykorzy-
stywania instrumentów gwarantujących jego stosowanie. NBP posiada zarów-
no prawo do korzystania ze środków władczych, jak i ma nadane mu prawem 
(konstytucją i ustawą) kompetencje i uprawnienia. Mimo wyżej wymienionych 
przesłanek autor uznaje, że nie można NBP nazwać organem administracji 
państwowej, ponieważ ma on inne cechy różniące go od typowych organów 
administracji państwowej. Nie zgadza się on również z tezą, jakoby NBP był 
podmiotem gospodarczym. Wreszcie odwołuje się do orzeczenia Trybunału 
Konstytucyjnego (TK) z 13 września 1990 roku wydanego w związku z aktami 
prawnymi wydawanymi przez Prezesa NBP. W uzasadnieniu TK stwierdził, że 
art. 1 ustawy o NBP wyraźnie stanowi, iż NBP jest centralnym bankiem pań-

131 E. Ochędowski, Prawo administracyjne, Warszawa 1994.
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stwa, a zatem przepis ten przesądza o jego charakterze jako centralnego organu 
państwa. (Trybunał odnosił się wówczas do Ustawy o NBP z 1989 roku, której 
art. 1 brzmiał: „Narodowy Bank Polski […] jest centralnym bankiem państwa”, 
jednak zarówno art. 1 ustawy z 1997 roku oraz art. 227 ust. 1 konstytucji powta-
rzają ten przepis). Określenie „centralny organ państwa” w stosunku do NBP jest 
w takim razie uwarunkowane konstytucyjnie i ustawowo funkcjami i kompe-
tencjami, jakie spełnia, będąc „centralnym bankiem państwa”. Pojęcie „central-
ny organ państwa” jest w odniesieniu do NBP uzasadnione dużą niezależnością 
w działaniu oraz tym, że ma cechy, które nie występują w typowych organach 
administracji państwowej. TK dał w swojej uchwale podstawę do wyodrębnie-
nia nowego organu spośród istniejących organów państwowych. Wydaje się, że 
nazwa „centralny organ państwa” jest związana z wieloma cechami, które ma 
NBP. Jej istotą jest jednak przede wszystkim niezależność od naczelnych orga-
nów administracji państwowej. Dlatego też – zdaniem autora – NBP nie jest ani 
organem administracji państwowej, ani podmiotem gospodarczym. NBP jest 
centralnym organem państwa, nową jakościowo instytucją132. 

Podsumowując przedstawione wyżej stanowiska w polemice na temat pozy-
cji NBP w państwie, jako najbardziej przekonującą i logiczną uznać należy tezę, 
że NBP jest organem państwa. Wskazuje na to orzeczenie Trybunału Konstytu-
cyjnego z 1990 roku, w którym TK uznał, iż z ówczesnej ustawowej charakte-
rystyki NBP jako „centralnego banku państwa” wynika, że jest on centralnym 
organem państwowym w rozumieniu przepisów konstytucyjnych (orzeczenie 
z 13 września 1990 roku, U. 4/90). TK również w orzeczeniu z 26 maja 1998 
roku (K. 17/98) przyjął, iż do uznania danego organu za „konstytucyjny organ 
państwa” konieczne jest, aby bezpośrednio na gruncie samych przepisów kon-
stytucji został spełniony co najmniej jeden z warunków: w tekście ustawy za-
sadniczej została wymieniona nazwa tego organu, określony został tam sposób 
jego utworzenia bądź wyodrębnienia jego struktury organizacyjnej, przesądzo-
no kwestie jego kadencyjności, przyznane mu zostały wyraźnie określone kom-
petencje bądź nastąpiło określenie relacji między tym organem władzy a innymi 
organami państwa133. Czy warunki te są spełnione w odniesieniu do Narodowe-
go Banku Polskiego? Przyjrzyjmy się konkretnym przepisom Konstytucji RP:
1. Nazwa centralnego banku państwa pojawia się w kilku artykułach ustawy 

zasadniczej m.in. w art. 227 ustęp 1: „centralnym bankiem państwa jest Na-
rodowy Bank Polski”.

2. Struktura organizacyjna banku jest przedstawiona w art. 227 ustęp 2 poprzez 
wymienienie jego organów (Prezes NBP, Rada Polityki Pieniężnej oraz Za-
rząd NBP). W dalszej części artykuł ten określa kadencyjność i sposób wybo-
ru Prezesa oraz Rady Polityki Pieniężnej.

132 R.W. Kaszubski, Narodowy Bank Polski – centralny organ państwa, „Glosa”, 1995, nr 10, s. 2–5.
133 M. Zubik, Narodowy…, s. 36–37.
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3. Kompetencje NBP są sprecyzowane w art. 227 ustępie 1, który stanowi, że 
Narodowemu Bankowi Polskiemu „przysługuje wyłączne prawo emisji pie-
niądza oraz ustalania i realizowania polityki pieniężnej”.

4. Przepisy określające relacje między NBP a innymi organami państwowymi 
znajdują się w: art. 227 ustęp 6, który nakłada na Radę Polityki Pieniężnej 
obowiązek przedłożenia do wiadomości Sejmowi corocznych założeń po-
lityki pieniężnej oraz złożenia sprawozdania z wykonania założeń polityki 
pieniężnej; art. 198 ustęp 1, który stanowi, że Prezes Narodowego Banku 
Polskiego za naruszenie konstytucji lub ustawy, w związku z zajmowanym 
stanowiskiem lub w zakresie swojego urzędowania, ponosi odpowiedzial-
ność konstytucyjną przed Trybunałem Stanu; art. 203 ustęp 1, który usta-
nawia, iż „Najwyższa Izba Kontroli kontroluje działalność […] Narodowego 
Banku Polskiego z punktu widzenia legalności, gospodarności, celowości 
i rzetelności”.
Na podstawie wyżej przytoczonych przepisów konstytucji, w sposób nieza-

przeczalny, możemy udowodnić, że NBP spełnia wszystkie warunki, wymagane 
przez Trybunał Konstytucyjny w orzeczeniu z 26 maja 1998 roku, do uznania 
danego organu za „konstytucyjny organ państwa”. Na tej podstawie usankcjono-
wane jest przyznanie Narodowemu Bankowi Polskiemu statusu konstytucyjne-
go organu państwa.

2.3.  Tryb powoływania konstytucyjnych organów 
Narodowego Banku Polskiego

Uchwalenie Konstytucji RP oraz wejście w życie nowej ustawy o NBP w istot-
ny sposób zmieniło organizację polskiego banku centralnego. Sposób tych re-
gulacji i kształt przyjętych przez ustawodawcę rozwiązań znacząco odbiega 
od dotychczasowych unormowań, zawartych w ustawie o Narodowym Banku 
Polskim z 1989 roku. Do końca 1997 roku bowiem bank centralny kierowany 
był jednoosobowo przez prezesa stojącego na czele jego zarządu. Kierował on 
działalnością banku centralnego i był odpowiedzialny za realizację wszystkich 
jego funkcji. Natomiast zarząd rozpatrywał główne zagadnienia z zakresu dzia-
łalności NBP i podejmował uchwały niezbędne do wykonywania jego zadań. 
Nowa sytuacja w odniesieniu do statusu prawnego tego banku spowodowała, 
że w NBP dokonał się faktyczny trójpodział władzy. Zgodnie bowiem z art. 227 
ust. 2 Konstytucji RP oraz art. 6 ustawy o NBP organami NBP są: prezes, Rada 
Polityki Pieniężnej oraz zarząd.
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2.3.1. Prezes Narodowego Banku Polskiego

Zarówno w konstytucji (art. 227 ust. 3), jak i w ustawie z 29 sierpnia 1997 
roku o Narodowym Banku Polskim (art. 9) prawodawca zamieścił przepisy do-
tyczące powoływania Prezesa NBP. W przyjętych przez Konstytucję RP rozwią-
zaniach widoczny jest wpływ standardów europejskich oraz polskiej praktyki. 
Standardy europejskie wymagają bowiem, aby kadencja prezesa narodowego 
banku centralnego wynosiła nie mniej niż pięć lat, a możliwość jego odwołania 
była ściśle określona w ustawie134.

Prezes NBP powoływany jest przez Sejm bezwzględną większością głosów 
(czyli przynajmniej 50% plus jeden głos przy obecności ponad połowy ustawo-
wej liczby posłów) na wniosek Prezydenta RP na sześcioletnią kadencję, licząc 
od dnia powzięcia uchwały o jego powołaniu. Wniosek prezydenta do Sejmu 
o powołanie Prezesa Narodowego Banku Polskiego nie jest obostrzony wymo-
giem podpisu Prezesa Rady Ministrów (art. 144 konstytucji). Ta sama osoba nie 
może być Prezesem NBP dłużej aniżeli przez dwie kolejne kadencje. Oznacza 
to, że po przerwie trwającej chociażby jedną kadencję można ponownie być po-
wołanym na to stanowisko. Prezes NBP obejmuje obowiązki po złożeniu wobec 
Sejmu przysięgi następującej treści: „Obejmując obowiązki Prezesa Narodowego 
Banku Polskiego, przysięgam uroczyście, że postanowień konstytucji i innych 
ustaw będę ściśle przestrzegać oraz że we wszystkich swoich działaniach dążyć 
będę do rozwoju gospodarczego Ojczyzny i pomyślności obywateli”. Przysięga 
może być złożona z dodaniem słów „Tak mi dopomóż Bóg”.

Konstytucja zakazuje Prezesowi Narodowego Banku Polskiego przynależno-
ści do partii politycznej, związku zawodowego oraz prowadzenia działalności 
publicznej niedającej się pogodzić z godnością jego urzędu. Prezesa NBP w cza-
sie jego nieobecności zastępuje wiceprezes NBP, pierwszy zastępca Prezesa NBP. 
Prezes NBP ponosi odpowiedzialność konstytucyjną przed Trybunałem Stanu 
za naruszenie konstytucji lub ustawy, w związku z zajmowanym stanowiskiem 
lub w zakresie swojego urzędowania zgodnie z art. 198 konstytucji. Uchwała Sej-
mu o pociągnięciu do odpowiedzialności konstytucyjnej Prezesa NBP powoduje 
zawieszenie go w czynnościach.

Konstytucja RP nie wypowiada się na temat odwołania Prezesa NBP, co nie-
którzy uznają za wyraz trwałości piastowania tego urzędu przez całą jego ka-
dencję i brak możliwości odwołania Prezesa NBP w trakcie jej trwania. Należy 
jednak wyjaśnić, że konstytucja nie wyjaśnia jeszcze bardzo wielu kwestii zwią-
zanych ze stanowiskiem Prezesa NBP, ponieważ ma inne cele niż regulowanie 
tych spraw. Ustawa o NBP doskonale uzupełnia te luki. I tak, odwołanie Prezesa 

134 P. Kłosiewicz, W. Szpringer, Zarządzanie Bankiem Centralnym w świetle nowej ustawy o Na-
rodowym Banku Polskim, „Glosa”, 1997, nr 11 [w:] C. Kosikowski, Publiczne prawo bankowe, War-
szawa 1999, s. 278.
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NBP z funkcji w trakcie kadencji może nastąpić jedynie na skutek złożenia przez 
niego rezygnacji oraz w ustawowo określonych przypadkach, gdy:

 − nie wypełnia on swoich obowiązków na skutek długotrwałej choroby;
 − został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za popełnione przestępstwo;
 − złożył on niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne, stwierdzone prawo-

mocnym orzeczeniem sądu;
 − Trybunał Stanu orzekł wobec niego zakaz zajmowania kierowniczych sta-

nowisk lub pełnienia funkcji związanych ze szczególną odpowiedzialnością 
w organach państwowych.
W tych wypadkach wniosek o odwołanie Prezesa NBP powinien być przed-

stawiony Sejmowi przez Prezydenta RP, chociaż teza ta nie wynika wprost 
z żadnego przepisu prawnego. Zwróćmy uwagę na okoliczności uzasadniające 
odwołanie Prezesa NBP. Powodem odwołania nie jest złe wypełnianie obowiąz-
ków, jeśli nie towarzyszy temu długotrwała choroba. Nie jest nim nawet wy-
rok skazujący wydany przez Trybunał Stanu, a jedynie orzeczona przezeń kara 
w postaci zakazu zajmowania określonych stanowisk. Może nim być natomiast 
prawomocne skazanie za każde przestępstwo, w tym np. za przestępstwo po-
pełnione z winy nieumyślnej lub niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne, 
potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu. Nie ma w tych rozwiązaniach 
pełnej logiki, chociaż jest widoczna troska o to, aby kadencja Prezesa NBP nie 
była zakłócana przez organy państwowe.

Ustawa o NBP przewiduje wygaśnięcie kadencji Prezesa NBP:
 − po upływie okresu sześcioletniego;
 − w razie śmierci;
 − w razie złożenia rezygnacji;
 − w razie odwołania.

Mimo wygaśnięcia kadencji z powodu upływu okresu sześcioletniego Prezes 
NBP pełni obowiązki do czasu objęcia obowiązków przez nowego Prezesa NBP. 
W przypadku wygaśnięcia kadencji na skutek trzech pozostałych przyczyn to 
wiceprezes NBP – pierwszy zastępca Prezesa NBP przejmuje obowiązki Prezesa 
NBP do czasu objęcia obowiązków przez nowego Prezesa NBP.

Ustawa nie określa, komu Prezes NBP może złożyć rezygnację z pełnienia 
stanowiska. Wydaje się, że wchodzi tutaj w grę jedynie Sejm, który powołuje 
Prezesa NBP, nie zaś Prezydent RP, który w tej sprawie składa jedynie wniosek 
Sejmowi135.

135 C. Kosikowski, Publiczne prawo bankowe, Warszawa 1999, s. 278–279.
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Sylwetki Prezesów Narodowego Banku Polskiego

Od momentu wejścia w życie przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Pol-
skiej z 2 kwietnia 1997 roku oraz Ustawy o NBP z 29 sierpnia 1997 roku w fotelu 
Prezesa NBP zasiadali Hanna Gronkiewicz-Waltz, Leszek Balcerowicz oraz Sła-
womir Skrzypek. W okresie od 10 kwietnia 2010 roku do 11 czerwca 2010 roku 
obowiązki Prezesa NBP pełnił Piotr Wiesiołek Wiceprezes NBP – Pierwszy Za-
stępca Prezesa NBP. Od 11 czerwca 2010 roku Prezesem NBP jest Marek Belka, 
powołany na to stanowisko 10 czerwca 2010 roku przez Sejm RP.

A. Hanna Gronkiewicz-Waltz

Hanna Gronkiewicz-Waltz urodziła się 4 listopada 1952 roku w Warszawie. 
Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. 
Po ukończeniu studiów rozpoczęła pracę naukową w Zakładzie Prawa Admi-
nistracyjnego Porównawczego i Zarządzania Gospodarką Narodową w Insty-
tucie Nauk Prawno-Administracyjnych. Pracę doktorską obroniła w 1981 ro-
ku, a opublikowała w 1985 roku, uzyskując stopień doktora nauk prawnych. 
W 1989 roku była ekspertem sejmowym i senackim z zakresu prawa publiczne-
go i gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa bankowego i jego 
kolejnych nowelizacji. W 1993 roku obroniła pracę habilitacyjną na temat „Bank 
centralny – od gospodarki centralnie sterowanej do gospodarki rynkowej. Za-
gadnienia prawne”, zawierającą propozycje zmian polskiego prawa bankowego. 
Jest autorką ponad 40 prac naukowych, w tym monografi i; współautorką pod-
ręcznika z zakresu prawa administracyjnego i gospodarczego; od 1983 roku spe-
cjalizuje się w prawie bankowym, a zwłaszcza w pozycji prawnej banków cen-
tralnych. Laureatka wielu prestiżowych nagród zagranicznych i krajowych pism 
ekonomicznych. Amerykański miesięcznik fi nansowy „Global Finance”, cztero-
krotnie, w latach: 1994, 1997, 1998 i 1999, zaliczył Hannę Gronkiewcz-Waltz do 
grona najlepszych prezesów banków centralnych na świecie. Otrzymała medal 
„Ecclesiae populoque servitium praestanti” – Zasłużony dla Kościoła i Narodu 
(1997 rok) oraz w tym samym roku została odznaczona za zasługi dla spółdziel-
czości bankowej. W 1998 roku Zarząd NBP uhonorował ją Odznaką Zasłużony 
dla Bankowości RP136.

Kandydatura Hanny Gronkiewicz-Waltz na prezesa NBP po raz pierwszy 
została wysunięta przez Lecha Falandysza w 1991 roku. Gronkiewicz-Waltz 
pracowała wtedy w bankowej komisji kodyfi kacyjnej. Mimo iż była ona teore-
tykiem problemu – z praktyką bankowości miała mało wspólnego – ówczesny 
prezydent Lech Wałęsa zaakceptował jej kandydaturę. Jego decyzję uzasadnia się 
w dwojaki sposób. Po pierwsze, lubił powierzać odpowiedzialne stanowiska ko-

136 http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/polityka_pieniezna/rada/1_kadencja/gronkiewicz_waltz.
html (31.12.2012).
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bietom. Po drugie zaś – liczył, że obsadzając NBP osobą szerzej nieznaną, a tak-
że pozbawioną przygotowania i zaplecza, zyska wpływy w ważnej dziedzinie 
fi nansów państwa. Kiedy posłowie odrzucili kandydaturę Gronkiewicz-Waltz 
pod koniec 1991 roku, Wałęsa zagroził posłom konsekwencjami. Kandydatura 
Gronkiewicz-Waltz przeszła w drugim podejściu w marcu 1992 roku137. Ponow-
nie jako kandydatkę na prezesa NBP wskazał ją prezydent Aleksander Kwaś-
niewski. Swoją drugą kadencję, tym razem już na czele kolegialnie podejmującej 
decyzje Rady Polityki Pieniężnej, rozpoczęła w marcu 1998 roku.

W czasie swojej prezesury w NBP Hanna Gronkiewicz-Waltz doprowadzi-
ła do wzmocnienia niezależności banku centralnego, dynamicznego rozwoju 
sektora bankowego, wypracowała klarowną politykę licencyjną. W czasie jej ka-
dencji w roku 1995 dokonano dwóch historycznych reform systemu bankowego 
w Polsce: denominacji złotego i upłynnienia kursu polskiej waluty wobec walut 
wymienialnych.

W grudnia 2000 roku Hanna Gronkiewicz-Waltz w trakcie kadencji, której 
ustawowy termin upływał w marcu 2004 roku, zrezygnowała z funkcji Preze-
sa Narodowego Banku Polskiego w związku z powołaniem jej na stanowisko 
wiceprezesa Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju w Londynie. Decyzją 
Hanny Gronkiewicz-Waltz byli zaskoczeni członkowie Rady Polityki Pieniężnej. 
Bogusław Grabowski, członek RPP, komentował decyzję prezes: „To jest sytuacja 
bezprecedensowa, że prezes ustępuje ze swojego stanowiska w trakcie kadencji, 
ustawa nie określa szczegółowo takich sytuacji. Teraz chodzi o to, żeby następca 
został wybrany jak najszybciej, bo przecież Rada Polityki Pieniężnej nie może 
się zbierać bez niego”. Zdaniem Grabowskiego, zmiana na stanowisku nastąpi-
ła w najmniej szczęśliwym momencie: „Niepokojący rynki fi nansowe konfl ikt 
na Bliskim Wschodzie, słabnące euro, wreszcie niepokoje polityczne w Polsce 
i brak większości w Sejmie, który wybierze nowego prezesa”. Niektórzy człon-
kowie rady, jak Wiesława Ziółkowska, uznali decyzję prezes jako podjętą bez 
zachowania zasad fair play138. Sama prezes uważała, że zostawia gospodarkę i sy-
stem bankowy w dobrym stanie: 

Przede wszystkim zostawiam jednocyfrową infl ację, chociaż jest to najwyższy moż-
liwy jednocyfrowy poziom, bo około 9 proc. Zostawiam pełną paletę instrumentów po-
lityki pieniężnej stosowanych w pozostałych europejskich bankach centralnych. Zosta-
wiam też bezpieczny system bankowy, co oczywiście nie oznacza, że nie mogą się pojawić 
kłopoty z pojedynczymi bankami. Ale na pewno nie z dużymi139.

Podsumowując swoją ośmioletnią działalność jako Prezes NBP, Hanna Gron-
kiewicz-Waltz jako swoje największe porażki wymieniła m.in.: 

137 J. Cieśla, A. Rybak, Przypadki pani Hani, „Polityka”, 09.12.2006, nr 49, s. 28.
138 A. Słojewska, Z NBP do EBOR, „Rzeczpospolita”, 21.10.2000.
139 A. Słojewska, Zawsze prowadziłam kolegialną politykę, „Rzeczpospolita”, 23.12.2000.
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Przełom lat 1992 i 1993, gdy kilkaset banków spółdzielczych, z punktu widzenia pra-
wa bankowego, nadawało się do upadłości. Zagraniczni doradcy ostrzegali, że jeśli za-
czną upadać, może powstać psychologiczny efekt domina, który zagrozi bankom dużym 
i zdrowym. Uzdrowiliśmy te słabe. Trudny był rok 1996, gdy chciano – teraz tego samego 
chce PSL, z czym będzie musiał radzić sobie mój następca – ograniczyć niezależność ban-
ku. To naiwne myślenie, że stosując jeden instrument, stopę procentową, można uczynić 
gospodarkę zdrową i silną. To nie jest taki instrument. Ale politycy mają pokusy, by po 
niego sięgać140.

B. Leszek Balcerowicz

Leszek Balcerowicz urodził się w Lipnie w 1947 roku. W 1970 roku ukoń-
czył Wydział Handlu Zagranicznego w Szkole Głównej Planowania i Staty-
styki (obecnie Szkoła Główna Handlowa). W 1974 roku uzyskał tytuł MBA 
w St. John’s University w Nowym Jorku, a w 1975 roku obronił pracę doktorską 
w SGPiS. W październiku 1992 roku został profesorem Szkoły Głównej Han-
dlowej w Warszawie, a rok później kierownikiem Katedry Międzynarodowych 
Studiów Porównawczych. W latach 1992–2000 przewodniczył Radzie Fundacji 
i Radzie Naukowej Fundacji Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych CASE. 
Jest członkiem: Europejskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Polskiego Towa-
rzystwa Socjologicznego i Towarzystwa Ekonomistów Polskich.

We wrześniu 1989 roku objął stanowisko wicepremiera i ministra fi nan-
sów w pierwszym niekomunistycznym rządzie. Był również przewodniczącym 
Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów. Opracował i realizował plan szyb-
kiej stabilizacji i transformacji pogrążonej w kryzysie gospodarki polskiej, po-
wszechnie znany jako „Plan Balcerowicza”. Pełnił swoje funkcje do grudnia 1991 
roku. Od kwietnia 1995 roku do grudnia 2000 roku był przewodniczącym Unii 
Wolności. Od października 1997 roku do czerwca 2000 roku ponownie pełnił 
funkcję wicepremiera, ministra fi nansów i przewodniczącego KERM. Jest lau-
reatem wielu nagród m.in. nagrody Ludwika Erharda (1992) czy Nagrody Środ-
kowoeuropejskiej (Central European Award) dla najlepszego ministra fi nansów 
1998 roku. Otrzymał tytuły doktora honoris causa na dwunastu uniwersytetach 
na całym świecie, m.in. francuskiego Uniwersytetu w Aix-en-Provence (1993) 
czy Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą (2001). Wy-
kładał na uczelniach całego świata, m.in. w Austrii, Francji czy w Stanach Zjed-
noczonych. Jest autorem licznych książek i publikacji ekonomicznych141.

Po rezygnacji Hanny Gronkiewicz-Waltz prezydent Kwaśniewski przedsta-
wił opinii publicznej listę pięciu kandydatów na prezesa Narodowego Banku 
Polskiego. Byli nimi: Marek Belka, Leszek Balcerowicz, Jerzy Stopyra, Andrzej 
Sławiński, Dariusz Filar. Aleksander Kwaśniewski deklarował, że spośród pię-

140 J. Domagała, Ostatni dzień, „Rzeczpospolita”, 29.12.2000.
141 http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/polityka_pieniezna/rada/1_kadencja/balcerowicz.html 

(31.12.2012).
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ciu kandydatów na szefa NBP wskaże tego, który ma największe poparcie. Po 
konsultacjach z przedstawicielami głównych sił politycznych w Sejmie prezy-
dent wysunął kandydaturę Leszka Balcerowicza, którego wsparła nie tylko jego 
partia, Unia Wolności, ale też Akcja Wyborcza Solidarność142. Według Jolanty 
Szymanek-Deresz, szefowej Kancelarii Prezydenta, Aleksander Kwaśniewski 
zaproponował Leszka Balcerowicza, ponieważ wysoko cenił jego kwalifi kacje 
oraz uważał go za człowieka, który doskonale rozumie uwarunkowania polityki 
gospodarczej rządu143. Na taką decyzję prezydenta, jak słusznie zwraca uwagę 
Janina Paradowska w swoim artykule, wpływ miały dwa czynniki, które nale-
ży widzieć wspólnie: przekonanie, że jest to bardzo dobry kandydat i deklara-
cje klubów parlamentarnych Unii Wolności i Akcji Wyborczej Solidarność, że 
Balcerowicz może liczyć na ich głosy. Kandydaturę Leszka Balcerowicza rozpa-
trywano w zasadzie na dwóch poziomach: politycznym i emocjonalnym. Jego 
kwalifi kacje merytoryczne, tak oczywiste dla kręgów krajowej przedsiębiorczo-
ści, inwestorów zagranicznych, ekspertów, nie były kwestionowane przez żad-
ną z poważnych sił politycznych, a odmienne zdanie miało tu jedynie Polskie 
Stronnictwo Ludowe (chcące przy okazji przeprowadzić dość zasadniczą zmianę 
usytuowania banku centralnego i pozbawienia go znacznej części niezależności) 
oraz skrajne ugrupowania lewicowe i prawicowe sięgające po populistyczną re-
torykę. Gdy przyjrzeć się jednak poziomowi argumentacji politycznej, to okazu-
je się, że dostrzegany był przede wszystkim układ polityczny UW–AWS sprowa-
dzający się w dużym uproszczeniu do hasła: Balcerowicz za budżet. Oznaczało 
to, że Unia Wolności poprze budżet, a AWS zagłosuje za wyborem Balcerowicza. 
Ta kandydatura miała jednak także inny polityczny wymiar i była nim współ-
praca ponad podziałami politycznymi. Prezydent przedstawił kandydata wbrew 
opinii najbliższego mu ugrupowania politycznego, jakim był Sojusz Lewicy De-
mokratycznej, i jego decyzja miała wymiar państwowy, a nie partyjny. Zrobił 
to, znając wszystkie zastrzeżenia SLD i wszystkie lęki tego ugrupowania. Te lęki 
były związane zarówno z chęcią Sojuszu przyspieszenia wyborów, jak i z obawą, 
by po ewentualnym wyborczym zwycięstwie i utworzeniu rządu SLD lub nowej 
koalicji prezes NBP, obdarzony tak silną osobowością jak Leszek Balcerowicz, 
nie stał się zbyt ostrym recenzentem polityki gospodarczej rządu (prezes banku 
centralnego uczestniczy w posiedzeniach Rady Ministrów)144. 

19 grudnia 2000 roku Sejmowa Komisja Finansów Publicznych zaakcepto-
wała stosunkiem głosów 19 do 17 kandydaturę Leszka Balcerowicza na prezesa 
NBP. Za były UW i AWS, przeciwko – posłowie SLD i PSL. Podczas posiedzenia 
komisji najwięcej pytań zadawali posłowie SLD i PSL. Interesowały ich poglądy 
Balcerowicza na politykę pieniężną, jego ocena działalności NBP pod rządami 

142 Pięciu kandydatów prezydenta, „Rzeczpospolita”, 30.11.2000.
143 F.  Gawryś, J.  Pilczyński, Posłowie popierają i krytykują Balcerowicza, „Rzeczpospolita”, 

22.12.2000.
144 J. Paradowska, Targi o prezesa NBP, „Polityka”, 23.12.2000, nr 52, s. 62.
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Hanny Gronkiewicz-Waltz, a wreszcie trudny charakter byłego wicepremiera, 
który miałby mu utrudniać współpracę z Radą Polityki Pieniężnej. Balcerowicz 
opowiedział się za zdecydowanym zwalczaniem infl acji: „Niska infl acja, a za taką 
uważam niższą niż trzy procent, jest jednym z fundamentów trwałego i szyb-
kiego rozwoju gospodarczego”. Kandydat na prezesa NBP bardzo dobrze ocenił 
dotychczasową działalność NBP, a swoją współpracę, jako ministra fi nansów, 
z bankiem centralnym określił mianem „harmonijnej”. Odnosząc się do uwag 
posłów uznających go za osobę autorytarną i trudną we współpracy, powiedział 
tylko, że zawsze podstawę jego działalności stanowił zespół ludzi, a prezes NBP 
jest przewodniczącym Rady Polityki Pieniężnej. „To bardzo dobry zespół, mimo 
że obejmuje ludzi wywodzących się z różnych środowisk i desygnowanych przez 
różne partie polityczne” – podkreślił Balcerowicz145. 

22 grudnia odbyło się w Sejmie głosowanie nad kandydaturą Leszka Balce-
rowicza na prezesa NBP. Kandydaturę tę poparło 226 posłów, przeciw było 214, 
nikt nie wstrzymał się od głosu. Większość bezwzględna konieczna do wyboru 
wynosiła 221146. Hanna Gronkiewicz-Waltz po wyborze Leszka Balcerowicza na 
swojego następcę powiedziała, że od początku nie podawała w wątpliwość, że 
jest to dobry kandydat i że odchodzi z NBP spokojna, mając świadomość reno-
my swojego następcy za granicą147. Ekonomiści i analitycy dobrze przyjęli wybór 
Leszka Balcerowicza – zwolennika gospodarki rynkowej i zdrowych fi nansów 
publicznych – na stanowisko prezesa NBP. Leszek Balcerowicz był już dobrze 
znany na rynkach międzynarodowych i postrzegany jako autor polskich reform 
gospodarczych, dlatego jego wybór na prezesa NBP na pewno zwiększył wiary-
godność polityki monetarnej oraz uwiarygodnił polską gospodarkę w oczach 
zagranicznych inwestorów. Sam Balcerowicz zapowiedział, że jako prezes NBP 
będzie dbał o stabilność polskiego pieniądza i zdrowy system bankowy148.

Koniec kadencji Leszka Balcerowicza w NBP w styczniu 2007 roku stał się 
okazją do oceny polityki NBP i Rady Polityki Pieniężnej w czasie ostatnich 
sześciu lat. Dyskusja polityczna na temat polityki Leszka Balcerowicza zawsze 
owocowała w skrajne sądy. Balcerowicz „musi odejść” albo „musi zostać”. Dla 
jednych Balcerowicz jest genialnym zbawcą polskiej gospodarki, dla drugich 
ekonomicznym terminatorem, który ją wyniszczył149. Obciąża się Balcerowi-
cza winą za wszystkie niedociągnięcia transformacji gospodarczej, także za te, 
na które nie miał wpływu albo których dokonano wręcz wbrew niemu. Jednak 
historia zapewne oceni go jako jednego z najbardziej dla Polski zasłużonych 
patriotów swoich czasów. Jako polityk i jako prezes NBP Balcerowicz zawsze 
walczył o budowanie mocnych, niezależnych instytucji życia publicznego, kieru-

145 F. Gawryś i in., Prezes na 95 procent, „Rzeczpospolita”, 20.12.2000.
146 Leszek Balcerowicz prezesem banku centralnego, „Rzeczpospolita”, 23.12.2000.
147 A. Słojewska, Zawsze prowadziłam kolegialną politykę, „Rzeczpospolita”, 23.12.2000.
148 W. Grzegorczyk, Polityka raczej bez zmian, „Rzeczpospolita”, 27.12.2000.
149 M. Radziwiłł, Wielki kłopot z profesorem Balcerowiczem, „Rzeczpospolita”, 19.01.2007.



68 Narodowy Bank Polski w systemie ustrojowym Rzeczypospolitej Polskiej

jących się jasnymi i niezmiennymi regułami. To różni go od niemal wszystkich 
politycznych graczy skupionych na poddawaniu instytucji publicznych swoim 
wpływom i obsadzaniu ich swoimi ludźmi. Leszek Balcerowicz odszedł z NBP 
z dużym kapitałem zaufania i znaczącym dorobkiem150. Dariusz Rosati – euro-
deputowany Socjaldemokracji Polskiej, były członek Rady Polityki Pieniężnej – 
ocenił działalność Leszka Balcerowicza jako szefa NBP bardzo dobrze. Twierdził, 
że umocnił on autorytet i wizerunek NBP jako niezależnego banku centralnego. 
Natomiast sam Balcerowicz swoje rządy w NBP podsumował w charakterystycz-
nym dla siebie stylu – podając suche liczby: gdy przyszedł do NBP w 2001 roku, 
infl acja wynosiła 10%, w czasie gdy odchodził, ceny rosły w tempie około 1,5% 
rocznie, a koszt kredytu spadł z 19% do zaledwie 4%151.

C. Sławomir Skrzypek

Sławomir Skrzypek urodził się w 1963 roku. Był absolwentem Politechniki 
Śląskiej w Gliwicach, magistrem nauk ekonomicznych Szkoły Głównej Handlo-
wej w Warszawie. Posiadał dyplomy: MBA Uniwersytetu Wisconsin – La Cross 
oraz Business Management Uniwersytetu Georgetown. W latach 1993–1997 był 
zatrudniony w NIK, gdzie zajmował się m.in. kontrolą fi nansową struktur admi-
nistracji rządowej i samorządowej oraz sektora bankowego. Jego doświadczenie 
obejmuje różne działy sektora fi nansowego. Od maja 2000 do czerwca 2001 roku 
wchodził w skład grupy doradców PZU Życie SA. Pełnił funkcję przewodniczą-
cego Rady Nadzorczej PTE EPOKA SA. W latach 1997–2000 sprawował funkcję 
Zastępcy Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Warszawie, nadzorując m.in. Departament Kapitałowy. Od 
2001 roku zajmował się doradztwem fi nansowym. Był członkiem Rady Nadzor-
czej Domu Maklerskiego BOŚ SA. W tym samym roku pełnił funkcję delegowa-
nego z Rady Nadzorczej członka Zarządu IX NFI im. E. Kwiatkowskiego. W la-
tach 2001–2002 był członkiem Zarządu PKP SA. W latach 2002–2005 piastował 
stanowisko Zastępcy Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, odpowiedzial-
nego m.in. za politykę fi nansową, inwestycje i nadzór właścicielski. Pełniąc tę 
funkcję, zainicjował współpracę władz Warszawy m.in. z Europejskim Bankiem 
Inwestycyjnym, Bankiem Rozwoju Rady Europy oraz czołowymi bankami za-
granicznymi z całego świata. Od grudnia 2005 sprawował funkcję wiceprezesa 
Zarządu PKO BP, a od września 2006 roku dodatkowo pełnił obowiązki prezesa 
Zarządu PKO BP SA. Od maja 2006 roku sprawował funkcję przewodniczącego 
Rady Nadzorczej TVP SA; ponadto w 2006 roku przewodniczył Radzie Nadzor-
czej Banku Pocztowego SA152.

150 R.A. Ziemkiewicz, Balcerowicz nie odchodzi na długo, „Rzeczpospolita”, 10.01.2007.
151 I. Morawski, E. Glapiak, Skończyła się era Balcerowicza, „Rzeczpospolita”, 10.01.2007.
152 http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/o_nbp/prezes/slawomir_skrzypek.html (31.12.2012).
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Droga Sławomira Skrzypka do fotela Prezesa NBP nie była oczywista. Mimo 
iż zgodnie z prawem prof. Leszek Balcerowicz mógł być wybrany na drugą ka-
dencję, prezydent Lech Kaczyński nie podawał jego osoby jako kandydata na 
to stanowisko. Przyczyną zapewne były przesłanki polityczne, jak i osobowoś-
ciowe. Gdy oczywiste stało się, że prezydent RP Lech Kaczyński nie powoła na 
drugą kadencję prof. Leszka Balcerowicza, rozpoczęto spekulacje, kto zostanie 
kandydatem. Już w drugiej połowie 2006 roku zarówno media, środowisko po-
lityczne, jak i ekonomiści spekulowali, kto będzie następcą Leszka Balcerowicza 
na stanowisku prezesa NBP. Według sondażu przeprowadzonego we wrześniu 
wśród ekspertów polskiego rynku fi nansowego przez dziennik „Rzeczpospolita” 
najbardziej pożądaną osobą na tym stanowisku byłby Andrzej Sławiński – czło-
nek Rady Polityki Pieniężnej. Na następnych miejscach znaleźli się Krzysztof 
Rybiński (wiceprezes NBP) i Stanisław Kluza (ówczesny minister fi nansów153). 
Sławomir Skrzypek był również wymieniany w tym sondażu, lecz zajął przed-
ostatnie miejsce.

W październiku 2006 roku coraz wyraźniej wypowiedzi premiera Jarosła-
wa Kaczyńskiego zaczęły wskazywać na profesor Urszulę Grzelońską (kierow-
nik Katedry Ekonomii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie) jako następcę 
Balcerowicza. Opinie na temat tej kandydatury były bardzo różne. Zwracano 
jednak uwagę, że Urszula Grzelońska nie zajmowała się nigdy polityką pienięż-
ną i nie pracowała w banku centralnym. Do 1989 roku profesor specjalizowała 
się w teorii gospodarki socjalistycznej, później zajmowała się mikroekonomią. 
Premier Jarosław Kaczyński chwalił ją za bardziej trafne prognozy gospodarcze 
niż te głoszone przez Balcerowicza154. W spekulacjach na temat ewentualnego 
kandydata prezydenta pojawiało się również nazwisko profesora Uniwersytetu 
Warszawskiego Zbigniewa Hockuby, który specjalizuje się w ekonomii transfor-
macji. Mówiło się również o Jerzym Kropiwnickim, prezydencie Łodzi. W cza-
sach rządów Jerzego Buzka stał on na czele Rządowego Centrum Studiów Strate-
gicznych i słynął z krytycznych wypowiedzi pod adresem Balcerowicza, gdy ten 
był już prezesem NBP155.

W rezultacie, ku ogólnemu zaskoczeniu, 12 grudnia 2006 roku ofi cjalnym 
kandydatem prezydenta na prezesa NBP został profesor Szkoły Głównej Handlo-
wej Jan Sulmicki. Prezydent twierdził, że nie znalazł osoby, która lepiej odpowia-
dałaby wszystkim kryteriom, a jednocześnie nie byłaby protegowana bezpośred-
nio, czy przy użyciu czasem śmiesznych podstępów, przez różnego rodzaju grupy 
nacisku. Nazwisko Sulmickiego nie pojawiło się ani razu podczas spekulacji na 

153 Stanisław Kluza był ministrem fi nansów między 14 lipca 2006 a 22 września 2006 roku.
154 S. Karpiński, Ekonomiści: szefem banku centralnego nie powinien być polityk, „Rzeczpospoli-

ta”, 20.09.2006.
155 I. Morawski, Nowy prezes NPB: sugestie premiera wskazują na profesor Urszulę Grzelońską, 

„Rzeczpospolita”, 07.10.2006.
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temat tego, kogo wytypuje Lech Kaczyński na następcę Leszka Balcerowicza156. 
Jan Sulmicki w latach 1986–2003 był doradcą prezesa NBP. Zajmował się kon-
taktami z organizacjami międzynarodowymi. W czasie prezesury Hanny Gron-
kiewicz-Waltz był również przedstawicielem Polski w radzie nadzorczej Banku 
Światowego w Waszyngtonie. Po powrocie został oddelegowany z NBP do pracy 
w Rządowym Centrum Studiów Strategicznych157. Jednak, jak się później oka-
zało, mimo właściwych kwalifi kacji i poparcia prezydenta, Jan Sulmicki wycofał 
z powodów rodzinnych swoją kandydaturę na stanowisko prezesa NBP.

Kolejnym, i jak się później okazało ostatecznym, kandydatem prezydenta 
został na początku stycznia 2007 roku Sławomir Skrzypek. Dla większości ob-
serwatorów ta nominacja była ogromnym zaskoczeniem. Niewielu z nich spo-
dziewało się, że z listy kilkunastu nazwisk uznanych i utytułowanych polskich 
ekonomistów, m.in. prof. Jerzego Żyżyńskiego, prof. Andrzeja Sławińskiego, 
prof. Andrzeja Wojtyny, prezydent wybierze właśnie Sławomira Skrzypka, wi-
ceprezesa PKO BP, od końca września pełniącego obowiązki szefa największego 
polskiego banku. Ekonomiści wskazują, że człowiek, który dotąd zajmował się 
tylko sprawami biznesowymi i znacznie mniejszymi instytucjami, nie poradzi 
sobie z zadaniem pokierowania tak dużą instytucją jak bank centralny. W nega-
tywnej ocenie kandydata prezydenta ekonomistom wtórowała opozycja. Polity-
cy SLD i PO jednoznacznie stwierdzili, że to jest kandydat wybrany ze względów 
politycznych, a nie jego wiedzy ekonomicznej158. Jednym z podnoszonych zarzu-
tów był brak wiedzy o poglądach gospodarczych Sławomira Skrzypka, zwłaszcza 
na politykę pieniężną. W polskiej prasie ukazało się ledwie kilka jego artykułów, 
np. w „Gazecie Bankowej” w listopadzie 2006 roku pisał o modelach nadzoru 
nad rynkami fi nansowymi w Europie. Zapewne dlatego, gdy został ofi cjalnym 
kandydatem na prezesa banku centralnego, od razu wydał krótkie oświadczenie. 
Zapewnił, że będzie dbał o wartość polskiego pieniądza oraz o wiarygodną poli-
tykę pieniężną jako szef NBP, a zarazem przewodniczący Rady Polityki Pienięż-
nej. Lech Kaczyński był przekonany o trafności swojego wyboru. Skrzypek na-
leżał do grona najbliższych współpracowników braci Kaczyńskich od wielu lat. 
Związał się z nimi na początku lat 90. Jarosława poznał podczas pracy w Kan-
celarii Sejmu. Później w Kancelarii Prezydenta Lecha Wałęsy pracował w Biurze 
Bezpieczeństwa Narodowego, którym kierował Lech Kaczyński. Następnie, jak 
bracia Kaczyńscy, rozstał się z Wałęsą i przeszedł do Najwyższej Izby Kontro-

156 I.  Morawski, Kandydat niesufl owany przez polityczne grupy nacisku, „Rzeczpospolita”, 
14.12.2006.

157 H. Bińczak, I. Morawski, D. Walewska, Kandydat mocny w kryzysach walutowych, „Rzeczpo-
spolita”, 13.12.2006.

158 M. Buler, Ekonomiści i opozycja przeciwni Skrzypkowi w NBP, http://www.dziennik.pl/De-
fault.aspx?TabId=97&ShowArticleId=26882 (27.01.2007).



71Podstawy prawne i organizacja Narodowego Banku Polskiego

li. Kiedy Lech Kaczyński został prezydentem Warszawy, Skrzypek zajął gabinet 
jego zastępcy odpowiedzialnego m.in. za inwestycje159. 

Po ocenie opinii publicznej Sławomira Skrzypka czekała ocena Sejmowej Ko-
misji Finansów Publicznych. 8 stycznia 2007 roku Sławomir Skrzypek stawił się 
przed Komisją Finansów Publicznych Sejmu. Posłowie zapoznawali się z jego 
poglądami na politykę monetarną i wizję kierowania bankiem centralnym w Pol-
sce. Było to pierwsze publiczne wystąpienie Sławomira Skrzypka od momentu 
ogłoszenia jego nominacji. Kandydat przekonywał posłów, że nie będzie wpro-
wadzał żadnych nieprzewidywalnych i gwałtownych zmian w polityce pienięż-
nej oraz będzie gwarantem konstytucyjnej niezależności banku. Na szczegółowe 
pytania Skrzypek odpowiadał jednak enigmatycznie: posłów zainteresowanych 
dyskusją o stopach procentowych odesłał na forum Rady Polityki Pieniężnej. 
Na pytanie o swoje poglądy na temat polityki pieniężnej odpowiedział, że jest 
za wcześnie na ich wyrażanie. Za wcześnie było również na wydawanie opinii 
w sprawie terminu wprowadzenia euro. Zapowiedział natomiast zmianę usta-
wy o NBP, w szczególności przepisów dotyczących głównych celów banku160. 
W wyniku głosowania sejmowa komisja zaopiniowała pozytywnie kandydaturę 
Skrzypka, mimo zgłaszanych zastrzeżeń. Za jego kandydaturą głosowało 25 po-
słów, 14 było przeciw, a 2 wstrzymało się od głosu161. 

Kolejnym, ostatecznym etapem Sławomira Skrzypka na drodze do fotela pre-
zesa NBP było głosowanie na forum plenarnym Sejmu 10 stycznia 2007 roku. 
Zanim jednak doszło do głosowania, między koalicjantami Prawa i Sprawied-
liwości, Ligą Polskich Rodzin oraz Samoobroną toczyły się polityczne targi. 
Żadnej nominacji nie towarzyszyła tak dramatyczna walka PiS o głosy poparcia. 
I tak, między LPR i PiS doszło do poważnych rozmów i gróźb. PiS groziło, że 
zerwie umowę koalicyjną, a Roman Giertych, lider LPR, negocjował z premie-
rem i prezydentem do ostatniej chwili. Giertych w zamian za poparcie Skrzypka 
na stanowisku prezesa wywalczył dwa stanowiska – kandydat LPR i Samoobro-
ny Szymon Czynsz oraz popierany przez PiS Bogusław Szwedo zostali nowymi 
członkami Rady Nadzorczej TVP. Partii Giertycha udało się także przeforsować 
poprawkę do budżetu 2007 roku przyznającą dodatkowe 500 mln zł na podwyż-
ki dla nauczycieli162. Samoobrona uzyskała od Skrzypka zapewnienie, że przyjrzy 
się rezerwom walutowym banku, i nie wykluczy, że część tych pieniędzy wesprze 
wzrost gospodarczy kraju. Od dawna był to jeden z ważniejszych postulatów Sa-
moobrony, która zgłosiła już rok wcześniej propozycje zmian w ustawie o NBP, 

159 I. Morawski, J. Olechowski, D. Walewska, E. Więcław, Bankier z silnym poparciem, „Rzecz-
pospolita”, 5.01.2007.

160 E. Glapiak, I. Morawski, Skrzypek ma już poparcie posłów, „Rzeczpospolita”, 09.01.2007.
161 M. Miroszewska, Sejmowa komisja: Skrzypek może być prezesem NBP , http://www.dziennik.

pl/Default.aspx?TabId=97&ShowArticleId=27354 (27.01.2007).
162 E.  Glapiak, I.  Morawski, J.  Olechowski, Skrzypek prezesem po targach, „Rzeczpospolita”, 

11.01.2007.
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zakładających m.in. zobowiązanie banku centralnego do dbania o wzrost gospo-
darczy i niskie bezrobocie163.

W głosowaniu Sejmu 10 stycznia 2007 roku Sławomir Skrzypek został wy-
brany na Prezesa NBP. Koalicjanci PiS, LPR i Samoobrony głosowali za kan-
dydaturą Skrzypka, natomiast opozycyjne PO i SLD, zgodnie z wcześniejszymi 
zapowiedziami, głosowały przeciwko. Za kandydaturą Skrzypka opowiedziało 
się 239 posłów, 202 było przeciw164.

Wybór Sławomira Skrzypka na szefa NBP wprowadził wielu ekonomistów 
w zakłopotanie. Trudniej było im prognozować, kiedy wzrosną stopy procen-
towe, ponieważ opinie nowego prezesa na temat sposobu prowadzenia polity-
ki pieniężnej nie były do końca znane165. Natomiast środowisko rządowe było 
w pełni usatysfakcjonowane z wyboru nowego prezesa. Nie dość, że kandydat 
prezydenta był przez nich w pełni popierany, to stanowisko szefa NBP objęła 
osoba, od której można było się spodziewać działań co najmniej korzystnych dla 
polityki rządu. W opinii wicepremier i minister fi nansów Zyty Gilowskiej, nowy 
szef NBP był gwarantem stabilnej infl acji i równie stabilnego złotego, a dzię-
ki dużym kompetencjom menedżerskim świetnie miał realizować obowiązki 
prezesa NBP166. Kadencja Sławomira Skrzypka została przerwana wypadkiem. 
10 kwietnia 2010 roku w katastrofi e samolotu pod Smoleńskiem, w drodze na 
obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej, prezes NBP zginął tragicznie.

W jednym z ostatnich artykułów Sławomir Skrzypek oceniał kondycję Polski 
w obliczu kryzysu jako bardzo dobrą, wskazując dodatni wynik wzrostu gospo-
darczego z 2009 roku, który Polska jako jedyna osiągnęła na poziomie 1,7%, pod-
czas gdy średni spadek w państwach Unii Europejskiej wynosił 4,2%. Zdaniem 
Skrzypka stało się tak m.in. dlatego, że Polska nie jest członkiem strefy euro i ela-
styczny kurs złotego mógł stymulować wzrost gospodarczy i zmniejszać defi cyt na 
rachunku bieżącym167. Sławomir Skrzypek w czasie swojej prezesury postawił na 
zmianę zarządzania, zwielokrotnił działania edukacyjne, sam siebie nazywał „me-
nedżerem decyzji”. Minister fi nansów Jacek Rostowski skomentował, że Narodo-
wy Bank Polski pod kierownictwem Sławomira Skrzypka wzorowo zdał egzamin 
w bardzo trudnych dla polskiej gospodarki czasach światowego kryzysu168.

163 I.  Morawski, Sławomira Skrzypka czeka trudna przeprawa w Sejmie, „Rzeczpospolita”, 
06.01.2007.

164 E.  Glapiak, I.  Morawski, J.  Olechowski, Skrzypek prezesem po targach, „Rzeczpospolita”, 
11.01.2007.

165 I.  Morawski, Nowy prezes może opóźnić podwyżki stóp procentowych, „Rzeczpospolita”, 
12.01.2007.

166 E. Glapiak, RPP pomoże Skrzypkowi, „Rzeczpospolita”, 17.01.2007.
167 Ostatni tekst Skrzypka w „FT”: Polska nie powinna spieszyć się z euro, http://wybor-

cza.biz/biznes/1,101562,7765846,Ostatni_tekst_Skrzypka_w__FT___Polska_nie_powinna.
html#ixzz235atX1yB (31.12.2012).

168 „Do końca wierny ideałom”. J. Kaczyński na pogrzebie prezesa NBP, http://wiadomosci.gazeta.
pl/wiadomosci/1,114873,7791071,_Do_konca_wierny_idealom___J__Kaczynski_na_pogrzebie.
html (31.12.2012).
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D. Marek Belka

Marek Belka urodził się 9 stycznia 1952 roku w Łodzi. Po ukończeniu studiów 
ekonomicznych na Uniwersytecie Łódzkim w 1972 roku podjął pracę w Katedrze 
Ekonomii tej uczelni. W 1978 uzyskał stopień naukowy doktora, a w 1986 ro-
ku habilitował się, natomiast w 1994 roku otrzymał tytuł profesora nauk eko-
nomicznych. Od 1986 roku był związany z Instytutem Nauk Ekonomicznych 
Polskiej Akademii Nauk. Od lat 90. pełnił wiele ważnych funkcji publicznych 
w kraju i za granicą. W 1990 roku został doradcą i konsultantem w Minister-
stwie Finansów, a następnie w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych 
i Centralnym Urzędzie Planowania. W 1996 roku objął stanowisko konsultanta 
Banku Światowego. W latach 1994–1996 był wiceprzewodniczącym Rady Stra-
tegii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów, a następnie doradcą eko-
nomicznym prezydenta RP. Dwukrotnie pełnił funkcję wicepremiera i ministra 
fi nansów: w 1997 roku w rządzie Włodzimierza Cimoszewicza oraz w latach 
2001–2002 w rządzie Leszka Millera. W latach 2004–2005 był premierem rządu 
RP. Od 2006 roku był sekretarzem wykonawczym Komisji Gospodarczej ONZ 
ds. Europy (UNECE), a od stycznia 2009 roku dyrektorem Departamentu Euro-
pejskiego Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Wcześniej pełnił również 
funkcję szefa koalicyjnej Rady Koordynacji Międzynarodowej w Iraku (2003), 
a następnie dyrektora ds. polityki gospodarczej w Tymczasowych Władzach Ko-
alicyjnych w Iraku, gdzie odpowiadał m.in. za reformę walutową, stworzenie 
nowego systemu bankowego i nadzór nad gospodarką (2003–2004). W styczniu 
2011 roku prof. Marek Belka został wybrany na trzyletnią kadencję do Komitetu 
Sterującego Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego (ESRB). Od listopada 
2011 roku pełni również funkcję przewodniczącego Komitetu Rozwoju Banku 
Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Opublikował ponad 
100 prac naukowych, poświęconych głównie teorii pieniądza oraz polityce anty-
infl acyjnej w krajach rozwijających się. Jest specjalistą w zakresie ekonomii sto-
sowanej oraz współczesnej myśli ekonomicznej oraz członkiem Komitetu Nauk 
Ekonomicznych PAN169.

Okoliczności wyboru Marka Belki na stanowisko Prezesa NBP były zwią-
zane z tragicznymi wydarzeniami katastrofy smoleńskiej, w której zginął jego 
poprzednik Sławomir Skrzypek. Mimo iż ustawa o NBP przewiduje w artykule 9 
punkcie 4 przyczyny wygaśnięcia kadencji prezesa NBP (w tym również w pod-
punkcie 2 wymienia jako przyczynę śmierć), to brakowało w niej dokładnego 
wskazania zastępcy, który przejąłby obowiązki w razie zakończenia tejże kaden-
cji. Ustawa z 21 maja 2010 roku o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim 
uzupełniła tę lukę, wprowadzając przepis w artykule 9a wskazujący na wice-
prezesa NBP – pierwszego zastępcę Prezesa NBP – jako pełniącego obowiązki 
Prezesa NBP. Pomimo braku tak explicite przepisu w ustawie w momencie ka-

169 http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/o_nbp/prezes/marek_belka.html (31.12.2012).
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tastrofy smoleńskiej to właśnie Piotr Wiesiołek Wiceprezes NBP – Pierwszy Za-
stępca Prezesa NBP przejął obowiązki Prezesa NBP od 10 kwietnia do 11 czerw-
ca 2010 roku. Tak krótki okres pełnienia funkcji był spowodowany zaleceniami 
konstytucjonalistów, którzy jako jedno z najważniejszych zadań Bronisława Ko-
morowskiego, marszałka Sejmu, który przejął obowiązki głowy państwa, wska-
zywali jak najszybsze uregulowanie sytuacji w NBP po katastrofi e. Konstytucjo-
nalista prof. Piotr Winczorek argumentował, że marszałek Sejmu, przejmując 
wszystkie uprawnienia głowy państwa w przypadku śmierci prezydenta, może 
także wskazać kandydata na nowego prezesa NBP. Jego zdaniem, powinien był 
to zrobić „bez zbędnej zwłoki”, jeszcze przed przyspieszonymi wyborami pre-
zydenckimi170. Kandydatem Bronisława Komorowskiego na Prezesa NBP został 
Marek Belka. Ówczesny marszałek Sejmu podkreślił, że przedstawiając kandy-
daturę prof. Belki, zależało mu na jak najszybszym przeprowadzeniu pełnej sta-
bilizacji Narodowego Banku Polskiego; zaznaczył również, że kandydatura ta nie 
jest partyjna ani polityczna171.

W Sejmie za kandydaturą Marka Belki głosowało 253 posłów z Platformy 
Obywatelskiej i Lewicy. Do ostatniej chwili ważyły się głosy posłów SLD, ponie-
waż jeszcze w dzień poprzedzający głosowanie krytykowali oni pełniącego obo-
wiązki prezydenta marszałka Bronisława Komorowskiego za dążenie do wyboru 
prezesa NBP tuż przed wyborami prezydenckimi. Jednak fi nalnie Grzegorz Na-
pieralski na posiedzeniu klubu SLD zarekomendował poparcie Belki. Przeciw-
ko kandydaturze Belki natomiast zagłosowało 184 posłów PSL i PiS. Szef PSL, 
wicepremier i kandydat na prezydenta Waldemar Pawlak, do ostatniej chwili 
ostro krytykował Marka Belkę, mówiąc, że nie jest on osobą niekontrowersyjną 
i zarzucał mu, że jako szef banku centralnego będzie trzymał z obcym kapita-
łem. Klub PiS też nie zgadzał się, aby powoływać prezesa NBP – posłanka Beata 
Szydło z PiS podczas debaty poświęconej kandydaturze prof. Marka Belki na 
stanowisko prezesa banku centralnego mówiła, że to nie ten czas, kiedy powinny 
być podejmowane tak zasadnicze decyzje personalne oraz zaznaczyła, że złoty 
musi być chroniony i bezpieczny, a sytuacja gospodarcza w kraju ma być tym, 
o co powinniśmy najbardziej zabiegać172.

10 czerwca 2010 roku prof. dr hab. Marek Belka został powołany przez Sejm 
RP na Prezesa Narodowego Banku Polskiego. Urząd objął 11 czerwca 2010 roku 
po zaprzysiężeniu przez Sejm RP.

170 http://wyborcza.biz/biznes/1,101562,7752981,Zginal_prezes_NBP_Slawomir_Skrzypek__
Jakie_sa_procedury.html#ixzz235aGAifJ (31.12.2012).

171 http://wybory.gazeta.pl/wybory/1,106728,7941888,Komorowski__Marek_Belka_kandyda-
tem_na_prezesa_NBP.html (31.12.2012).

172 http://wyborcza.biz/biznes/1,101562,7999298,Marek_Belka_nowym_prezesem_NBP__
Co_z_euro__zlotym.html (31.12.2012).
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2.3.2. Rada Polityki Pieniężnej

O ile prezes banku centralnego i jego zarząd nie są organami nowymi, to rada 
jest w strukturze organizacyjnej NBP nowością. Fakt, że to właśnie przepis rangi 
konstytucyjnej powołał ją do życia, sprawia, iż można mówić o niej jako o „or-
ganie konstytucyjnym”. Zarówno przepisy konstytucyjne, jak i ustawy o NBP 
określają jej organizację i zadania, co w sposób pośredni pozwala ukazać rolę 
rady w wykonywaniu zadań przez NBP173.

Rada jest ciałem kolegialnym. Tworzą ją Prezes NBP (jako przewodniczący) 
oraz dziewięciu członków, powoływanych w równej liczbie przez prezydenta RP, 
Sejm i Senat spośród specjalistów z zakresu fi nansów. Kadencja członków rady 
trwa sześć lat, przy czym funkcję członka rady można pełnić tylko jedną kaden-
cję. Powołanie nowych członków rady przez organy do tego uprawnione po-
winno nastąpić najpóźniej do dnia wygaśnięcia kadencji poprzednich. Członek 
rady przed objęciem obowiązków w radzie składa przed organem powołującym 
przysięgę następującej treści: „Obejmując obowiązki członka Rady Polityki Pie-
niężnej, przysięgam uroczyście, że będę działać z pełną bezstronnością, posia-
daną wiedzą i doświadczeniem w zakresie polityki pieniężnej, zgodnie z celami 
działalności Narodowego Banku Polskiego”. Przysięga może być złożona z doda-
niem słów „Tak mi dopomóż Bóg”.

Możliwość skrócenia kadencji jest ściśle limitowana. Art. 13 ust. 5 ustawy 
o NBP stanowi, że organy uprawnione do powołania członka rady mogą go od-
wołać przed upływem sześcioletniego okresu wyłącznie w następujących przy-
padkach:

 − 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;
 − niezawieszenia działalności w partii politycznej lub związku zawodowym na 

okres kadencji w radzie.
Ponadto kadencja członka wygasa w razie jego śmierci. O wygaśnięciu man-

datu stwierdza organ powołujący (art. 13 ust. 6 ustawy o NBP). Uzupełnienia 
składu rady na wolne miejsce z powodów wymienionych powyżej dokonują 
organy powołujące. Organy na podjęcie decyzji mają nieprzekraczalny termin 
trzech miesięcy od odwołania lub stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka 
rady174. Członkowie rady pozostają w stosunku pracy, którego podstawą prawną 

173 A. Jończyk, Rada Polityki Pieniężnej – nowy organ banku centralnego, „Przegląd Podatkowy”, 
1998, nr 8, s. 32.

174 Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 24 listopada 2003 roku orzekł, że art. 13 ust. 7 zdanie 
drugie ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o NBP stanowiący, iż członek rady powołany celem uzu-
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nawiązania jest akt powołania. Z tego tytułu przez czas trwania kadencji przy-
sługuje im wynagrodzenie w wysokości równej wynagrodzeniu wiceprezesów 
NBP. Wynagrodzenie to przysługuje również w ciągu trzech miesięcy od daty 
wygaśnięcia kadencji, z wyjątkiem, gdy powodem odwołania jest skazanie pra-
womocnym wyrokiem sądu za popełnienie przestępstwa (art. 14 ust. 3 ustawy 
o NBP). Członkowie rady w okresie kadencji nie mogą zajmować żadnych in-
nych stanowisk i podejmować działalności zarobkowej lub publicznej poza pra-
cą naukową, dydaktyczną lub twórczością autorską. Za zgodą rady wyrażoną na 
drodze uchwały (bez udziału zainteresowanego) dopuszczalna jest działalność 
członka rady w organizacjach międzynarodowych (art. 14 ust. 1 ustawy o NBP). 

Wśród autorów literatury przedmiotu można znaleźć zwolenników tezy, iż 
fakt, że członkowie rady mają status pracowników NBP, powoduje uzależnie-
nie członków rady od jej przewodniczącego, tj. od Prezesa NBP, co stawia pod 
znakiem zapytania możliwość obiektywnego wykonywania niektórych zadań 
rady, zwłaszcza dokonywania oceny działalności Zarządu NBP w zakresie re-
alizacji założeń polityki pieniężnej. Taka sytuacja miała miejsce w 1998 roku, 
kiedy Rada Polityki Pieniężnej 27 maja 1998 roku podjęła uchwałę w sprawie 
zatwierdzenia sprawozdania z działalności NBP w 1997 roku i zwróciła w niej 
krytyczną uwagę na pewne działania Prezesa NBP i Zarządu NBP. Osobliwością 
jest sytuacja, w której Prezes NBP zwraca sobie uwagę (w uchwale rady), że źle 
wykonał obowiązki jako przewodniczący Zarządu NBP lub jako Prezes NBP! To 
świadczy jedynie o tym, jak nieudana jest konstrukcja usytuowania ustrojowego 
rady jako organu NBP175.

2.3.3. Zarząd Narodowego Banku Polskiego

W świetle obowiązujących rozwiązań prawnych (art. 227 ust. 2 konstytucji 
oraz art. 6 ustawy o NBP) Zarząd NBP jest organem NBP. Ma charakter orga-
nu wykonawczo-zarządzającego. W skład zarządu wchodzą Prezes NBP – jako 
przewodniczący oraz 6–8 członków zarządu, w tym 2 wiceprezesów NBP. Człon-
ków Zarządu NBP powołuje i odwołuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na 
wniosek Prezesa NBP. Członkowie Zarządu NBP są powoływani na okres sześciu 
lat. Ta sama osoba nie może być członkiem zarządu dłużej niż przez dwie kolej-

pełnienia miejsca w RPP opróżnionego wskutek odwołania lub stwierdzenia wygaśnięcia mandatu 
członka rady, pełni swoje funkcje do końca kadencji, na którą był powołany jego poprzednik oraz 
art. 13 ust. 8 tejże ustawy, w części jakiej przewiduje możliwość ponownego powołania do Rady 
Polityki Pieniężnej, jeżeli poprzednie powołanie nastąpiło w trakcie kadencji na okres krótszy niż 
trzy lata, są niezgodne z art. 227 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem skut-
ków powołania dokonanego przed wejściem w życie tego wyroku. W uzasadnieniu TK przyjmuje, 
że art. 227 ust. 5 konstytucji należy odczytywać jako statuujący sześcioletnią kadencję indywidualną 
poszczególnych osób wchodzących w skład Rady Polityki Pieniężnej.

175 C. Kosikowski, Finanse…, s. 253.
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ne kadencje. Powołanie nowych członków zarządu powinno nastąpić najpóźniej 
do dnia wygaśnięcia kadencji poprzednich. Organ uprawniony do powołania 
członka zarządu może go odwołać przed upływem sześcioletniego okresu wy-
łącznie w następujących przypadkach:

 − 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;
 − niezawieszenia działalności w partii politycznej lub związku zawodowym na 

okres kadencji w zarządzie.
W razie śmierci członka zarządu organ powołujący stwierdza wygaśnięcie 

jego mandatu. Uzupełnienia składu zarządu na wolne miejsce z przyczyn okre-
ślonych powyżej organ powołujący dokonuje nie później niż w okresie trzech 
miesięcy od odwołania lub stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka zarządu 
(art. 17 ust. 1–2b). Przepisy ustawy wymagają, by członek Zarządu NBP nie zaj-
mował żadnych innych stanowisk i nie podejmował działalności zarobkowej lub 
publicznej poza pracą naukową, dydaktyczną lub twórczością autorską. Czło-
nek zarządu będący członkiem partii politycznej lub związku zawodowego jest 
obowiązany na okres kadencji w zarządzie zawiesić działalność w tej partii lub 
w tym związku, pod rygorem odwołania z zarządu (art. 18 ustawy o NBP).

Analizując tryb wyboru organów NBP, szczególnie Prezesa NBP i Rady Po-
lityki Pieniężnej, nie sposób nie zauważyć znaczącego wpływu pozostałych in-
stytucji ustroju politycznego na ten akt. Prezydent oraz Sejm i Senat aktywnie 
uczestniczą w wyborze Prezesa NBP oraz członków Rady Polityki Pieniężnej. Je-
dynym organem niezaangażowanym bezpośrednio w proces wyboru jest drugi 
organ władzy wykonawczej – Rada Ministrów. Biorąc jednak pod uwagę zasady 
funkcjonującego w Polsce systemu parlamentarno-gabinetowego, partie repre-
zentowane w rządzie swój wpływ na wybór omawianych organów mogą reali-
zować poprzez reprezentacje w Sejmie bądź Senacie. Służąca zagwarantowaniu 
apolityczności organów NBP oraz autonomii ich funkcjonowania jest natomiast 
dość długa, sześcioletnia kadencja, która zapewnia ciągłość funkcjonowania or-
ganów banku centralnego niezależnie od zmieniającej się rzeczywistości poli-
tycznej.

2.4. Organizacja wewnętrzna Narodowego Banku Polskiego

Narodowy Bank Polski wykonuje zadania za pomocą centrali oraz oddziałów 
okręgowych. Strukturę organizacyjną NBP określa Zarząd NBP, który na drodze 
uchwały powołuje, przekształca i likwiduje komórki organizacyjne NBP oraz okre-
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śla zakres ich działania. Ustawa o NBP wymaga, aby w strukturze NBP działała ko-
mórka centrali NBP, podporządkowana Prezesowi NBP, wykonująca zadania re-
wizji wewnętrznej w stosunku do pozostałych jednostek organizacyjnych NBP176.

Oddziały okręgowe NBP mają swoją siedzibę w następujących miastach: Bia-
łymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Opolu, Krakowie, Kielcach, Lub-
linie, Łodzi, Olsztynie, Poznaniu, Zielonej Górze, Rzeszowie, Szczecinie, War-
szawie i Wrocławiu.

Rysunek 1. Siedziby oddziałów terenowych Narodowego Banku Polskiego
Źródło: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/o_nbp/struktura/oddzialy.html (31.12.2012)

Do zadań terenowych oddziałów okręgowych należy przede wszystkim:
 − dokonywanie analiz i prognoz kształtowania się obiegu gotówkowego oraz 

planowanie i zaopatrywanie jednostek bankowych w krajowe i zagraniczne 
znaki pieniężne;

 − prowadzenie obsługi rachunków bankowych budżetu państwa i państwo-
wych funduszy celowych;

 − prowadzenie skupu złotych monet i sztabek;
 − prowadzenie sprzedaży monet kolekcjonerskich;
 − uczestniczenie w refi nansowaniu banków krajowych;
 − rozpatrywanie wniosków w sprawach indywidualnych zezwoleń dewizo-

wych;

176 C. Kosikowski, Publiczne…, s. 288.
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 − przyjmowanie wniosków o wpis do rejestru działalności kantorowej;
 − wykonywanie kontroli przewidzianych ustawą Prawo dewizowe oraz ustawą 

o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu fi nansowego wartości majątko-
wych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciw-
działaniu fi nansowaniu terroryzmu;

 − opracowywanie sprawozdawczości do bilansu płatniczego państwa oraz mię-
dzynarodowej pozycji inwestycyjnej;

 − dokonywanie analiz i ocen ogólnej sytuacji gospodarczej i fi nansowej na te-
renie objętym działalnością oddziału okręgowego.
W województwie mazowieckim Oddział Okręgowy w Warszawie wykonuje 

ponadto obsługę papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa 
i NBP, prowadzi centralny rachunek bieżący budżetu państwa oraz obsługuje 
rachunki składkowe Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Bankowego 
Funduszu Gwarancyjnego i Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kre-
dytowej177.

Strukturę organizacyjną centrali NBP stanowią następujące departamenty:
a) Gabinet Prezesa.
Do zadań Gabinetu Prezesa należy w szczególności:

 − koordynowanie współpracy NBP z organami władzy ustawodawczej i wyko-
nawczej Rzeczypospolitej Polskiej;

 − opracowywanie planów działalności NBP oraz okresowych raportów o stanie 
ich realizacji;

 − opracowywanie rocznych sprawozdań z działalności NBP;
 − analizowanie, projektowanie i wdrażanie zasad organizacji NBP oraz zmian 

w strukturze organizacyjnej i w podziale zadań w NBP;
 − koordynowanie i realizacja zadań związanych z Systemem Zarządzania Ja-

kością w NBP, w szczególności w zakresie bankowości elektronicznej, zgod-
nie z normą ISO 9001;

 − prowadzenie spraw protokołu i reprezentacji;
 − obsługa kancelaryjno-organizacyjna organów NBP oraz kierownictwa NBP;
 − wykonywanie zadań związanych ze współpracą międzynarodową;
 − obsługa fi nansowa delegacji zagranicznych przybywających na zaproszenie 

NBP oraz zagranicznych wyjazdów służbowych pracowników NBP178.

177 http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/o_nbp/struktura/oddzialy.html (31.12.2012).
178 http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/o_nbp/struktura/departamenty/gabinet_prezesa.html 

(31.12.2012).
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b) Departament Administracji.
Do podstawowych zadań departamentu należy: 

 − opracowywanie planów inwestycji i planów remontów NBP oraz dyspono-
wanie i nadzorowanie wydatkowanych środków fi nansowych, zatwierdzo-
nych w tych planach;

 − realizacja planów inwestycji i remontów dotyczących obiektów Centrali NBP;
 − prowadzenie i koordynowanie spraw związanych z nabywaniem i zbywaniem 

nieruchomości oraz ruchomych składników majątku NBP;
 − prowadzenie spraw związanych z wynalazczością, racjonalizacją i usprawnie-

niami pracowniczymi;
 − planowanie i realizacja zaopatrzenia NBP w druki i formularze oraz pieczęcie 

i stemple urzędowe i metalowe;
 − prowadzenie archiwum akt jawnych Centrali NBP i ZUG oraz koordynowa-

nie działalności jednostek organizacyjnych w zakresie obsługi kancelaryjnej 
i archiwów akt jawnych;

 − prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniami oraz naliczaniem podat-
ków i opłat dotyczących nieruchomości i środków transportu Centrali NBP;

 − koordynowanie spraw w zakresie bhp oraz wykonywanie zadań związanych 
z bhp na rzecz pracowników Centrali, GINB oraz dotyczących obiektów 
Centrali NBP179.

c) Departament Audytu Wewnętrznego.
Departament ten zajmuje się:

 − wykonywaniem zadań związanych z audytem wewnętrznym działalności de-
partamentów i jednostek organizacyjnych;

 − przeprowadzaniem audytu wewnętrznego w departamentach i jednostkach 
organizacyjnych;

 − opracowywaniem dla Prezesa NBP i Zarządu NBP sprawozdań i informacji 
o wynikach audytu wewnętrznego oraz dokonywaniem analiz i ocen działal-
ności NBP, adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli wewnętrznej 
oraz skuteczności zarządzania ryzykiem w NBP;

 − inicjowaniem podejmowania przez departamenty i jednostki organizacyjne 
przedsięwzięć w celu zapewnienia prawidłowej i bezpiecznej ich działalności 
poprzez: wnioskowanie konieczności wprowadzenia zmian w wykonawczych 
aktach prawnych, wydawanych przez organy NBP, wskazywanie potrzeby 
modyfi kacji mechanizmów kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzy-
kiem, sygnalizowanie problemów i zagrożeń oraz proponowanie sposobów 
przeciwdziałania, doradztwo w zakresie usprawniania procesu zarządzania;

179 http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/o_nbp/struktura/departamenty/administracji.html 
(31.12.2012).
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 − kontrolą realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych kierowanych do NBP 
przez zewnętrzne organa kontrolne oraz współpracą w tym zakresie z Gabi-
netem Prezesa;

 − współpracą z zewnętrznymi organami kontroli i organami powołanymi do 
ścigania przestępstw w zakresie spraw dotyczących działalności NBP180.

d) Departament Edukacji i Wydawnictw.
W skład departamentu wchodzą:

 − Wydział Edukacji, którego głównym zadaniem jest pobudzanie i wspieranie 
inicjatyw edukacyjnych o tematyce ekonomicznej w szczególności na temat 
Unii Gospodarczej i Walutowej; jego działania są realizowane zgodnie z pro-
gramami edukacyjnymi adresowanymi głównie do uczniów i studentów oraz 
środowisk mających istotny wpływ na lepszą znajomość przez społeczeństwo 
zasad funkcjonowania gospodarki rynkowej;

 − Zespół ds. Ewaluacji i Rady ds. Edukacji Ekonomicznej, którego podstawo-
wym zadaniem jest koordynowanie i nadzorowanie prac związanych z ewa-
luacją działań edukacyjnych NBP, których rezultatem jest uzyskiwanie zo-
biektywizowanej oceny celowości i skuteczności prowadzonych przez NBP 
działań; zespół ten zajmuje się również upowszechnianiem wyników badań 
ewaluacyjnych oraz tworzeniem katalogu dobrych praktyk w zakresie edu-
kacji ekonomicznej;

 − Zespół Wydawnictw, który prowadzi działalność wydawniczą związaną z ak-
tywnością naukową i edukacyjną NBP, w szczególności publikując wydaw-
nictwa statystyczno-analityczne związane z działalnością NBP, naukowe, 
wydawnictwa przygotowane we współpracy z Europejskim Bankiem Cen-
tralnym czy nieperiodyczne (np. foldery numizmatyczne); 

 − Zespół ds. NBPortal i Klubu IMPULS, który upowszechnienia, poprzez plat-
formę edukacyjną NBPortal.pl, wiedzę o gospodarce, informacje o mechani-
zmach rynkowych oraz zasadach funkcjonowania banków i rynków fi nanso-
wych wśród młodzieży gimnazjalnej, licealnej, studentów oraz nauczycieli. 
Bardzo ważnym zadaniem zespołu jest również rozwijanie Klubu Przedsię-
biorczych Nauczycieli IMPULS oraz Szkolnych Klubów Przedsiębiorczości;

 − Centralna Biblioteka NBP, która oferuje ogólnie dostępny, specjalistyczny 
księgozbiór. CB NBP jest uważana za jedną z najlepiej zaopatrzonych biblio-
tek ekonomicznych w kraju i posiada status biblioteki naukowej. Od 1987 
roku jest depozytariuszem publikacji Banku Światowego (Th e World Bank).

 − Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzypka, które będzie głównym 
w skali kraju ośrodkiem wiedzy o historii pieniądza i jego roli od czasów 
antycznych aż po najnowsze systemy płatnicze. Będzie służyć również upo-

180 http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/o_nbp/struktura/departamenty/rewizji.html (31.12.2012).
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wszechnianiu wiedzy z zakresu historii gospodarczej Polski i świata, losów 
polskiej bankowości oraz roli i znaczenia polskich banków centralnych. Cen-
trum znajduje się w fazie przygotowywania ekspozycji oraz rozwiązań multi-
medialnych. Planowany termin otwarcia – 2013 rok181.

e) Departament Emisyjno-Skarbcowy.
Zadania departamentu to:

 − dokonywanie okresowych analiz i ocen kształtowania się zapasów krajowych 
znaków służących do prognozowania obiegu gotówki w kraju w zakresie po-
szczególnych nominałów banknotów i monet;

 − przygotowanie emisji krajowych znaków pieniężnych oraz współpraca 
z przedsiębiorstwami produkującymi znaki pieniężne: Polską Wytwórnią Pa-
pierów Wartościowych SA i Mennicą Polską SA;

 − zapewnianie odpowiednich, pod względem ilości i struktury nominałowej, 
zapasów krajowych znaków pieniężnych, niezbędnych na potrzeby obiegu;

 − opracowywanie zasad i rozwiązań systemowych dotyczących organizacji za-
opatrywania banków w krajowe znaki pieniężne i waluty obce;

 − dbałość o systematyczną poprawę jakości znaków pieniężnych i ich zabezpie-
czeń przed fałszowaniem oraz wymiana zużytych i uszkodzonych krajowych 
znaków pieniężnych;

 − przeprowadzanie ekspertyz krajowych i zagranicznych znaków pieniężnych;
 − wydawanie albumu zagranicznych znaków pieniężnych oraz wzajemna wy-

miana wzorów znaków pieniężnych z zagranicznymi bankami centralnymi;
 − dokonywanie transakcji kupna–sprzedaży złota i innych metali szlachetnych 

z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi oraz administrowanie zapasem 
metali szlachetnych;

 − promocja i sprzedaż w kraju i za granicą monet, banknotów i numizmatów 
przeznaczonych na cele kolekcjonerskie;

 − współpraca z instytucjami UE i innymi organizacjami zagranicznymi w za-
kresie organizacji produkcji, emisji oraz obiegu banknotów i monet, a także 
przeciwdziałania fałszerstwom banknotów i monet182.

f) Departament Informatyki i Telekomunikacji.
Głównymi zadaniami Departamentu Informatyki i Telekomunikacji są: 

planowanie, nadzorowanie oraz kierowanie całokształtem przedsięwzięć zwią-
zanych z zastosowaniem informatyki w NBP. W szczególności zadaniami de-
partamentu są: kierowanie i nadzorowanie rozwoju IT w NBP, rozwój systemu 

181 http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/o_nbp/struktura/departamenty/edukacji.html 
(31.12.2012).

182 http://www.nbp.gov.pl/home.aspx?f=/o_nbp/struktura/departamenty/emisyjno_skarbcowy.
html (31.12.2012).
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teleinformatycznego NBP, zapewnienie bezpieczeństwa systemów teleinforma-
tycznych, eksploatacja systemu teleinformatycznego, organizowanie podnosze-
nia kwalifi kacji zawodowych pracowników NBP, opracowywanie w zakresie te-
leinformatyki183.

g) Departament Kadr.
Departament Kadr wykonuje zadania związane z problematyką kadrową, 

płacową, zatrudnieniową, szkoleniową i socjalną NBP, realizując politykę w tym 
zakresie i nadzorując jej stosowanie w komórkach organizacyjnych Centrali 
NBP, GINB oraz w jednostkach organizacyjnych NBP.

Działalność Departamentu koncentruje się na czterech zagadnieniach:
 − Pierwsze obejmuje wszystkie sprawy związane z zagadnieniami kadrowymi 

od procesu rekrutacji i doboru kadr poczynając, poprzez prowadzenie spraw 
osobowych pracowników, wynikających ze stosunku pracy, ich nagradzania, 
wyróżniania, oceniania, stosowania kar za naruszenie obowiązków pracow-
niczych, na załatwianiu spraw związanych z ustaniem zatrudnienia w NBP 
kończąc. Znajdują się tu także zadania związane z analizą i oceną sytuacji 
kadrowej NBP oraz działania w zakresie dostosowania potencjału kwalifi ka-
cyjnego pracowników NBP do przewidywanych zadań banku.

 − Do drugiej grupy można zaliczyć zagadnienia wynikające z realizacji polityki 
płacowej i zatrudnieniowej, związane z tworzeniem zasad i przepisów doty-
czących wynagradzania, premiowania i nagradzania pracowników. Obejmu-
je ona także sprawy planowania zatrudnienia i funduszu wynagrodzenia dla 
NBP, prowadzenie analiz poziomu wynagrodzenia i struktury zatrudnienia 
w relacji do zadań banku. 

 − Trzecie dotyczy działalności szkoleniowej realizowanej przez NBP, koncen-
trującej się na analizie, ocenie i określaniu potrzeb szkoleniowych krajowych 
i zagranicznych, współpracy z komórkami organizacyjnymi Centrali NBP 
w zakresie programowania, planowania i organizacji szkoleń. Departament 
prowadzi wszechstronną współpracę ze szkołami wyższymi i innymi ośrod-
kami naukowymi w kraju oraz z bankami centralnymi i instytucjami szkolą-
cymi za granicą, a także ze szkołami i ośrodkami kształcenia i doskonalenia 
zawodowego kadr dla sektora bankowego.

 − Czwarte obejmuje problematykę związaną z działalnością socjalną w NBP, 
w szczególności projektowanie kierunków polityki socjalnej, prowadze-
nie wspólnej działalności socjalnej na rzecz osób uprawnionych w Centrali 
i Zakładzie Usług Gospodarczych, koordynowanie działalności w zakresie 

183 http://www.nbp.gov.pl/home.aspx?f=/o_nbp/struktura/departamenty/informatyki.html 
(31.12.2012).
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ochrony zdrowia pracowników oraz prowadzenie Przychodni Lekarskiej 
NBP w Warszawie184. 

h) Departament Komunikacji i Promocji.
Do głównych zadań departamentu należy kreowanie polityki informacyjnej 

NBP oraz tworzenie i realizacja strategii marketingowej NBP.
W szczególności do zadań departamentu należy: 

 − działalność informacyjna NBP skierowana do środków masowego przekazu;
 − utrzymywanie bieżących kontaktów z mediami w celu sprawnego informo-

wania opinii publicznej o celach, zadaniach i działaniach NBP; 
 − analizowanie doniesień medialnych na temat NBP oraz udzielanie odpowie-

dzi, wyjaśnień i komentowanie publikacji prasowych w tym zakresie;
 − prowadzenie internetowych serwisów informacyjnych i edukacyjnych NBP;
 − promowanie dorobku intelektualnego NBP i jego pracowników, przedstawia-

nie w przystępnej formie wyników prowadzonych przez nich badań ekono-
micznych;

 − koordynacja działań z zakresu komunikacji wewnętrznej NBP;
 − organizacja przedsięwzięć marketingowych NBP;
 − tworzenie spójnego systemu identyfi kacji wizualnej NBP i zarządzanie nim;
 − wykonywanie zadań związanych z badaniami marketingowymi dotyczącymi 

NBP;
 − rozpatrywanie skarg i wniosków obywateli dotyczących działalności NBP we 

współpracy z właściwymi departamentami i jednostkami organizacyjnymi 
NBP185.

i) Departament Ochrony.
Departament Ochrony jest odpowiedzialny za wykonywanie zadań związa-

nych z projektowaniem i realizacją polityki bezpieczeństwa NBP oraz komplek-
sowego systemu bezpieczeństwa NBP186.

j) Departament Operacji Krajowych.
Departament wykonuje zadania związane z realizacją polityki pieniężnej 

i kursowej za pomocą instrumentów obejmujących m.in. operacje na rynku pie-
niężnym, system rezerwy obowiązkowej, kredyt refi nansowy i lokaty banków 
w NBP oraz transakcje wymiany walutowej na rynkach fi nansowych. Ponadto 

184 http://www.nbp.gov.pl/home.aspx?f=/o_nbp/struktura/departamenty/kadr.html 
(31.12.2012).

185 http://www.nbp.gov.pl/home.aspx?f=/o_nbp/struktura/departamenty/komunikacji.html 
(31.12.2012).

186 http://www.nbp.gov.pl/home.aspx?f=/o_nbp/struktura/departamenty/ochrony.html 
(31.12.2012).
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departament pełni funkcję agenta fi nansowego rządu Rzeczypospolitej Polskiej 
w zakresie obsługi zobowiązań i należności zagranicznych Skarbu Państwa oraz 
agenta emisji skarbowych papierów wartościowych, a także zarządza kredytami 
zagranicznymi zaciągniętymi przez NBP w bankach zagranicznych. Departa-
ment wykonuje kontrolę obrotu dewizowego i współuczestniczy w projektowa-
niu przepisów dewizowych187.

k) Departament Operacji Zagranicznych.
Departament Operacji Zagranicznych wykonuje zadania związane z zarzą-

dzaniem rezerwami dewizowymi na podstawie okresowych strategii inwesty-
cyjnych oraz ustanowionych przez Zarząd NBP celów i priorytetów. Proces 
zarządzania rezerwami dewizowymi zawiera analizy sytuacji na rynkach fi nan-
sowych, monitorowanie ryzyka, w tym przede wszystkim rynkowego (kursu wa-
lutowego i stopy procentowej) oraz kredytowego, a także zarządzanie płynnością 
wraz z parametrami struktury walutowej i inwestycyjnej. Stanowi to podstawę 
do wykonywania operacji wartościami dewizowymi na międzynarodowych 
rynkach fi nansowych. Innymi kluczowymi zadaniami pozostającymi w zakresie 
odpowiedzialności departamentu jest wyliczanie bieżących kursów walut ob-
cych w złotych (z wyjątkiem kursów euro i dolara amerykańskiego wyliczanych 
przez Departament Operacji Krajowych), jednostek rozrachunkowych i rozli-
czeniowych oraz wartości dewizowych188.

l) Departament Operacyjno-Rachunkowy.
Departament jest odpowiedzialny za określanie polityki rachunkowości NBP 

oraz sposobu wykonywania zadań z zakresu rachunkowości w NBP, prowadzenie 
ksiąg rachunkowych NBP, sporządzanie sprawozdania fi nansowego NBP oraz 
planu fi nansowego NBP i określenie zasad budżetowania, a także za określanie 
zasad i techniki wykonywania czynności bankowych dotyczących prowadzenia 
rachunków bankowych i przeprowadzania bankowych rozliczeń pieniężnych189.

m) Departament Prawny.
Departament Prawny wykonuje zadania dotyczące obsługi legislacyjnej 

i prawnej: Prezesa NBP, Rady Polityki Pieniężnej, Zarządu NBP i Centrali oraz 
nadzorowania funkcjonowania obsługi prawnej w innych jednostkach organi-
zacyjnych.

187 http://www.nbp.gov.pl/home.aspx?f=/o_nbp/struktura/departamenty/operacji_krajowych.
html (31.12.2012).

188 http://www.nbp.gov.pl/home.aspx?f=/o_nbp/struktura/departamenty/operacji_zagranicz-
nych.html (31.12.2012).

189 http://www.nbp.gov.pl/home.aspx?f=/o_nbp/struktura/departamenty/operacyjno_rachun-
kowy.html (31.12.2012).
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Do szczegółowych zadań Departamentu Prawnego należą m.in.:
 − opracowywanie projektów ustaw dotyczących działalności NBP i systemu 

bankowego;
 − opiniowanie projektów aktów normatywnych nadesłanych do uzgodnień 

przez naczelne i centralne organy administracji i władzy państwowej;
 − badanie zgodności aktów prawnych dotyczących działalności NBP i systemu 

bankowego z obowiązującym ustawodawstwem prawnym i wnioskowanie 
odpowiednich zmian tych aktów;

 − prowadzenie ewidencji i zbiorów aktów normatywnych NBP;
 − udzielanie porad i opinii prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania 

prawa dla: prezesa NBP, Rady Polityki Pieniężnej, Zarządu NBP i departa-
mentów;

 − zapewnianie zastępstwa procesowego i reprezentacji wobec organów rozpo-
znających sprawy związane z prawami i obowiązkami NBP;

 − obsługa prawna rokowań prowadzonych przez NBP, stosunków międzyna-
rodowych NBP;

 − nadzór nad obsługą prawną jednostek organizacyjnych oraz współdziałanie 
z nimi w zakresie prowadzenia spraw precedensowych i szczególnie trud-
nych pod względem prawnym oraz spraw prowadzonych w Naczelnym Są-
dzie Administracyjnym i Sądzie Najwyższym;

 − prowadzenie badań zagranicznych aktów normatywnych dotyczących prawa 
bankowego i produktów bankowych;

 − udzielanie informacji szczegółowej i ogólnej w NBP w zakresie prawa państw 
obcych dotyczących działalności banków;

 − informowanie kierownictwa NBP i departamentów o zmianach w obowiązu-
jącym stanie prawnym w zakresie dotyczącym działalności NBP;

 − prowadzenie redakcji Dziennika Urzędowego NBP;
 − prowadzenie spraw związanych z administracją Dziennika Urzędowego 

NBP190.

n) Departament Ryzyka Operacyjnego i Zgodności.
Głównym zadaniem departamentu jest opracowywanie metodyk oceny i po-

miaru ryzyka operacyjnego, przeprowadzanie analiz oraz monitorowanie ryzyka 
operacyjnego w NBP oraz wykonywanie zadań z zakresu funkcji zgodności191.

190 http://www.nbp.gov.pl/home.aspx?f=/o_nbp/struktura/departamenty/prawny.html 
(31.12.2012).

191 http://www.nbp.gov.pl/home.aspx?f=/o_nbp/struktura/departamenty/droz.html 
(31.12.2012).
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o) Departamanet Statystyki.
Departament Statystyki wykonuje zadania związane z gromadzeniem, prze-

twarzaniem i udostępnianiem informacji oraz ich bieżącą oceną w zakresie 
statystyki monetarnej, bilansu płatniczego, międzynarodowej pozycji inwesty-
cyjnej, a także sytuacji fi nansowej podmiotów gospodarczych sektora niefi nan-
sowego192.

p) Departament Systemu Finansowego.
Departament wykonuje zadania obejmujące prowadzenie bieżących analiz 

oraz średnio- i długookresowych prac badawczych dotyczących funkcjonowania 
systemu fi nansowego (sektorów fi nansowych i rynków fi nansowych), z punktu 
widzenia ich rozwoju i stabilności oraz projektowanie działań służących realiza-
cji tych dwóch celów193.

q) Departament Systemu Płatniczego.
Departament Systemu Płatniczego jest komórką organizacyjną Centrali 

NBP wykonującą zadania związane z funkcjonowaniem i rozwojem polskiego 
systemu płatniczego, sprawowaniem nadzoru nad systemami prowadzonymi 
w ramach krajowego systemu płatniczego, analizowaniem działania systemów 
płatniczych w innych krajach i systemów płatności transgranicznych, prowadze-
niem prac normalizacyjnych w NBP oraz prowadzeniem rachunków banków 
i przeprowadzaniem rozrachunków międzybankowych194.

r) Departament Zagraniczny.
Departament Zagraniczny wykonuje zadania związane ze współpracą Rze-

czypospolitej Polskiej i NBP z międzynarodowymi instytucjami fi nansowymi 
i bankowymi, bankami zagranicznymi oraz instytucjami Unii Europejskiej. 

Do szczegółowych zadań departamentu należą m.in.: 
 − bieżąca współpraca z międzynarodowymi instytucjami fi nansowymi i ban-

kowymi;
 − merytoryczna i organizacyjna obsługa współpracy Rzeczypospolitej Polskiej 

z międzynarodowymi instytucjami bankowymi, w których interesy Rzeczy-
pospolitej Polskiej reprezentuje Prezes NBP; 

 − koordynacja w ramach NBP prac związanych ze współpracą z Europejskim 
Systemem Banków Centralnych i innymi instytucjami Unii Europejskiej, 

192 http://www.nbp.gov.pl/home.aspx?f=/o_nbp/struktura/departamenty/statystyki.html 
(31.12.2012).

193 http://www.nbp.gov.pl/home.aspx?f=/o_nbp/struktura/departamenty/systemu_fi nansowe-
go.html (31.12.2012).

194 http://www.nbp.gov.pl/home.aspx?f=/o_nbp/struktura/departamenty/systemu_platniczego.
html (31.12.2012).
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przede wszystkim w ramach Rady Ogólnej EBC oraz Rady UE i jej organów 
pomocniczych, w tym Komitetu ds. Ekonomicznych i Finansowych. Depar-
tament koordynuje wypracowywanie stanowisk NBP wobec dokumentów, 
w tym aktów legislacyjnych, rozpatrywanych przez gremia unijne oraz w ra-
mach procedury przygotowywania opinii Europejskiego Banku Centralnego;

 − koordynacja w NBP prac związanych z przygotowaniem do przyjęcia przez 
Polskę waluty euro, w tym prac nad „Strategią wejścia i pobytu w ERM II”; 

 − współpraca z Pełnomocnikiem Zarządu NBP ds. wprowadzenia euro, 
w szczególności przy opracowywaniu oraz wdrożeniu Planu Operacyjnego 
NBP w zakresie przyjęcia euro;

 − wykonywanie zadań związanych z pełnieniem przez NBP funkcji agenta fi -
nansowego Rządu Rzeczypospolitej Polskiej; 

 − koordynacja wykonywania zadań związanych z uczestnictwem NBP w cza-
sowym zwiększaniu zasobów fi nansowych Międzynarodowego Funduszu 
Walutowego w formule Nowego Porozumienia Pożyczkowego (New Arran-
gements to Borrow)195.

s) Departament Zamówień Publicznych.
Departament Zamówień Publicznych wykonuje zadania Centrali NBP i Za-

kładu Usług Gospodarczych związane z przygotowywaniem i przeprowadza-
niem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz koordynuje, nad-
zoruje i prowadzi sprawozdawczość dotyczącą procesu udzielania zamówień 
NBP196.

t) Departament Zarządzania Ryzykiem Finansowym.
Zadaniem głównym departamentu jest działalność kontrolna w zakresie po-

noszonego przez NBP ryzyka fi nansowego, związanego z działalnością inwe-
stycyjną i realizacją polityki pieniężnej oraz opracowywanie zasad zarządzania 
rezerwami dewizowymi197.

u) Instytut Ekonomiczny.
Podstawowym zadaniem instytutu jest prowadzenie prac analitycznych i ba-

dawczych mających na celu realizację zadań NBP w zakresie polityki pieniężnej 
oraz przygotowywanie materiałów dla Rady Polityki Pieniężnej.

195 http://www.nbp.gov.pl/home.aspx?f=/o_nbp/struktura/departamenty/zagraniczny.html 
(31.12.2012).

196 http://www.nbp.gov.pl/home.aspx?f=/o_nbp/struktura/departamenty/zamowien.html 
(31.12.2012).

197 http://www.nbp.gov.pl/home.aspx?f=/o_nbp/struktura/departamenty/zarzadzania_ryzy-
kiem.html (31.12.2012).
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Instytut składa się z:
 − Biura Badań;
 − Biura Badań Stosowanych;
 − Biura Strategii Polityki Pieniężnej;
 − Biura Prognoz i Projekcji;
 − Biura Cen i Infl acji;
 − Biura Polityki Makrostabilnościowej;
 − Biura Integracji ze Strefą Euro;
 − Biura Finansów Publicznych, Instytucji i Regulacji;
 − Biura Gospodarki Światowej;
 − Biura Przedsiębiorstw, Gospodarstw Domowych i Rynków198.

Oprócz wymienionych departamentów w strukturze organizacyjnej NBP199 
wyróżniono również Zakład Usług Gospodarczych, który wykonuje zadania 

198 http://www.nbp.gov.pl/home.aspx?f=/o_nbp/struktura/departamenty/instytut_ekonomicz-
ny.html (31.12.2012).

199 W strukturze Narodowego Banku Polskiego do 31 grudnia 2007 roku znajdował się wydzie-
lony organizacyjnie Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego. Był on organem wykonawczym 
Komisji Nadzoru Bankowego, realizującym i koordynującym decyzje oraz określone przez nią za-
dania (uchylony art. 25 ust. 1 ustawy o NBP) kierowanym przez Generalnego Inspektora Nadzo-
ru Bankowego powoływanego przez Prezesa NBP w uzgodnieniu z ministrem fi nansów (uchylony 
art.  29 ust. 3 ustawy o NBP). Komisja Nadzoru Bankowego przede wszystkim sprawowała nad-
zór nad działalnością banków. Do zadań Komisji Nadzoru Bankowego należało w szczególności: 
określanie zasad działania banków zapewniających bezpieczeństwo środków pieniężnych zgroma-
dzonych przez klientów w bankach; nadzorowanie banków w zakresie przestrzegania określonych 
ustaw, statutu i innych przepisów prawa oraz obowiązujących je norm fi nansowych; dokonywanie 
okresowych ocen stanu ekonomicznego banków i przedstawianie ich Radzie Polityki Pieniężnej oraz 
wpływu polityki pieniężnej, podatkowej i nadzorczej na ich rozwój; opiniowanie zasad organizacji 
nadzoru bankowego i ustalanie trybu jego wykonywania (uchylony art. 25 ust. 2 ustawy o NBP). 
Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego jako organ wykonawczy Komisji Nadzoru Bankowego 
był odpowiedzialny za nadzór nad działalnością banków, mając na celu zapewnienie bezpieczeń-
stwa depozytów zgromadzonych w bankach oraz zapewnienie stabilności systemu bankowego, przy 
jednoczesnym zagwarantowaniu bankom wystarczającej elastyczności i swobody w podejmowaniu 
decyzji biznesowych oraz równych warunków i zasad uczestnictwa w rynku fi nansowym w zakresie 
podstawowych parametrów fi nansowych. Zadaniami Generalnego Inspektoratu Nadzoru Banko-
wego było: licencjonowanie banków i monitorowanie ich struktury własności oraz adekwatności 
kierownictwa; monitorowanie stabilności fi nansowej banków poprzez system sprawozdawczości 
nadzorczej; przygotowywanie regulacji ostrożnościowych dla systemu bankowego określających 
dozwolone lub zalecane parametry działania banków w zakresie adekwatności kapitału oraz wiel-
kości ryzyk bankowych m.in. kredytowego, walutowego, płynności itd.; prowadzenie inspekcji na 
miejscu w bankach w celu oceny sytuacji fi nansowej banków, poziomu podejmowanego przez nie 
ryzyka oraz adekwatności zarządzania tym ryzykiem oraz zgodności działania banków z przepisami 
Prawa bankowego, Ustawy o NBP, statutem oraz decyzją o wydaniu zezwolenia na utworzenie ban-
ku; inicjowanie oraz realizowanie na wniosek Komisji Nadzoru Bankowego działań nadzorczych 
wobec banków w sytuacji kryzysowej, w tym monitorowanie programów i postępowania napraw-
czego, a w razie niedostatecznej poprawy sytuacji fi nansowej (kapitałowej) wnioskowanie do Komi-
sji Nadzoru Bankowego o podjęcie dalszych kroków wynikających z przepisów Prawa bankowego 
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związane z zapewnieniem porządku, czystości i estetyki oraz żywienia zbioro-
wego w obiektach centrali, prowadzeniem ośrodków szkoleniowych i pokoi goś-
cinnych centrali, wykonywaniem zadań w zakresie poligrafi i w NBP, obsługą 
kancelaryjną departamentów i ZUG, obsługą transportową centrali i jednostek 
organizacyjnych200.

Uchwałą Zarządu NBP Nr 16/207 z 24 maja 2007 roku powołano Radę Na-
ukową jako organ opiniodawczy i doradczy Prezesa i Zarządu NBP. Celem po-
wołania Rady Naukowej było większe korzystanie w działalności NBP z dorobku 
naukowego polskiej myśli ekonomicznej. Członkowie Rady Naukowej to polscy 
naukowcy: uznane autorytety w dziedzinie fi nansów i ekonomii, którzy repre-
zentują najważniejsze uczelnie ekonomiczne w Polsce. Do głównych zadań Rady 
Naukowej należy m.in.: 

 − opiniowanie planu badań naukowych NBP oraz ocena jego realizacji;
 − przygotowywanie na potrzeby Zarządu NBP oraz Prezesa NBP ekspertyz, 

analiz, ocen i opinii dotyczących zadań NBP;
 − rekomendowanie tematów badań naukowych, w których zakresie zostaną 

ufundowane stypendia Prezesa NBP, a także ocena wpływających wniosków 
o objęcie programem stypendialnym;

 − inne zadania zlecane przez Zarząd NBP, w szczególności w zakresie organiza-
cji i metodyki badań naukowych201.
Kolejną jednostką służącą rozwojowi badań ekonomicznych jest, utworzo-

ny na podstawie Uchwały nr 36/2011 Zarządu Narodowego Banku Polskiego 
z 22  czerwca 2011 roku w sprawie zasad prowadzenia badań ekonomicznych 
w Narodowym Banku Polskim, Komitet Badań Ekonomicznych. Do zadań ko-
mitetu należy m.in.:

 − opiniowanie projektów ramowych programów badań ekonomicznych NBP 
sporządzanych na kolejne czteroletnie okresy oraz raportów końcowych z re-
alizacji tych programów; 

 − opiniowanie rocznych sprawozdań z realizacji i wyników badań ekonomicz-
nych w NBP; 

 − udział w przeprowadzaniu w NBP konkursów na projekty badawcze;

(likwidacja, upadłość, połączenie); wykonywanie nadzoru skonsolidowanego nad bankami działa-
jącymi w strukturach holdingowych, w tym współpraca z zagranicznymi organami nadzoru banko-
wego. Zadania i cele były realizowane przez Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego w ramach 
pięciu biur: Licencji, Polityki Nadzorczej, Analiz Systemu Bankowego, Inspekcji oraz Bankowości 
Spółdzielczej (http://www.nbp.pl/Home.aspx?f=onbp/organizacja/ginb.html (20.01.2007). Zgodnie 
z ustawą o nadzorze nad rynkiem fi nansowym od 1 stycznia 2008 roku kompetencje Komisji Nad-
zoru Bankowego przejęła Komisja Nadzoru Finansowego, która sprawuje nadzór bankowy, a pra-
cownicy byłego GINB stali się pracownikami Urzędu KNF.

200 http://www.nbp.gov.pl/home.aspx?f=/o_nbp/struktura/zug.html (31.12.2012).
201 http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/o_nbp/rada_naukowa.html (31.12.2012).
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 − wykonywanie innych zadań zlecanych przez Zarząd NBP, dotyczących badań 
ekonomicznych w NBP202. 
Analizując organizację wewnętrzna NBP, należy stwierdzić, że jest to struktu-

ra organizacyjna oparta na funkcjonalnym podejściu do grupowania stanowisk 
pracy. Pracownicy zostali podzieleni w ramach departamentów zgodnie z wy-
konywaną funkcją, co niewątpliwie sprzyja pogłębianiu specjalizacji. Struktura 
organizacyjna NBP jest dynamiczna, poprzez likwidację, redefi niowanie funkcji 
oraz tworzenie nowych jednostek dostosowuje się do zmieniających się potrzeb 
otoczenia. Przykładem może być utworzenie Departamentu Edukacji i Wydaw-
nictw oraz Departamentu Komunikacji i Promocji, które oprócz całkiem no-
wych funkcji przejęły zadania Departamentu Komunikacji Społecznej, jak rów-
nież likwidacja Departamentu Analiz Makroekonomicznych i Strukturalnych 
oraz Biura Badań Makroekonomicznych, a na ich miejsce powołanie Instytutu 
Ekonomicznego o szerszym spektrum zadań i celów.

202 http://www.nbp.gov.pl/home.aspx?f=/o_nbp/komitet_badan_ekonomicznych.html 
(31.12.2012).



Rozdział III

Funkcje, zadania i rola Narodowego Banku Polskiego

3.1. Uprawnienia Prezesa Narodowego Banku Polskiego

Jednym z podstawowych elementów reformy funkcjonowania NBP było zli-
kwidowanie jednoosobowego kierownictwa bankiem centralnym i, co się z tym 
wiązało, szerokich kompetencji Prezesa NBP w stosunku do systemu bankowego. 
Przyjęte obecnie rozwiązania polegające na powołaniu trzech organów Narodo-
wego Banku Polskiego i Komisji Nadzoru Finansowego mają zapewnić realiza-
cję tego celu. Jak się wydaje, warto przeanalizować, na ile przepisy rzeczywiście 
pozbawiają Prezesa NBP dotychczasowych praw. Najistotniejszą zmianą w tym 
zakresie jest przekazanie uprawnień do kierowania działalnością NBP w ręce za-
rządu (art. 17 ust. 1 ustawy o NBP), choć w dalszym ciągu to prezes wyznacza 
działy pracy banku centralnego, którymi kierują wiceprezesi. Jednak w związku 
z przyznaniem Zarządowi NBP statusu organu banku centralnego ograniczono 
kompetencje prezesa również w stosunku do tego ciała. Obecnie Prezes NBP tyl-
ko wnioskuje do prezydenta o powołanie lub odwołanie danej osoby na stanowi-
sko wiceprezesa NBP lub członka zarządu. W „starej” ustawie członków zarządu 
powoływał i odwoływał sam prezes, natomiast w przypadku wiceprezesów NBP 
czynności tej dokonywał prezydent203. O pozycji Prezesa NBP w szczególności 
decyduje pełnienie funkcji przewodniczącego kolegialnych organów NBP, czyli 
Rady Polityki Pieniężnej i Zarządu. Ciekawa na tym tle wydaje się sytuacja, gdy 
jeden organ banku centralnego może uczestniczyć i przewodniczyć dwóm pozo-
stałym. Należy domniemywać, że przy tworzeniu tych rozwiązań ustawodawcy 
bardziej zależało na zapewnieniu odpowiedniej koordynacji NBP niż na przyję-
ciu poprawnych rozwiązań formalnych204.

Prezes NBP jest przełożonym wszystkich pracowników Narodowego Banku 
Polskiego, do których odnoszą się przepisy kodeksu pracy i przepisy o pragma-
tyce służbowej urzędników państwowych. Prezes reprezentuje NBP na zewnątrz, 
reprezentuje interesy Rzeczypospolitej Polskiej w międzynarodowych instytu-
cjach bankowych oraz, o ile Rada Ministrów nie postanowi inaczej, w między-
narodowych instytucjach fi nansowych (art. 11 ustawy o NBP). 

203 Nowa konstytucja nie gwarantuje prezydentowi pełnej niezależności w powoływaniu człon-
ków Zarządu NBP, ponieważ aby powołanie danej osoby było skuteczne, potrzebna jest kontrasy-
gnata Prezesa Rady Ministrów.

204 S. Niemierka, Pozycja…, s. 8–9.
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Rysunek 3. Organy Narodowego Banku Polskiego
Źródło: opracowanie własne

W zakresie stosunków z władzami państwowymi obowiązki Prezesa NBP 
mają charakter formalno-reprezentacyjny. Prezes:

 − może uczestniczyć w posiedzeniach Sejmu;
 − w imieniu RPP przedstawia Sejmowi i Radzie Ministrów informacje o bilan-

sie płatniczym i międzynarodowej pozycji inwestycyjnej;
 − w imieniu RPP przekazuje Radzie Ministrów i Ministrowi Finansów projek-

ty założeń polityki pieniężnej, opinii w sprawie projektu ustawy budżetowej, 
prognozy bilansu płatniczego.
W ramach nadzoru fi nansowego Prezes NBP (lub delegowany przez niego 

Wiceprezes NBP) pełni funkcję członka Komisji Nadzoru Finansowego205 oraz 
jest członkiem Komitetu Stabilności Finansowej206.

205 Komisja Nadzoru Finansowego jest centralnym organem administracji państwowej powo-
łanym na mocy ustawy z 21 lipca 2006 roku o nadzorze nad rynkiem fi nansowym. Komisja jest 
organem właściwym w sprawach nadzoru nad rynkiem fi nansowym. Do głównych zadań Komisji 
Nadzoru Finansowego należy sprawowanie nadzoru nad sektorem bankowym, rynkiem kapitało-
wym, ubezpieczeniowym i emerytalnym, nadzór nad instytucjami płatniczymi i biurami usług płat-
niczych oraz nad instytucjami pieniądza elektronicznego.

206 Komitet Stabilności Finansowej został powołany na mocy ustawy z 7 listopada 2008 roku. 
Celem działania komitetu jest zapewnienie efektywnej współpracy w zakresie wspierania i utrzyma-
nia stabilności krajowego systemu fi nansowego poprzez wymianę informacji, opinii i ocen sytuacji 
w systemie fi nansowym w kraju i za granicą oraz koordynację działań w tym zakresie. (art. 1 ust. 2 
ustawy o KSF). Do zadań komitetu należy w szczególności: (1) dokonywanie ocen sytuacji w krajo-
wym systemie fi nansowym i na rynkach międzynarodowych oraz zapewnienie właściwego obiegu 
informacji między członkami komitetu dotyczących istotnych zdarzeń i tendencji mogących stano-
wić zagrożenie dla stabilności krajowego systemu fi nansowego; (2) opracowywanie i przyjmowanie 
procedur współdziałania na wypadek wystąpienia zagrożenia dla stabilności krajowego systemu fi -
nansowego; (3) koordynowanie działań członków komitetu w sytuacji bezpośredniego zagrożenia 
stabilności krajowego systemu fi nansowego (art. 3 ustawy o KSF).

Prezes NBP

przewodniczy 
pozostałym organom NBP

Rada Polityki 
Pieniężnej Zarząd NBP
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W zakresie emisji znaków pieniężnych Prezes NBP posiada duży pakiet upraw-
nień: ustala w drodze zarządzenia wzory i wartość nominalną banknotów oraz 
wzory, wartość nominalną, stop, próbę i masę monet oraz wielkość emisji zna-
ków pieniężnych, jak również terminy wprowadzenia ich do obiegu (art. 33 ust. 1 
ustawy o NBP). Również Prezes NBP może wycofywać z obiegu określone znaki 
pieniężne. Po upływie terminu określonego przez prezesa znaki te przestają być 
prawnym środkiem płatniczym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i podlega-
ją wymianie w wyznaczonych przez Prezesa NBP bankach (art. 33 ust. 2 Ustawy 
o NBP). Prezes NBP określa, w drodze zarządzenia, szczegółowe zasady i tryb wy-
miany znaków pieniężnych zużytych lub uszkodzonych, które przestają być praw-
nym środkiem płatniczym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (art. 34 ustawy 
o NBP) oraz zasady i tryb postępowania przy zatrzymywaniu znaków pieniężnych 
(podejrzanych co do autentyczności) oraz postępowania z fałszywymi znakami 
pieniężnymi. Zarządzenie takie jednak wymaga uzgodnienia z Ministrem Spra-
wiedliwości i Ministrem właściwym do Spraw Wewnętrznych (art. 35 ust. 3 usta-
wy o NBP). Prezes NBP ustala, w porozumieniu z Ministrem właściwym do Spraw 
Wewnętrznych, zasady przechowywania wartości pieniężnych w bankach i przed-
siębiorstwach produkujących znaki pieniężne oraz transportowania tych wartości 
przez banki i te przedsiębiorstwa (art. 11 ust. 5 pkt 1 ustawy o NBP). 

W dziedzinie realizacji funkcji w zakresie polityki pieniężnej Prezes NBP 
wykonuje głównie uprawnienia związane z jego funkcją jako Przewodniczące-
go Rady Polityki Pieniężnej. Obwieszcza ustalone przez radę stopy: dyskontowe 
i redyskontowe weksli, oprocentowania kredytu refi nansowego i kredytu lom-
bardowego oraz rezerw obowiązkowych. Ostatnim uprawnieniem, a raczej obo-
wiązkiem Prezesa NBP zawartym w ustawie o banku centralnym, jest koniecz-
ność przedstawienia w ciągu pięciu miesięcy od zakończenia roku budżetowego 
Sejmowi rocznego sprawozdania z działalności NBP.

Porównując uprawnienia i pozycję Prezesa NBP w nowej ustawie o NBP 
do wcześniej obowiązującej ustawy, można dojść do wniosku, że rzeczywiście 
znacznie ograniczono jego władzę. Obecnie przede wszystkim wynika ona z kie-
rowania organami NBP oraz funkcji reprezentatywnych, choć trzeba pamiętać, 
iż w dalszym ciągu istnieją wyjątki w tym względzie, jak chociażby sprawa pro-
wadzenia polityki emisyjnej207.

3.2. Funkcje Rady Polityki Pieniężnej

Utworzenie Rady Polityki Pieniężnej, jako nowego organu NBP, było po-
strzegane jako wyraz kompromisu politycznego i doktrynalnego w sprawie usta-
nowienia nadzoru nad działalnością banku centralnego. W wielu krajach znane 

207 S. Niemierka, Pozycja…, s. 9.
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są instytucje, usytuowane jednak poza bankiem centralnym, które w imieniu 
państwa sprawują kontrolę i nadzór nad działalnością banku centralnego w za-
kresie polityki pieniężnej. W Polsce też była wysuwana propozycja, by w nowej 
Konstytucji RP zawrzeć przepis o utworzeniu Komisji Bankowej nadzorującej 
działalność NBP. Nie została ona jednak przyjęta. Niemniej myśl, aby ograniczyć 
jednoosobowe władztwo Prezesa NBP w sprawach polityki pieniężnej, znalazła 
wyraz właśnie w utworzeniu Rady Polityki Pieniężnej208.

W myśl artykułu 227 ust. 6 Konstytucji RP oraz artykułu 12 ustawy o NBP 
najważniejszym zadaniem rady jest ustalanie corocznie założeń polityki pie-
niężnej. Założenia te RPP ma obowiązek przedkładać do wiadomości Sejmowi 
równocześnie z przedłożeniem przez Radę Ministrów projektu ustawy budżeto-
wej. Rada ma również obowiązek składania Sejmowi sprawozdania z wykonania 
założeń polityki pieniężnej w ciągu pięciu miesięcy od zakończenia roku budże-
towego209. 

Ustęp 2 art. 12 ustawy o NBP nakłada na radę bardziej szczegółowe zadania. 
Rada, kierując się założeniami polityki pieniężnej, w szczególności:
– ustala wysokość stóp procentowych NBP;
– ustala stopy rezerwy obowiązkowej banków i wysokość jej oprocentowania;
– określa górne granice zobowiązań wynikających z zaciągania przez NBP po-

życzek i kredytów w zagranicznych instytucjach bankowych i fi nansowych;
– zatwierdza plan fi nansowy NBP oraz sprawozdanie z działalności NBP;
– przyjmuje roczne sprawozdanie fi nansowe NBP;
– ustala zasady operacji otwartego rynku.

W ramach swoich kompetencji Rada Polityki Pieniężnej dokonuje ocen dzia-
łalności Zarządu NBP w zakresie realizacji założeń polityki pieniężnej (art. 12 
ust. 3 ustawy o NBP) oraz określa zasady rachunkowości NBP, wzór bilansu, 
rachunku zysków i strat oraz zawartość informacji dodatkowej (art. 68 ust. 3 
ustawy o NBP).

Analiza przepisów konstytucji i ustawy o NBP z 1997 roku pozwala zauważyć 
pewne niejasności i ciekawostki legislacyjne. Nie do końca jasny jest charakter 
zadań RPP. Z ogólnych przepisów konstytucji i ustawy wynika, że rada ma się 
zajmować ustalaniem i nadzorowaniem realizacji polityki pieniężnej, natomiast 
wśród szczegółowych zadań, które rada ma realizować, kierując się ustalony-
mi przez siebie założeniami tej polityki, znajdujemy m.in. zatwierdzanie planu 
fi nansowego NBP i sprawozdania z działalności NBP, przyjmowanie rocznego 
sprawozdania fi nansowego NBP oraz określanie zasad rachunkowości NBP. 
Wnioskując, ustawodawca nie do końca mógł się zdecydować, czy rada w swojej 

208 C. Kosikowski, Publiczne…, s. 283.
209 Jest to istotna zmiana w procesie kreowania polityki pieniężnej w stosunku do stanu sprzed 

1998 roku, w którym projekt założeń NBP w zakresie polityki pieniężnej Prezes NBP przedkładał 
Sejmowi, a Sejm te założenia uchwalał.
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działalności ma się skupiać na polityce pieniężnej, czy też nadzorować politykę 
fi nansową NBP. Wydaje się, że połączenie kompetencji kreacyjnych z nadzor-
czymi może nie wyjść na dobre jakości wykonywania obu tych rodzajów za-
dań210. Mimo że RPP ma gros kompetencji stanowiących w imieniu NBP, nie 
przewidziano jej odpowiedzialności ani odpowiedzialności jej członków za ich 
realizację. W świetle ustawy o Trybunale Stanu oraz konstytucji istnieje odpo-
wiedzialność Prezesa NBP. To jest powód uzasadniający przewodniczenie ra-
dzie przez Prezesa NBP, ale teoretycznie możliwa jest sytuacja, że rada podejmie 
uchwały wbrew stanowisku Prezesa NBP, który następnie ma odpowiadać przed 
Trybunałem Stanu za decyzje rady211.

Zgodnie z art. 227 ust. 7 konstytucji organizację działania NBP, w tym jej 
organów, określa ustawa. W ustawie o NBP z 1997 roku odnajdujemy przepis 
art. 15, który stanowi, że w posiedzeniach rady uczestniczą wiceprezesi NBP 
bez prawa udziału w głosowaniu. Art. 16 z kolei stanowi, że posiedzenia rady 
zwołuje przewodniczący co najmniej raz w miesiącu. Posiedzenie rady może 
być zwołane również na pisemny wniosek co najmniej trzech członków rady. 
W czasie nieobecności przewodniczącego posiedzeniu przewodniczy jeden 
z członków rady. Tryb działania rady oraz wyboru członka, który przewod-
niczy obradom podczas nieobecności przewodniczącego rady, określa regula-
min uchwalony przez radę większością głosów. Ustalenia rady podejmowane są 
w formie uchwał większością głosów przy obecności co najmniej pięciu człon-
ków, w tym przewodniczącego rady. W przypadku równej liczby głosów roz-
strzyga głos przewodniczącego. Stanowiska zajęte przez członków rady w gło-
sowaniu podlegają ogłoszeniu w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” po 
upływie  sześciu tygodni, ale nie później niż trzy miesiące od daty podjęcia 
uchwały. Uchwały RPP podlegają zasadniczo publikacji w „Monitorze Polskim”. 
Wyjątkiem są uchwały dotyczące – w myśl ustawy o NBP – funkcjonowania 
banków, które zgodnie z art. 54 powinny być ogłaszane w „Dzienniku Urzędo-
wym NBP”. Przepisy ustawy o NBP nie pozwalają jednak na precyzyjne rozgra-
niczenie materii regulacji obu tych rodzajów uchwał212.

Szczegółowiej tryb pracy rady określa Regulamin Rady Polityki Pieniężnej 
uchwalony przez radę uchwałą z 15 lutego 2011 roku213.

Posiedzenia rady są zwoływane przez przewodniczącego rady. Odbywają się 
co najmniej raz w miesiącu, w dniu ustalonym przez radę. Posiedzenia mogą być 
również zwoływane z inicjatywy własnej przewodniczącego rady lub na pisemny 
wniosek trzech jej członków. W takiej sytuacji wniosek zawiera proponowany 
przedmiot obrad i uzasadnienie potrzeby zwołania posiedzenia. Posiedzenia 

210 S. Niemierka, Pozycja…, s. 8.
211 C. Kosikowski, Publiczne…, s. 286.
212 A. Jończyk, Rada…, s. 33.
213 Jednocześnie straciła moc uchwała Rady Polityki Pieniężnej z 31 marca 2004 roku w sprawie 

regulaminu Rady Polityki Pieniężnej („Monitor Polski” nr 17, poz. 290).
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zwołane na wniosek członków rady odbywają się nie później niż w ciągu 14 dni 
od dnia złożenia wniosku przewodniczącemu rady. Podpisane przez przewod-
niczącego rady zawiadomienie o posiedzeniu, wraz z jego porządkiem oraz 
materiałami dotyczącymi przedmiotu obrad, przekazywane są członkom rady 
i uczestniczącym w posiedzeniu rady członkom Zarządu NBP, co najmniej sie-
dem dni przed posiedzeniem. Dopuszczalne jest również – w szczególnie uza-
sadnionych przypadkach – zwołanie posiedzenia bez zachowania trybu i termi-
nów wyżej wymienionych przez przewodniczącego rady. 

W posiedzeniach rady uczestniczą wiceprezesi NBP bez prawa udziału 
w głosowaniu oraz za zgodą rady zaproszeni przez przewodniczącego rady inni 
członkowie Zarządu NBP, pracownicy NBP oraz eksperci zewnętrzni w celu 
przedstawienia opinii. 

Posiedzenia rady otwiera i prowadzi przewodniczący rady, przy czym w przy-
padku nieobecności przewodniczącego rady najstarszy wiekiem członek rady 
obecny na posiedzeniu wypełnia ten obowiązek do czasu wyboru prowadzącego 
posiedzenie rady. Rada wybiera prowadzącego posiedzenie przy obecności co 
najmniej pięciu członków większością głosów.

Rada, na wniosek przewodniczącego rady lub prowadzącego posiedzenie 
rady, może objąć całość lub część obrad klauzulą tajności214. Również członkom 
rady przysługuje prawo do zgłaszania wniosków do przewodniczącego rady albo 
prowadzącego posiedzenie rady o objęcie całości lub części obrad klauzulą taj-
ności, przy czym wnioski te powinny zawierać uzasadnienie, w szczególności 
poprzez wskazanie ustawowych przesłanek nadania klauzuli. Części obrad oraz 
decyzje rady dotyczące wysokości stóp procentowych NBP oznaczane są klauzu-
lą „tajne” do czasu ich podania do wiadomości publicznej.

Ustalenia rady są podejmowane w formie uchwał większością głosów przy 
obecności co najmniej pięciu członków, w tym przewodniczącego rady. W przy-
padku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego rady. Członkowie 
rady przy głosowaniu uchwał mogą głosować tylko „za” lub „przeciw”. W przy-
padku, gdy uchwała jest wielopunktowa, głosowanie przeprowadza się kolejno 
nad każdym punktem oddzielnie, po czym głosuje się nad całością uchwały. 
Przewodniczącemu i członkom rady przysługuje prawo zgłaszania zdania od-
rębnego, jeżeli nie zgadzają się z treścią podjętej uchwały. Uchwały rady podpi-
sywane są przez przewodniczącego rady i wszystkich członków rady biorących 
udział w głosowaniu.

Z posiedzeń215 rady sporządza się protokół przedstawiany radzie do przyjęcia 
na najbliższym posiedzeniu zwołanym po upływie 21 dni od posiedzenia, któ-
rego protokół dotyczy. Protokół dostarczany jest członkom rady najpóźniej na 

214 W rozumieniu przepisów ustawy z 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych 
(Dz.U. Nr 182, poz. 1228).

215 Posiedzenia rady utrwalane są za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk w postaci nagrań 
w celu sporządzenia pisemnych zapisów z tych posiedzeń – stenogramów.
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siedem dni przed posiedzeniem, na którym ma być przyjęty. W głosowaniu nad 
przyjęciem protokołu biorą udział tylko członkowie rady obecni na posiedzeniu, 
z którego był sporządzony protokół. Przyjęty przez radę protokół jest podpisy-
wany przez przewodniczącego rady. Protokół zawiera następujące informacje:

 − numer kolejny protokołu; 
 − datę posiedzenia; 
 − listę osób obecnych na posiedzeniu; 
 − porządek obrad; 
 − informację w sprawie powziętych ustaleń, w tym uchwał; 
 − przebieg dyskusji. 

Do protokołu załącza się w szczególności:
 − uchwały;
 − zgłoszone i podpisane przez zgłaszających zdania odrębne;
 − wyniki głosowań nad uchwałami oraz wnioskami, które nie uzyskały więk-

szości głosów, w tym stanowiska zajęte przez członków rady w głosowaniu;
 − komunikaty i informacje prasowe. 

Protokół z posiedzenia rady sporządza się w jednym egzemplarzu, a kopie 
protokołu są przekazywane przewodniczącemu rady, członkom rady i członkom 
Zarządu NBP.

Protokoły z posiedzeń rady oznacza się klauzulą tajności „zastrzeżone” na 
okres dwóch lat, z zastrzeżeniem publikacji informacji o stanowiskach zaję-
tych przez członków rady w głosowaniu, które podlegają ogłoszeniu w „Mo-
nitorze Sądowym i Gospodarczym” po upływie sześciu tygodni, ale nie później 
niż trzech miesięcy od daty podjęcia uchwały. Do czasu publikacji informacje 
o stanowiskach zajętych przez członków rady w głosowaniu oznacza się klauzu-
lą tajności „zastrzeżone” – przepis ten stosuje się także w przypadku, gdy rada 
podejmie decyzję o wcześniejszym terminie ujawnienia głównych treści dyskusji 
na posiedzeniu rady, niebędących stanowiskami zajętymi przez członków rady 
w głosowaniu. Nagrania i stenogramy oznacza się klauzulą tajności „zastrzeżo-
ne” i podlegają one ochronie zgodnie z przepisami ustawy o ochronie informa-
cji niejawnych do końca roku kalendarzowego po upływie kadencji rady, której 
prac dotyczą. W przypadku gdy całości lub części obrad rady nadano inną niż 
„zastrzeżone” klauzulę tajności nagrania, stenogramy i protokoły z posiedzenia 
rady oznacza się tą klauzulą oraz podlegają one ochronie do końca roku kalen-
darzowego po upływie kadencji rady, której prac dotyczą. Stenogramy z posie-
dzeń rady udostępniane są członkom rady na ich pisemny wniosek, za zgodą 
przewodniczącego rady. Nagrania, stenogramy i protokoły z posiedzeń rady 
są przechowywane i udostępniane w NBP, z zachowaniem zasad określonych 
w przepisach odrębnych, w szczególności dotyczących postępowania z informa-
cjami prawnie chronionymi.
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Projekty uchwał i inne materiały kierowane do rady, z wyjątkiem protokołu, 
podlegają uprzedniemu rozpatrzeniu przez Zarząd NBP. Rada może wystąpić 
do Zarządu NBP o: zlecenie przygotowania określonego opracowania, doty-
czącego przedmiotu prac rady, przez podmiot zewnętrzny; rozpatrzenie, zgło-
szonego na posiedzeniu rady przez członka rady projektu uchwały lub innego 
materiału, który nie był uprzednio rozpatrywany przez Zarząd NBP, w terminie 
umożliwiającym rozpatrzenie przez radę projektu uchwały lub innego materia-
łu na kolejnym posiedzeniu rady; przygotowanie określonych innych materia-
łów analitycznych i informacyjnych, dotyczących przedmiotu prac rady. Zarząd 
NBP może przygotować opinię do materiałów, których charakter na to pozwa-
la. Pomiędzy posiedzeniami rady jej członkowie mogą wystąpić do przewod-
niczącego rady o przygotowanie określonych innych materiałów statystycznych 
i informacyjnych, dotyczących przedmiotu prac rady. Przygotowane materiały 
przewodniczący rady przekazuje wszystkim członkom rady. Rada na bieżąco 
otrzymuje dostępne w NBP materiały o charakterze statystycznym, informacyj-
nym i analitycznym, niezbędne do wykonywania przez nią swoich obowiązków. 
Przed podjęciem uchwał rada może również powoływać zespoły robocze zło-
żone z członków rady, jak również korzystać z opinii ekspertów zewnętrznych.

W terminach określonych przez radę przewodniczący rady albo prowadzący 
posiedzenie przy udziale co najmniej dwóch członków rady przekazuje środ-
kom masowego przekazu komunikat o decyzjach podjętych na jej posiedze-
niu. Członkowie rady mogą udzielać środkom masowego przekazu informacji 
o podstawowych ustaleniach podjętych przez radę. 

Zmiany w regulaminie rady dotyczyły głównie wydłużenia pewnych termi-
nów, np. liczby dni przeznaczonych na dostarczenie dokumentów przed po-
siedzeniem rady (dawniej do 3 dni, zgodnie z nowym regulaminem do 7 dni); 
terminu przedstawienia sporządzonego protokołu z posiedzenia do przyjęcia 
przez radę (dawniej 14 dni, zgodnie z nowym regulaminem 21 dni); czasu na 
dostarczenie członkom rady protokołu przed posiedzeniem, na którym ma być 
przyjęty (dawniej do 3 dni, zgodnie z nowym regulaminem do 7 dni). Zmiany 
wiązały się również z doprecyzowaniem czy uaktualnieniem pewnych przepi-
sów, np. usunięciem ogólnego przepisu dotyczącego możliwości rady występo-
wania do Zarządu NBP w ramach przyznanych jej kompetencji z zaleceniem 
podjęcia określonych działań czy wprowadzeniem nowego przepisu na temat 
form utrwalania posiedzeń rady.

W świetle zaprezentowanej charakterystyki Rady Polityki Pieniężnej wyda-
je się, że jej obecność w strukturze organizacyjnej NBP powinna wpływać na 
zwiększenie niezależności funkcjonalnej banku centralnego w zakresie zasad 
tworzenia, realizacji i odpowiedzialności za wykonywanie polityki pieniężnej. 
NBP realizuje bowiem przede wszystkim politykę pieniężną zgodnie z corocz-
ną uchwałą rady, będącej organem banku centralnego, a nie ciałem w stosunku 
do niego „zewnętrznym”. Z kolei ustawa o NBP – nie precyzując merytorycznej 
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zawartości przedmiotowej uchwały – daje w praktyce możliwość, by RPP każ-
dego roku samodzielnie decydowała o rodzaju, a zwłaszcza o stopniu szczegó-
łowości zadań, o których planowanej realizacji poinformuje Sejm i inne organy 
państwowe. Niebagatelne znaczenie ma również fakt, że organ ten wymieniony 
jest w konstytucji. Ze względu na charakter tego aktu prawnego podejmowane 
przez radę decyzje powinny zyskać powagę należną „organom konstytucyjnym”. 
W tych warunkach należy uznać, że polski bank centralny ma swobodę w kształ-
towaniu metod i form prowadzenia polityki pieniężnej216. 

3.3. Zadania Zarządu Narodowego Banku Polskiego

Zarząd NBP ma charakter organu wykonawczo-zarządzającego, na co wska-
zują jego podstawowe zadania, mianowicie: realizacja uchwał RPP oraz kiero-
wanie działalnością NBP (art. 17 ust. 1 i 3 ustawy o NBP). Do zakresu działania 
Zarządu NBP w szczególności należy (art. 17 ust. 4 ustawy o NBP):

 − realizowanie zadań z zakresu polityki kursowej;
 − okresowa ocena obiegu pieniężnego i rozliczeń pieniężnych oraz obrotu de-

wizowego;
 − nadzorowanie operacji otwartego rynku;
 − ocena funkcjonowania systemu bankowego;
 − analiza stabilności krajowego systemu fi nansowego;
 − uchwalanie planu działalności i planu fi nansowego NBP;
 − uchwalanie prowizji i opłat bankowych stosowanych przez NBP oraz ustala-

nie ich wysokości;
 − określanie zasad gospodarowania funduszami NBP;
 − określanie zasad organizacji i podziału zadań w NBP;
 − określanie zasad polityki kadrowej i płacowej w NBP;
 − uchwalanie rocznego sprawozdania z działalności NBP;
 − sporządzanie rocznego sprawozdania fi nansowego NBP;
 − opracowywanie bilansów obrotów płatniczych państwa z zagranicą;
 − przygotowywanie i rozpatrywanie projektów uchwał i innych materiałów 

kierowanych do rady.

Zarząd NBP podejmuje uchwały w sprawach niezastrzeżonych w ustawie do 
wyłącznej kompetencji innych organów NBP (art. 17 ust. 3 ustawy o NBP), nie-
zbędnych do zapewnienia realizacji zadań i sprawnego funkcjonowania NBP. 
Uchwały zarządu są podejmowane większością bezwzględną głosów, a w przy-
padku równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa NBP (art. 19 ustawy o NBP). 
Ustawa o NBP nie przewiduje żadnej odpowiedzialności zarządu NBP za podej-

216 A. Jończyk, Rada…, s. 34.
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mowane decyzje. Jedynie Prezes NBP, który przewodniczy zarządowi, jest orga-
nem ponoszącym odpowiedzialność. Co ważne, stanowisko prezesa w konkret-
nej sprawie może być odmienne niż większości i zostać przegłosowane przez 
pozostałych członków zarządu. W ten sposób przewodniczący zarządu ponosi 
odpowiedzialność za decyzje, z którymi się nie zgadza. Jest więc to sytuacja ana-
logiczna do braku odpowiedzialności Rady Polityki Pieniężnej za podejmowane 
decyzje217.

Zgodnie z artykułem 20 ustawy o NBP szczegółowy tryb działania Zarządu 
NBP określa regulamin – obecnie obowiązującym dokumentem jest regulamin 
uchwalony uchwałą zarządu w sprawie regulaminu Zarządu Narodowego Banku 
Polskiego z 10 kwietnia 1998 roku wraz z późniejszymi zmianami218.

Posiedzenia zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie 
w obecności co najmniej połowy składu zarządu. Posiedzenia są otwierane, pro-
wadzone i zamykane przez przewodniczącego zarządu, a w razie jego nieobec-
ności zastępuje go wiceprezes NBP – pierwszy zastępca Prezesa NBP, a w razie 
ich nieobecności – wiceprezes NBP. Posiedzenia odbywają się zgodnie z przyję-
tym przez zarząd – na okres danego roku lub krótsze okresy – harmonogramem 
posiedzeń, który jest ustalany z uwzględnieniem terminów posiedzeń Rady Po-
lityki Pieniężnej i Komisji Nadzoru Finansowego. 

Posiedzenia mogą być zwoływane w dwóch trybach:
 − w trybie „zwyczajnym” – wtedy posiedzenia zarządu zwołuje przewodniczą-

cy zarządu zgodnie z przyjętym harmonogramem;
 − w trybie nadzwyczajnym – posiedzenia są zwoływane z inicjatywy przewod-

niczącego zarządu lub na pisemny wniosek określający przedmiot posiedze-
nia co najmniej trzech członków zarządu, przekazany przewodniczącemu 
zarządu, w terminie nie późniejszym niż w ciągu trzech dni od otrzymania 
wniosku. 
Projekt porządku obrad oraz materiały na posiedzenie zarządu gabinet pre-

zesa przedkłada do akceptacji przewodniczącemu zarządu. Materiały na po-
siedzenie zarządu są przygotowywane w trybie niejawnym, jeżeli wynika to 
z przepisów ustawy, zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach. 
Materiały przygotowane do rozpatrzenia na posiedzeniach zarządu wymagają 
zatwierdzenia przez Prezesa NBP, właściwego wiceprezesa NBP lub upoważnio-
nego przez Prezesa NBP członka zarządu.

Zawiadomienie o posiedzeniu zarządu wraz z porządkiem obrad i pisem-
nymi materiałami w sprawach przewidzianych do rozpatrzenia powinno być 
doręczone przez gabinet prezesa członkom zarządu oraz podmiotom uczestni-

217 C. Kosikowski, Publiczne…, s. 288.
218 Zmiany uchwały zostały ogłoszone w „Monitorze Polskim” z 2001 roku nr 7, poz. 116 i nr 

35, poz. 568, z 2005 roku nr 58, poz. 787, z 2007 roku nr 14, poz. 143 i nr 58, poz. 660 oraz z 2009 
roku nr 5, poz. 45.
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czącym w posiedzeniu najpóźniej na trzy dni przed jego terminem. Wraz z wy-
żej wymienionymi dokumentami gabinet prezesa dostarcza członkom zarządu 
projekt protokołu lub protokołów poprzednich posiedzeń zarządu. Wyjątek sta-
nowią tu materiały oraz projekty protokołu lub protokołów, oznaczone klauzu-
lami „poufne”, „tajne” lub „ściśle tajne”, które dostarcza kancelaria tajna, zgodnie 
z zasadami określonymi w odrębnych przepisach.

Posiedzenie zarządu rozpoczyna się od przyjęcia protokołu lub protokołów 
poprzednich posiedzeń oraz przyjęcia porządku obrad zaproponowanego przez 
przewodniczącego zarządu. Przewodniczący zarządu może w trakcie posiedze-
nia wprowadzić do porządku obrad sprawy nieprzewidziane wcześniej w toku 
obrad. W posiedzeniach zarządu uczestniczą:

 − dyrektor gabinetu prezesa; 
 − dyrektor departamentu lub dyrektor jednostki organizacyjnej, który opraco-

wał materiał rozpatrywany na posiedzeniu; 
 − dyrektor departamentu lub dyrektor jednostki organizacyjnej, który zgłosił 

w toku uzgodnienia rozbieżne stanowisko do materiału rozpatrywanego na 
posiedzeniu,

 − dyrektor Departamentu Komunikacji i Promocji;
 − inne osoby zaproszone przez zarząd lub przewodniczącego zarządu.

Zarząd podejmuje uchwały i postanowienia. Postanowienia są podejmowa-
ne w sprawach dotyczących zarządzania wewnętrznego oraz indywidualnych 
i incydentalnych większością bezwzględną głosów, a w przypadku równej licz-
by głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zarządu. Uchwały i postanowienia 
podjęte przez zarząd są podpisywane przez przewodniczącego zarządu.

Regulamin zarządu przewiduje tryb specjalny rozpatrzenia przez zarząd pro-
jektu uchwały lub postanowienia – tzw. tryb obiegowy. Decyzje podejmowane 
są wtedy na drodze korespondencyjnego uzgodnienia w określonym z góry ter-
minie zajęcia stanowiska. Forma ta dotyczy spraw jawnych: 

 − niecierpiących zwłoki; 
 − wcześniej omawianych na posiedzeniach zarządu;
 − mniejszej wagi. 

Decyzje w sprawie zastosowania trybu obiegowego podejmuje przewodni-
czący zarządu z zastrzeżeniem, że projekt uchwały został uzgodniony z wszyst-
kimi opiniującymi departamentami oraz, jeśli wymagają tego przepisy, ze 
związkami zawodowymi. Dyrektor gabinetu prezesa niezwłocznie, po podję-
ciu decyzji o zastosowaniu trybu obiegowego, przedstawia członkom zarządu 
projekt uchwały lub postanowienia w celu zajęcia stanowiska na piśmie (gło-
sowanie). Oddanie głosu następuje poprzez złożenie podpisu na załączonej do 
projektu karcie do głosowania odpowiednio w rubryce „jestem za” lub „jestem 
przeciw”, przy czym oddanie głosu „przeciw” wymaga pisemnego uzasadnienia. 



104 Narodowy Bank Polski w systemie ustrojowym Rzeczypospolitej Polskiej

Rozpatrzenie uchwały lub postanowienia w trybie obiegowym jest skuteczne, 
jeżeli w terminie wyznaczonym dla zajęcia stanowiska głos oddała co najmniej 
połowa członków zarządu. Ostatnim etapem jest sporządzenie przez dyrektora 
gabinetu prezesa projektu protokołu przebiegu i wyników rozpatrzenia projektu 
uchwały lub postanowienia w trybie obiegowym i przedstawienie go do podpisu 
przewodniczącemu zarządu.

Obrady zarządu mogą być prowadzone w trybie jawnym i niejawnym. Prze-
wodniczący zarządu zarządza prowadzenie obrad nad poszczególnymi punkta-
mi porządku lub całością obrad w trybie niejawnym, jeżeli wynika to z przepisów 
ustawy. W posiedzeniach lub części posiedzeń zarządu niejawnych mogą uczest-
niczyć wyłącznie osoby posiadające wymagane poświadczenie bezpieczeństwa.

Projekty uchwał i innych materiałów na posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej 
są rozpatrywane najpierw przez zarząd, który wydaje opinie na ich temat,  a na-
stępnie przedstawiane na posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej przez przewod-
niczącego zarządu lub każdorazowo wskazanego przez niego członka zarządu.

Ustalone przez Radę Polityki Pieniężnej zadania dla NBP zarząd przekazuje 
do wykonania właściwym departamentom i jednostkom organizacyjnym. Zada-
nia departamentów i jednostek organizacyjnych wynikające z uchwał i postano-
wień zarządu podlegają wykonaniu bez odrębnego powiadamiania o ich treści.

Przy zarządzie mogą działać organy opiniodawczo-doradcze. Powołuje je za-
rząd na drodze uchwały, która określa skład oraz zadania organu. Zarząd może 
powoływać zespoły robocze w celu przygotowania koncepcji ważniejszych za-
gadnień lub prac wymagających wprowadzenia w NBP. W skład zespołów mogą 
wchodzić pracownicy NBP oraz eksperci zewnętrzni. Członkowie zarządu 
otrzymują z właściwych departamentów i jednostek organizacyjnych wszystkie 
istotniejsze materiały, opracowania i informacje.

Obsługę kancelaryjno-organizacyjną zarządu sprawuje gabinet prezesa. Do 
jego zadań w ramach obsługi kancelaryjnej należy m.in.:

 − przyjmowanie materiałów składanych do rozpatrzenia przez zarząd. Ma-
teriały te powinny być uzgodnione z zainteresowanymi departamentami 
i jednostkami organizacyjnymi. Istotne rozbieżności stanowisk zgłoszonych 
w toku uzgodnienia należy przedstawić w notatce dołączonej do materiałów. 
Materiały przygotowane do rozpatrzenia przez zarząd, sporządzone na noś-
niku papierowym w liczbie egzemplarzy, ustalonej w porozumieniu z gabine-
tem prezesa, powinny być złożone najpóźniej na cztery dni przed terminem 
posiedzenia w gabinecie prezesa:
• jawne wraz z wersją elektroniczną przekazaną za pośrednictwem we-

wnętrznej poczty elektronicznej;
• oznaczone klauzulą „zastrzeżone”, z zachowaniem zasad określonych 

w odrębnych przepisach.
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 Wyjątek stanowią tu materiały oznaczone klauzulami „poufne”, „tajne” lub 
„ściśle tajne”, które, z zachowaniem zasad określonych w odrębnych przepi-
sach, powinny być złożone w kancelarii tajnej;

 − sporządzanie projektu protokołu z posiedzenia zarządu w terminie dwóch 
tygodni od dnia posiedzenia (termin ten może być przedłużony za zgodą 
przewodniczącego zarządu w uzasadnionych przypadkach);

 − przedstawianie przewodniczącemu zarządu projektu protokołu do pod-
pisania w terminie trzech dni od przyjęcia go przez zarząd (sporządzanie, 
przyjmowanie i podpisywanie projektów protokołów oznaczonych klauzu-
lami tajności jest dokonywane z zachowaniem zasad określonych odrębnymi 
przepisami);

 − przechowywanie oryginałów protokołów, zapisów posiedzeń oraz nagra-
nych219 przebiegów posiedzeń zarządu, z wyjątkiem oznaczonych klauzulami 
„poufne”, „tajne” lub „ściśle tajne” (przechowywanych w kancelarii tajnej oraz 
udostępnianych z zachowaniem zasad określonych w odrębnych przepisach);

 − przekazywanie protokołów posiedzeń zarządu jawnych lub oznaczonych 
klauzulą „zastrzeżone”: przewodniczącemu oraz członkom zarządu, dyrekto-
rom departamentów oraz jednostek organizacyjnych, członkom Rady Polity-
ki Pieniężnej w zakresie dotyczącym projektów uchwał i innych materiałów 
na posiedzenie rady rozpatrywanych uprzednio przez zarząd (z zachowa-
niem zasad określonych w odrębnych przepisach w odniesieniu do protoko-
łów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”);

 − udostępnianie protokołów jawnych w systemie informatycznym 
„Zarząd NBP”.
Protokół posiedzenia zarządu powinien zawierać w szczególności: 

 − datę posiedzenia; 
 − imiona i nazwiska osób biorących udział w posiedzeniu oraz dyskusji;
 − porządek i opis przebiegu obrad;
 − informacje o sprawach będących przedmiotem posiedzenia, w tym o powzię-

tych uchwałach i postanowieniach oraz terminach ich wykonania;
 − uchwały oraz postanowienia jako załączniki;
 − treść zgłoszonego zdania odrębnego do uchwały bądź postanowienia wraz 

z uzasadnieniem i wskazaniem osoby, która je zgłosiła.
W ramach obsługi organizacyjnej zarządu do zadań gabinetu prezesa należy 

m.in.:
 − sprawowanie kontroli terminowości realizacji przez departamenty i jednost-

ki organizacyjne zadań wynikających z uchwał i postanowień zarządu. Jed-

219 Po podjęciu przez Radę Ministrów decyzji w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 
fi nansowego NBP nagrania przebiegu posiedzeń za rok, którego dotyczy roczne sprawozdanie fi -
nansowe NBP, podlegają zniszczeniu.
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nostki te zawiadamiają gabinet prezesa o sposobie wykonania uchwał i posta-
nowień zarządu niezwłocznie po ich zrealizowaniu;

 − przedstawianie zarządowi dwa razy do roku sprawozdania z wykonania za-
dań wynikających z uchwał i postanowień zarządu.

3.4.  Problem kompetencji prawotwórczych organów NBP w zamkniętym 
systemie źródeł prawa

Wątpliwości co do charakteru prawnego aktów organów NBP odnoszą się 
jedynie do tego, czy akty pochodzące od tych podmiotów mogą być zaliczane od 
źródeł prawa powszechnie obowiązującego. Problem ten nabrał ostrości przez to, 
że w gospodarce sterowanej dyrektywnie przez państwo centralny bank państwa 
był uznawany za organ zarządzania gospodarką narodową i wydawane przez 
jego prezesa akty normatywne zaliczano do źródeł prawa. Przejście od gospo-
darki planowej do gospodarki rynkowej w Polsce nie spowodowało samo przez 
się zmiany w podejściu do potrzeby innego niż dotychczas ujęcia legislacyjnego 
prawa bankowego. Zaznaczyła się natomiast bardzo silna tendencja do akcento-
wania na każdym kroku idei niezależności centralnego banku państwa. W kwe-
stiach legislacyjnych tendencja ta wyrażała się w walce o pozbawienie organów 
administracji rządowej kompetencji prawotwórczych w dziedzinie bankowości 
i przejmowaniu tych kompetencji przez Prezesa NBP. W praktyce zaczęły zatem 
ulegać zmianie proporcje ilościowe aktów wykonawczych do szeroko rozumia-
nego prawa bankowego. W przewadze znalazły się akty prawne Prezesa NBP, na-
tomiast akty wykonawcze administracji rządowej dominowały w tych ustawach, 
które jedynie posiłkowo lub pośrednio odnosiły się do prawa bankowego. Taki 
stan rzeczy ukształtował się w praktyce lat 1989–1997. Obowiązujące obecnie 
ustawy z dziedziny prawa bankowego zostały uchwalone przed wejściem w życie 
nowej Konstytucji RP (tj. przed 17 października 1997 roku). Wobec tego z na-
tury rzeczy nie mogły odpowiadać wymogom, jakie ta konstytucja postawiła 
aktom wykonawczym220.

Koncepcja III rozdziału Konstytucji RP, poświęconego źródłom prawa, wy-
chodzi z założenia, że system źródeł prawa jest zamknięty w samej konstytucji 
tak od strony przedmiotowej, jak i podmiotowej. W rezultacie źródłami prawa 
w rozumieniu konstytucji są tylko akty prawne wymienione w samej konsty-
tucji, które mogą być stanowione wyłącznie przez organy i podmioty również 
wprost określone w konstytucji:

 − ograniczenia przedmiotowe. Konstytucja wskazuje, że źródłami prawa po-
wszechnie obowiązującymi w Rzeczpospolitej Polskiej są poza nią samą: usta-

220 C. Kosikowski, Finanse…, s. 261–262.
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wy, ratyfi kowane umowy międzynarodowe, rozporządzenia (art. 87 ust. 1) 
oraz akty prawa miejscowego na obszarze działania organów, które je ustano-
wiły (art. 87 ustęp 2). Rozporządzenia mogą wydawać tylko organy wskazane 
w konstytucji, na podstawie szczegółowego upoważnienia, zawartego w usta-
wie i w celu jej wykonania (art. 92 ust. 1);

 − ograniczenia podmiotowe. Ustawa zasadnicza zakreśla krąg organów upo-
ważnionych do stanowienia prawa powszechnie obowiązującego. Są to: Sejm 
i Senat (art. 95 ust. 1, art. 118–124), Prezydent RP (art. 142 ust. 1), Rada 
Ministrów (art. 146 ust. 4 pkt 2), minister kierujący działem administracji 
rządowej (art. 149 ust. 2), przewodniczący komitetu powołany w skład Rady 
Ministrów (art. 149 ust. 3) oraz Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (art. 213 
ust. 2)221. 
Zgodnie z ustawą o Narodowym Banku Polskim Prezes NBP może wydawać 

zarządzenia (art. 11 ust. 4 ustawy o NBP), Zarząd NBP podejmuje uchwały (art. 19 
ustawy o NBP), Rada Polityki Pieniężnej wyraża swoje decyzje i stanowiska rów-
nież w formie uchwał (art. 16 ust. 3 ustawy o NBP). NBP utracił uprawnienie do 
wydawania aktów wykonawczych o mocy powszechnie obowiązującej, dlatego 
też inicjował powstawanie projektów zmiany Konstytucji RP i ustaw zwykłych, 
które miałyby przywrócić to uprawnienie222. Narodowy Bank Polski stał na sta-
nowisku, iż – zgodnie z art. 227 ust. 1 konstytucji223 – posiada własne i wyłączne 
uprawnienia, a jego status charakteryzuje się niezależnością od władzy ustawo-
dawczej i władzy wykonawczej. W celu realizacji jego konstytucyjnych zadań 
ustrojodawca nie dał NBP odpowiednich instrumentów prawnych, tj. prawa do 
wydawania rozporządzeń jako podstawowych aktów wykonawczych o charakte-
rze powszechnie obowiązującym, aczkolwiek stosowne klauzule „wykonawcze” 
zawierają ustawy zwykłe, uchwalone wprawdzie przed wejściem w życie Kon-
stytucji RP, ale już po zatwierdzeniu jej przez naród w referendum. W tym kon-
tekście nie można się zgodzić z interpretacją NBP, że fakt ten należy odczytywać 
jako wolę parlamentu, by takim działaniem „przełamać” sprzeczność wewnątrz 
konstytucji na rzecz wyposażenia NBP w „odpowiednie” – jego zdaniem – 
uprawnienia prawotwórcze, tj. prawo stanowienia przepisów powszechnie obo-
wiązujących. Przyjęcie takiego założenia oznaczałoby przypisywanie parlamen-
towi chęci nieprzestrzegania konstytucji224. 

221 M. Kulesza, „Źródła prawa” i przepisy administracyjne w świetle nowej Konstytucji, „Państwo 
i Prawo”, 1998, nr 2, s. 12–13.

222 C. Kosikowski, Finanse…, s. 269.
223 Centralnym bankiem państwa jest Narodowy Bank Polski. Przysługuje mu wyłączne prawo 

emisji pieniądza oraz ustalania i realizowania polityki pieniężnej. Narodowy Bank Polski odpowia-
da za wartość polskiego pieniądza.

224 A.  Szmyt, W sprawie uprawnień prawodawczych organów Narodowego Banku Polskiego, 
„Przegląd Sejmowy”, 1998, nr 6, s. 71.
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Postanowienia ustawy o NBP, że organy NBP mogą wypełniać swoje zadania, 
podejmując uchwały i zarządzenia, wzbudziły wątpliwości u Prezesa NIK co do 
ich zgodności z innymi przepisami konstytucji, zwłaszcza z art. 87 konstytucji, 
zawierającym zamknięty katalog źródeł powszechnie obowiązującego prawa, 
w którym nie przewidziano takich form, jak uchwały czy zarządzenia. Prezes 
NIK wystąpił w tej sprawie do Trybunału Konstytucyjnego, twierdząc, że usta-
wa, wbrew konstytucji, upoważniła Radę Polityki Pieniężnej i Zarząd NBP do 
wydawania w takich formach norm powszechnie obowiązującego prawa.

Wyrok trybunału z 28 czerwca 2000 roku (K. 25/99) jasno określił, że organy 
NBP nie zostały konstytucyjnie umocowane do wydawania aktów normatyw-
nych powszechnie obowiązujących225. Zdaniem trybunału analiza konstytu-
cji, a zwłaszcza jej rozdziału III, nie pozostawiała wątpliwości, że ustrojodaw-
ca w sposób jednoznaczny i zamierzony przyjął w konstytucji przedmiotowo 
i podmiotowo zamknięty system źródeł prawa powszechnie obowiązującego. 
Jednocześnie trybunał wskazał na negatywne konsekwencje „otwartego” syste-
mu źródeł prawa, które przejawiają się w tym, że ustrój tworzenia prawa może 
być kształtowany arbitralnie, a system prawa ulega „rozchwianiu” – niejasne 
stają się relacje między typami aktów normatywnych i nieoperatywne reguły 
rozstrzygania kolizji pomiędzy nimi, w związku z tym system traci cechy pew-
ności. Trybunał podkreślił, że specyfi czna pozycja ustrojowa NBP jako central-
nego banku państwa polega z jednej strony na jego niezależności wobec orga-
nów państwowych, z drugiej zaś na „apolityczności” tego banku. Nie jest więc 
on organem politycznym, któremu z racji określonych zadań zostały przypisa-
ne pewne kompetencje prawotwórcze. Kompetencje takie oznaczałyby udział 
w procesie tworzenia prawa, w tym sensie miałyby więc charakter polityczny. 
Jednocześnie trybunał zwrócił uwagę na możliwość użycia przez NBP innych 
instrumentów prawnych w celu dostosowania działalności banków komercyj-
nych i innych podmiotów do ustalonych przez siebie założeń polityki pienięż-
nej. Przywołany został tu art. 227 ust. 1 konstytucji i pojęcie czynności należącej 
do wyłącznej gestii NBP, a mianowicie „ustalania” polityki pieniężnej. W ocenie 
trybunału znamienne dla tego przepisu „ustalanie” oznacza określanie pew-
nych norm i reguł oddziaływania na gospodarkę w celu osiągania założonych 
rezultatów. Owo oddziaływanie z reguły będzie polegać na korzystaniu z instru-
mentów klasycznych (fi nansowych i ekonomicznych), jednakże niejednokrot-
nie może wymagać władczej ingerencji, a więc instrumentów bezpośrednich. 
Trybunał przedstawił dwie koncepcje na to, w jakiej formie może się przejawiać 
owa władcza ingerencja.

Pierwsza koncepcja, wysuwana przez przedstawicieli doktryny prawa fi nan-
sowego, zakłada możliwość zinterpretowania kwestionowanych aktów NBP jako 

225 Szerzej na ten temat w: Konstytucyjność regulacji Rady Polityki Pieniężnej i NBP, „Glosa”, 
2000, nr 11.
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aktów o charakterze wewnętrznym. Trybunał odwołał się do przepisu art. 93 
konstytucji, który ustanawia ogólny model aktu o charakterze wewnętrznym. 
Każdy taki akt:

 − może obowiązywać tylko jednostki organizacyjne podległe organowi wyda-
jącemu ten akt (art. 93 ust. 1);

 − może być wydany tylko na podstawie ustawy (art. 93 ust. 2);
 − podlega kontroli co do jego zgodności z powszechnie obowiązującym pra-

wem (art. 93 ust. 3), nie może stanowić podstawy decyzji wobec obywateli, 
osób prawnych oraz innych podmiotów (art. 93 ust. 2).
Trybunał Konstytucyjny uznał, że kryterium „organizacyjnej podległości”, 

o którym mowa w art. 93 ust. 1, należy rozumieć szerzej niż „hierarchiczne pod-
porządkowanie” w znaczeniu przyjętym w prawie administracyjnym226. Jednak 
trybunał wywnioskował, że szerszego rozumienia „organizacyjnej podległości” 
nie można odnosić do powiązań, jakie występują między NBP i innymi ban-
kami. Banki komercyjne są prawnie samodzielnymi podmiotami, posiadają 
osobowość prawną i samodzielnie prowadzą gospodarkę fi nansową. Choć re-
lacje między NBP i innymi bankami mają niewątpliwie charakter funkcjonal-
nej zależności, to jednak może budzić wątpliwości, czy w sytuacji, gdy treścią 
zarządzeń lub uchwał organów NBP będzie „ustalanie i realizowanie polityki 
pieniężnej”, będą one miały charakter wewnętrznie wiążący dla uczestników ob-
rotu prawnego.

Druga koncepcja opowiadała się za uznaniem aktów organów NBP za tzw. 
ogólne akty stosowania prawa. Zdaniem trybunału wątpliwości w tym wzglę-
dzie pogłębia fakt, że przedmiotem rozważań nie jest ingerencja władcza organu 
administracji rządowej lub samorządowej, lecz akty specyfi cznego podmiotu, 
jakim jest NBP. Trybunał zauważył, że istotne jest pytanie, czy NBP można przy-
pisać klasyczne akty władztwa administracyjnego w celu wykonywania zadań 
publicznych w sferze zewnętrznej. Niezależnie więc od nie w pełni jeszcze dok-
trynalnie ukształtowanej koncepcji ogólnych aktów stosowania prawa w sen-
sie przedmiotowym wchodzi w grę wątpliwość natury podmiotowej – czy takie 
uprawnienia można byłoby przypisać aktom NBP227.

Mimo wyroku Trybunału Konstytucyjnego w literaturze spotykamy się 
z różnymi opiniami na temat braku wyposażenia organów Narodowego Banku 
Polskiego w możliwość wydawania aktów o charakterze powszechnie obowią-
zującym:

226 Pojęcie „hierarchicznego podporządkowania” wyraża jednostronną zależność organu niż-
szego stopnia od organu stopnia wyższego lub podmiotu podległego od podmiotu zwierzchniego. 

227 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 28 czerwca 2000 roku, sygn. K. 25/99, http://www.se-
nat.gov.pl/K4/DOK/DR/600/611/611–19.htm (31.12.2012).
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1. Rozwiązania te uznane są za celowe i prawidłowe – akty normatywne mogą 
stanowić jedynie organy państwa, ponoszące polityczną odpowiedzialność za 
swoje działania (Prezes NBP jest natomiast organem apolitycznym).

2. Rozwiązanie to uznano za błąd komisji konstytucyjnej. Proponowane jest 
usunięcie wadliwego uregulowania poprzez zmianę konstytucji, pozwalającą 
zaliczyć Prezesa NBP do kategorii organów „wskazanych” w konstytucji do 
wydawania powszechnie obowiązujących rozporządzeń. Problem o tyle się 
komplikuje, że gdy uznać za zasadny ostatni pogląd, to wobec przeniesienia 
przez ustawę o NBP dotychczasowych uprawnień stanowiących Prezesa NBP 
na organy kolegialne (Radę Polityki Pieniężnej i zarząd) należałoby w roli 
organów „wskazanych” w konstytucji wymienić wszystkie trzy organy NBP. 
O nieświadomie popełnionym błędzie komisji konstytucyjnej nie może być 
jednak mowy, ponieważ w trakcie dyskusji nad art. 216 projektu konstytucji 
(ostatecznie uzyskał on oznaczenie jako art. 227) propozycja dodania ust. 4a, 
upoważniającej Prezesa NBP do wydawania rozporządzeń, po dyskusji zo-
stała ostatecznie odrzucona jako niespójna z przyjętą wcześniej koncepcją 
zamkniętego systemu źródeł prawa228.

3. Stanowisko, że możliwe byłoby wykorzystanie przepisu przejściowego kon-
stytucji (art. 241 ust. 6), na podstawie którego Rada Ministrów w okresie 
dwóch lat od dnia wejścia w życie konstytucji ustali, które z uchwał Rady 
Ministrów oraz zarządzeń ministrów lub innych organów administracji rzą-
dowej podjęte lub wydane przed dniem wejścia w życie konstytucji wymagają 
– stosownie do warunków określonych w art. 87 ust. 1 i 92 konstytucji – za-
stąpienia ich przez rozporządzenia wydane na podstawie upoważnień usta-
wy, której projekt w odpowiednim czasie Rada Ministrów przedstawi Sejmo-
wi. Przepis ten ma być podstawą wydawania zarządzeń przez Prezesa NBP, 
do czasu zmiany konstytucji.

4. Opinia, że należy dokonywać aktywnej interpretacji konstytucji, która nie 
naruszając jej postanowień, zadość uczyni potrzebom praktyki. Jako argu-
ment podana jest teza, że konstytucja z natury jest aktem tak ogólnym, iż 
wymaga wykładni, a wykładnia ta pozwala uznać, że zarządzenia Prezesa 
NBP nie będą miały charakteru wewnętrznego, ale wychodzący na zewnątrz, 
wynikając z samoistnych zadań NBP229.
Artykuł 2 Konstytucji RP stanowi, że „Rzeczpospolita Polska jest demokra-

tycznym państwem prawnym (…)”. Jednym z założeń funkcjonowania demokra-
tycznego państwa prawnego jest zasada, wedle której działalność państwa opiera 
się na prawie (zasada legalności) i na zasadzie podziału i wzajemnej kontroli 
władz. Nie powinno się zatem „na siłę” do grona organów, które na podstawie 
przepisów konstytucji władne są wydawania norm prawa powszechnie obowią-

228 R. Tupin, Status prawny i kompetencje prawotwórcze organów Narodowego Banku Polskiego 
i Komisji Nadzoru Bankowego, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego”, 1998, nr 7–8, s. 5.

229 S. Niemierka, Pozycja…, s. 9.
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zującego, włączać Narodowy Bank Polski, gdyż byłoby to niezgodne z prawem. 
Co więcej, takie rozwiązanie było rozważane przez komisję konstytucyjną, 
ale zostało odrzucone. NBP nie mieści się w klasycznym trójpodziale władz – 
władz, które na siebie oddziałują poprzez wzajemną kontrolę swej działalności. 
NBP jest szczególnym organem państwa i dlatego w sposób szczególny nale-
ży go traktować. Jego cechą jest apolityczność i wysoka niezależność od władz 
państwowych, która skutkuje w efektywnym wykonywaniu jego podstawowe-
go zadania, czyli dbania o wartość polskiego pieniądza. Ale rezultatem takiej 
formy uczestnictwa w życiu państwa jest ograniczona kontrola, jakiej podlega 
w swych działaniach bank centralny. Wyposażenie jakiegokolwiek organu NBP 
w prawo do wydawania norm prawa powszechnie obowiązującego, przy braku 
wyżej wspomnianej kontroli, stałoby w sprzeczności z zasadą demokratycznego 
państwa prawnego. Dlatego najwłaściwsza zdaje się pierwsza z wymienionych 
powyżej opinii, a mianowicie stanowisko wskazujące na prawidłowość i celo-
wość rozwiązania konstytucyjnego dotyczącego braku wyposażenia organów 
Narodowego Banku Polskiego w możliwość wydawania aktów o charakterze po-
wszechnie obowiązującym.

3.5. Funkcje Narodowego Banku Polskiego

W rozwiniętej gospodarce rynkowej bank centralny odgrywa zasadniczą 
rolę. Pełni on trzy podstawowe funkcje jako bank emisyjny, bank banków oraz 
centralny bank państwa:
1. Bank emisyjny. NBP ma wyłączne prawo emitowania znaków pieniężnych 

będących prawnym środkiem płatniczym w Polsce. Narodowy Bank Polski 
określa wielkość ich emisji oraz moment wprowadzenia do obiegu, za które-
go płynność odpowiada. Ponadto organizuje obieg pieniężny i reguluje ilość 
pieniądza w obiegu.

2. Bank banków. NBP pełni w stosunku do banków funkcje regulacyjne, któ-
re mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa depozytów zgromadzonych 
w bankach oraz stabilności sektora bankowego. Organizuje system rozli-
czeń pieniężnych, prowadzi bieżące rozrachunki międzybankowe i aktywnie 
uczestniczy w międzybankowym rynku pieniężnym. Narodowy Bank Polski 
jest odpowiedzialny za stabilność i bezpieczeństwo całego systemu bankowe-
go, pełni funkcję banku banków oraz nadzoruje systemy płatności w Polsce.

3. Centralny bank państwa. NBP prowadzi obsługę bankową budżetu państwa, 
rachunki bankowe rządu i centralnych instytucji państwowych, państwo-
wych funduszy celowych i państwowych jednostek budżetowych oraz reali-
zuje ich zlecenia płatnicze230.

230 http://www.nbp.gov.pl/home.aspx?f=/o_nbp/informacje/funkcje_banku_centralnego.html 
(31.12.2012).
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3.5.1. Bank emisyjny

Funkcję emisyjną banków centralnych można rozpatrywać w dwóch aspek-
tach:
I. Funkcja emisyjna w węższym ujęciu obejmuje uprawnienia do emisji znaków 

pieniężnych, czyli wprowadzania i wycofywania z obiegu prawnych środków 
pieniężnych. Wykonując tak rozumianą funkcję, NBP ma wyłączne prawo 
emitowania znaków pieniężnych RP, czyli opiewających na złote i grosze 
banknotów i monet, stanowiących prawny środek płatniczy w Polsce (art. 31 
i 32 ustawy o NBP).
Realizacja tak określonej funkcji emisyjnej polskiego banku centralnego zo-

stała powierzona mocą ustawy przede wszystkim Prezesowi NBP, do którego 
kompetencji należy:

 − ustalanie wielkości emisji znaków pieniężnych oraz terminy wprowadzania 
ich do obiegu (art. 33 ust. 1 ustawy o NBP);

 − ustalanie wzorów i wartości nominalnej banknotów oraz wzorów, wartości 
nominalnej, stopu, próby i masy monet (art. 33 ust. 1 ustawy o NBP);

 − wycofywanie z obiegu określonych znaków pieniężnych, które po upływie 
oznaczonego terminu przestają być prawnym środkiem płatniczym na ob-
szarze Polski i podlegają wymianie w znaczonych przez prezesa NBP ban-
kach (art. 33 ust. 2 ustawy o NBP);

 − określenie szczegółowych zasad i trybu wymiany znaków pieniężnych, które 
wskutek zużycia lub uszkodzenia przestały odpowiadać warunkom ustalo-
nym przez Prezesa NBP (art. 34 ust. 2 ustawy o NBP);

 − określanie zasad i trybu postępowania przy zatrzymaniu fałszywych (podej-
rzanych co do autentyczności) znaków pieniężnych oraz zasady postępowa-
nia z takimi znakami. Zasady te Prezes NBP określa na drodze zarządzenia, 
uzgodnionego z Ministrem Sprawiedliwości i Ministrem właściwym do 
Spraw Wewnętrznych, przy czym fałszywe znaki pieniężne z mocy ustawy 
podlegają zatrzymaniu bez prawa zwrotu ich równowartości. Dotyczy to 
również fałszywych banknotów i monet opiewających na waluty obce (art. 35 
ustawy o NBP).
Zarząd banku centralnego może natomiast – na drodze uchwały – ustalać 

warunki i zasady prowadzenia przez NBP w kraju i za granicą sprzedaży monet, 
banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz inne 
cele (art. 36 ustawy o NBP)231.

Analiza zacytowanych przepisów prowadzi do konkluzji, że realizując funk-
cję emisyjną w węższym ujęciu, NBP jest obowiązany przede wszystkim do 

231 L. Góral, M. Karlikowska, K. Koperkiewicz-Mordel, Polskie prawo bankowe, Warszawa 2003, 
s. 44–45.



113Funkcje, zadania i rola Narodowego Banku Polskiego

prawidłowego zorganizowania gospodarki znakami pieniężnymi, co zresztą 
obecnie zostało jednoznacznie stwierdzone w art. 37 ustawy o NBP. Zadanie 
to obejmuje z jednej strony właściwie ustalanie wzorów i wartości tych zna-
ków, z drugiej natomiast określanie odpowiednich proporcji między ilością po-
szczególnych rodzajów znaków pieniężnych. Zachowanie właściwych proporcji 
w tym zakresie gwarantuje bowiem prawidłowy przebieg rozliczeń pieniężnych 
w gospodarce232.
II.  Rozumiana szeroko funkcja emisyjna banków centralnych jest utożsamiana 

z kompetencją do regulowania ilości pieniądza w obiegu. W tym ostatnim 
znaczeniu funkcja emisyjna obejmuje zatem zarówno kompetencję do emi-
towania znaków pieniężnych, jak i uprawnienie do stosowania przez bank 
centralny odpowiednich instrumentów polityki pieniężnej. NBP dysponuje 
w tym względzie zarówno klasycznymi instrumentami polityki pieniężnej, 
jak i środkami o charakterze interwencyjnym233. 
Wraz z wejściem w życie nowego prawa bankowego oraz ustawy o NBP zmie-

niła się konstrukcja ustrojowa założeń polityki pieniężnej w Polsce. Powstają 
one nadal w Narodowym Banku Polskim, lecz są nie tylko opracowywane, lecz 
ustalane przez nowy organ, tj. Radę Polityki Pieniężnej. Konstytucja RP oraz 
ustawa o NBP wymagają, aby założenia polityki pieniężnej były przedkładane 
Sejmowi do wiadomości jednocześnie z przedłożeniem przez Radę Ministrów 
projektu ustawy budżetowej, czyli najpóźniej trzy miesiące przed rozpoczęciem 
roku budżetowego. W przeciwieństwie jednak do poprzednio obowiązujących 
rozwiązań prawnych Sejm nie zatwierdza założeń polityki pieniężnej, a jedynie 
przyjmuje je do wiadomości, co praktycznie oznacza wykorzystanie ich w toku 
prac nad budżetem państwa234. Ustawa o NBP nie określa treści założeń polityki 
pieniężnej. Nie należy jednak się spodziewać, aby uległa ona większym zmia-
nom w stosunku do treści założeń sporządzanych przez NBP w przeszłości. 
Przykładowo założenia polityki pieniężnej na rok 2013 obejmują następujące 
zagadnienia:
1. Strategia polityki pieniężnej.
2. Instrumenty polityki pieniężnej.
3. Polityka pieniężna i jej uwarunkowania w 2013 roku235.

232 K. Koperkiewicz-Mordel, Polski bank centralny w świetle nowej Konstytucji i Ustawy o Naro-
dowym Banku Polskim, „Bank i Kredyt”, 1998, nr 40, „Bankowe ABC”, s. 10.

233 Ibidem.
234 Założenia polityki pieniężnej na 1998 rok były opracowane i wniesione przez prezesa NBP, 

ponieważ nowe rozwiązania obowiązywały dopiero od 1 stycznia 1998 roku, nie były jednak już 
zatwierdzane przez Sejm.

235 Założenia polityki pieniężnej na 2013 rok, http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/polityka_pie-
niezna/dokumenty/zalozenia.html (31.12.2012).
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W ciągu pięciu miesięcy od zakończenia roku budżetowego RPP składa Sej-
mowi sprawozdanie z wykonania założeń polityki pieniężnej. Opracowanie za-
łożeń polityki pieniężnej przez NBP składa się z następujących etapów:
1. Identyfi kacja zewnętrznych i wewnętrznych uwarunkowań wpływających na 

sytuację gospodarczą i pieniężną kraju.
2. Przyjęcie założeń liczbowych dotyczących celu fi nalnego.
3. Określenie celów pośrednich i operacyjnych.
4. Sformułowanie rekomendacji w odniesieniu do sposobu i narzędzi wprowa-

dzania w życie ustalonej polityki pieniężnej oraz systemu jej monitorowania 
i reagowania na ewentualne odchylenia przebiegu rzeczywistych procesów 
pieniężnych od zakładanych.
Celem analizy uwarunkowań zewnętrznych polityki pieniężnej jest analiza 

prognozy koniunktury gospodarczej na świecie, a zwłaszcza w krajach będących 
największymi rzeczywistymi i potencjalnymi partnerami gospodarczymi Pol-
ski. Natomiast fi skalne uwarunkowania polityki pieniężnej są analizowane pod 
kątem potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i ich fi nansowania przez NBP, 
a także z punktu widzenia krajowych źródeł podaży pieniądza, czyli sytuacji fi -
nansowej przedsiębiorstw i gospodarstw domowych. Analizy te mają doprowa-
dzić do przyjęcia założeń dotyczących skali wzrostu produktu krajowego brutto 
oraz zakładanego poziomu infl acji236.

Aby kształtować i kontrolować sytuację pieniężną, NBP posługuje się trzema 
kategoriami celów polityki pieniężnej:
1. Celem fi nalnym, tj. utrzymaniem wzrostu cen na założonym poziomie.
2. Celem pośrednim, tj. przyrostem podaży pieniądza.
3. Celem operatywnym, tj. przyrostem pieniądza rezerwowego237.

Cele te były defi niowane w wyniku zmieniających się warunków działalno-
ści banków centralnych. Historycznie celem działalności banków centralnych 
i prowadzonej przez nie polityki pieniężnej były stabilność pieniądza, utrzyma-
nie jego siły nabywczej wewnątrz kraju i odpowiedniego parytetu w stosunku 
do innych walut. Miało to być podstawą ładu pieniężnego, na którego straży 
stał bank centralny. Po drugiej wojnie światowej, kiedy polityka pieniężna za-
częła być traktowana jako integralna część polityki gospodarczej rządu, której 
głównymi i równorzędnie traktowanymi celami były: walka z infl acją, wzrost 
gospodarczy i wzrost zatrudnienia, również działalność banków centralnych 
została w większym lub mniejszym stopniu (w zależności od kraju) podporząd-
kowana tym celom. Obserwacja, że wykorzystywanie polityki pieniężnej do 

236 W. Baka, Bankowość centralna. Funkcje – metody – organizacja, Warszawa 1998, s. 105–106.
237 C. Kosikowski, Publiczne…, s. 294–296.
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pobudzania wzrostu gospodarczego i wzrostu zatrudnienia z reguły przynosiło 
krótkookresowe wyniki, natomiast trwałym rezultatem był koszt takiej polityki 
w postaci wysokiego poziomu infl acji, uwidoczniła sprzeczność wewnętrzną tak 
określonej wiązki celów banku centralnego. Na tej podstawie w latach 70. zosta-
ła sformułowana doktryna, że podstawowym celem polityki pieniężnej banku 
centralnego powinno być utrzymanie stabilności pieniądza, głównie na drodze 
takiego oddziaływania na podaż i na popyt na rynku pieniężnym, aby zapewnić 
stabilność cen. Natomiast pozostałe cele polityki gospodarczej, takie jak: wzrost 
gospodarczy, walka z bezrobociem, podział dochodów, rozwój strukturalny, 
wzrost eksportu itp., mogą być przez bank centralny uwzględnione tylko wów-
czas, kiedy nie utrudnia to realizacji zadania głównego, to znaczy stabilności cen 
i siły nabywczej pieniądza. Tak określane cele nazywane są celami fi nalnymi. 

Ze względu na makroekonomiczny charakter wielkości, w których wyrażone 
są cele fi nalne, nie znajdują się one w zasięgu bezpośredniego oddziaływania 
banku centralnego. Nie dają się one „przełożyć” bezpośrednio na narzędzia re-
alizacji polityki pieniężnej, znajdujące się w dyspozycji banku centralnego. Na 
tym tle powstała koncepcja wyznaczania celów pośrednich o charakterze ści-
śle pieniężnym, które ułatwiałyby identyfi kację wpływu podaży pieniądza na 
kształtowanie się celów fi nalnych. Pod bezpośrednią kontrolą banku central-
nego znajduje się wielkość tzw. bazy monetarnej (zwanej również pieniądzem 
rezerwowym banku centralnego lub pieniądzem wielkiej mocy), która z tego 
tytułu jest uznawana za cel operacyjny (operatywny) banku centralnego w pro-
cesie kształtowania i realizacji polityki pieniężnej. W świetle rozwoju teorii i do-
świadczeń praktyki celom tym przydaje się różne treści ekonomiczne. Należy 
zwłaszcza wyróżnić następujące koncepcje struktury celów polityki pieniężnej:

a) Koncepcja keynesowska.
Cel fi nalny – wzrost gospodarczy i pełne zatrudnienie w warunkach równo-
wagi gospodarczej.
Cel pośredni – ukształtowanie się długookresowej stopy procentowej rów-
nowagi – wówczas łączny popyt inwestycyjny i konsumpcyjny będzie odpo-
wiadać możliwościom podaży, w związku z czym ustali się równowaga przy 
stanie pełnego zatrudnienia i stabilnym poziomie cen.
Cel operacyjny – oddziaływanie przez bank centralny – przy użyciu narzędzi 
polityki pieniężnej – na krótkoterminowe stopy procentowe, tak aby zapew-
nić pożądany poziom długookresowej stopy procentowej.
Głównym problemem związanym z zastosowaniem przedstawionej koncep-
cji celów polityki pieniężnej jest brak zadowalających metod, umożliwiają-
cych ustalenie „pożądanej, długookresowej stopy procentowej”, która speł-
niałaby wszystkie oczekiwania związane ze wzrostem gospodarczym, pełnym 
zatrudnieniem i równowagą gospodarczą.
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b) Koncepcja monetarystyczna.
Cel fi nalny – stabilność cen, która – zdaniem monetarystów – w dłuższej per-
spektywie czasowej prowadzi do wzrostu gospodarczego oraz wygładzenia 
koniunkturalnych wahań dochodów i zatrudnienia.
Cel pośredni – kształtowanie wielkości podaży pieniądza. Podstawą do sfor-
mułowania takiego celu pośredniego jest tzw. równanie wymiany, z którego 
wynika, że infl acja jest powodowana nadmiarem pieniędzy w stosunku do 
ilości pieniędzy na rynku, dlatego najlepszym sposobem osiągania stabilno-
ści cen jest kontrola podaży pieniądza.
Cel operacyjny – bezpośrednie kształtowanie wielkości rezerwowego pienią-
dza banku centralnego, czyli tzw. bazy monetarnej, która poprzez mecha-
nizm mnożnika pieniężnego określa wielkość podaży pieniądza w gospodar-
ce i tym samym wpływa na kształtowanie się cen.
Dokonując porównania przedstawionych koncepcji, można zauważyć istot-

ną różnicę, jaka występuje między nimi. W ramach koncepcji postkeynesow-
skiej kontrola rynku pieniężnego koncentruje się na funkcji popytu na pieniądz. 
Kształtując cenę pieniądza, czyli stopę procentową, bank centralny wpływa na 
wielkość popytu na pieniądz, do którego dostosowuje się podaż pieniądza. A za-
tem czynnikiem egzogenicznym, określanym w sposób „zewnętrzny”, jest stopa 
procentowa, a elementem endogenicznym (wynikowym) jest podaż pieniądza. 
Natomiast w ramach koncepcji monetarystycznej kontrola rynku pieniężnego 
koncentruje się na funkcji podaży pieniądza. Bank centralny kształtuje bazę mo-
netarną i uruchamiając proces kreacji pieniądza bankowego, wpływa na kształ-
towanie się podaży pieniądza. Tak więc w tym przypadku zmienną egzogeniczną 
jest podaż pieniądza, a zmienną wynikową (endogeniczną) poziom stopy pro-
centowej, który dostosowuje się do zmian podaży pieniądza238.

c) Koncepcja stabilności zewnętrznej.
Cechą charakterystyczną polityki pieniężnej w państwach o niewielkich roz-
miarach, silnie włączonych w międzynarodowy podział pracy, w których 
udział handlu zagranicznego w produkcie krajowym brutto nierzadko prze-
kracza 60–70% (np. w Belgii, Holandii, Austrii), jest jej ukierunkowanie na 
utrzymanie stabilności kursu walutowego.
Cel fi nalny – stabilność kursu walutowego w stosunku do głównych walut, co 
przy założeniu stabilności cen wśród czołowych partnerów gospodarczych 
jest równoważne z klasycznym celem monetarystycznym – stabilnością po-
ziomu cen.
Cel pośredni – kształtowanie się na określonym poziomie salda należności 
i zobowiązań zagranicznych netto. Zmiana tej wielkości znajduje się w związ-
ku przyczyno-skutkowym z celem fi nalnym.

238 W. Baka, Bankowość centralna…, s. 51–55.
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Cel operacyjny – wpływanie na wielkość rezerw dewizowych państwa po-
przez interwencyjny zakup lub sprzedaż walut obcych przez bank centralny.
Stosując koncepcję stabilności zewnętrznej, bank centralny niejednokrotnie 
natrafi a na niezwykle trudne problemy. Na przykład w wypadku nadmier-
nego dopływu walut obcych występuje presja w kierunku aprecjacji pienią-
dza krajowego. Nie chcąc dopuścić do takiej sytuacji i dążąc do utrzymania 
stałego kursu walutowego, bank centralny angażuje się we wzmożone zaku-
py dewiz na krajowym rynku walutowym. W rezultacie z reguły następuje 
zwiększenie podaży pieniądza krajowego, co może spowodować obniżenie 
rynkowej stopy procentowej wraz ze wszystkimi konsekwencjami. Niezbęd-
ne jest zastosowanie odpowiednich narzędzi i mechanizmów, amortyzują-
cych ewentualne negatywne skutki.
d) Koncepcja „celów infl acyjnych”.
Jest to nowe podejście do formułowania polityki pieniężnej, wykorzystywane 
dotychczas w nielicznej grupie państw (m.in. w Nowej Zelandii, Kanadzie, 
Izraelu i od niedawna w Wielkiej Brytanii). Jego podstawą jest zasada, że 
utrzymując stabilność cen jako cel fi nalny polityki pieniężnej, odstępuje się 
od stosowania tzw. celów monetarnych jako celów pośrednich. Przyjmuje się 
natomiast, że funkcję celu pośredniego spełnia podanie do publicznej wiado-
mości poziomu stóp wzrostu cen, np. w przedziale 2,5% do 3,5% w skali rocz-
nej, czyli tzw. celu infl acyjnego, którego realizację ma zapewnić bank central-
ny. Bank centralny zawiera z rządem w tej sprawie swego rodzaju umowę, 
o czym zostaje poinformowane społeczeństwo. Bank przedstawia okresowo 
rządowi i społeczeństwu informację na temat przebiegu realizacji „celu in-
fl acyjnego”. W przypadku kiedy „cel infl acyjny” nie zostanie osiągnięty, bank 
jest zobowiązany do publicznego wyjaśnienia, jakie były tego powody239.

Polityka pieniężna i jej narzędzia

Podstawowym celem polityki pieniężnej jest utrzymanie stabilnego poziomu 
cen. Stabilność cen jest niezbędna do zbudowania trwałych fundamentów dłu-
gofalowego wzrostu gospodarczego. Od 1999 roku w realizacji polityki pienięż-
nej wykorzystuje się strategię bezpośredniego celu infl acyjnego. W jej ramach 
Rada Polityki Pieniężnej określa cel infl acyjny, a następnie dostosowuje poziom 
podstawowych stóp procentowych NBP tak, by maksymalizować prawdopodo-
bieństwo osiągnięcia tego celu. Od początku 2004 roku Narodowy Bank Polski 
realizuje ciągły cel infl acyjny na poziomie 2,5% z dopuszczalnym przedziałem 
wahań +/– 1 punkt procentowy. NBP utrzymuje poziom stóp procentowych 
spójny z realizowanym celem infl acyjnym, wpływając na wysokość nominal-
nych krótkoterminowych stóp procentowych rynku pieniężnego. Stopy rynku 

239 Ibidem, s. 55–56.
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pieniężnego mają wpływ na oprocentowanie kredytów i depozytów w bankach 
komercyjnych, a co za tym idzie na rozmiary kredytu, popyt w gospodarce i sto-
pę infl acji. Wykorzystywany przez NBP zestaw instrumentów polityki pienięż-
nej pozwala na kształtowanie rynkowych stóp procentowych. Instrumenty te 
obejmują: operacje otwartego rynku, rezerwę obowiązkową oraz operacje depo-
zytowo-kredytowe240.

A. Operacje otwartego rynku

Operacje otwartego rynku to transakcje dokonywane z inicjatywy banku cen-
tralnego z bankami komercyjnymi. Obejmują one warunkową i bezwarunkową 
sprzedaż lub kupno papierów wartościowych lub dewiz, a także emisje własnych 
papierów dłużnych banku centralnego. Operacje otwartego rynku równoważą 
popyt i podaż środków utrzymywanych przez banki komercyjne w banku cen-
tralnym. Dzięki temu bank centralny wpływa na poziom krótkoterminowych 
stóp procentowych na rynku międzybankowym. Obecnie operacje otwartego 
rynku przeprowadzane przez Narodowy Bank Polski polegają na emisji włas-
nych papierów dłużnych (siedmiodniowych bonów pieniężnych), których mi-
nimalna rentowność jest równa stopie referencyjnej wyznaczonej przez Radę 
Polityki Pieniężnej241.

Brak kompleksowej ustawowej regulacji zasad prowadzenia przez NBP ope-
racji otwartego rynku był uznawany za istotny mankament poprzednio obowią-
zującego normodawstwa. Luki tej nie wypełniła również nowa ustawa o NBP. 
Stanowi ona co prawda, że bank centralny sprzedaje i kupuje dłużne papiery 
wartościowe „w operacjach otwartego rynku” (art. 48 ustawy o NBP), lecz nie 
wyłącza jednocześnie możliwości posługiwania się w tych operacjach również 
innymi rodzajami papierów wartościowych. Oznacza to, że nadal brak będzie 
ustawowego rozstrzygnięcia kwestii, czy operacje otwartego rynku mają służyć 
wyłącznie ograniczeniu nadpłynności banków, czy także – a jeśli tak, to w ja-
kim stopniu – pokrywaniu defi cytu budżetowego. Pytanie to pozostaje nadal 
aktualne zwłaszcza w kontekście nie do końca jednoznacznego przepisu kon-
stytucyjnego, dotyczącego zadłużenia Skarbu Państwa w banku centralnym. Na 
podstawie art. 46 ustawy o NBP Rada Polityki Pieniężnej w przypadku zagro-
żenia realizacji polityki pieniężnej może wprowadzić na drodze uchwały limity 
kredytowe w postaci „ograniczenia wielkości środków pieniężnych, które mogą 
być oddane przez banki do dyspozycji kredytobiorców i pożyczkobiorców”. 
Oprócz tego rada jest uprawniona do nałożenia na banki handlowe obowiązku 
utrzymywania w NBP nieoprocentowanego depozytu „od zagranicznych środ-
ków wykorzystanych przez banki i krajowych przedsiębiorców”. Nadane NBP 
uprawnienie do wprowadzania limitów kredytowych ma typowo interwencyj-

240 http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/o_nbp/informacje/polityka_pieniezna.html (31.12.2012).
241 Ibidem.
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ny, nadzwyczajny charakter. Stosowanie limitów nie powinno zatem zastępować 
działania klasycznych instrumentów realizacji polityki pieniężnej, lecz stanowić 
swego rodzaju „wyjście awaryjne”. Niemniej jednak nawet nadzwyczajny cha-
rakter tego rodzaju uprawnień banku centralnego nie uzasadnia lakoniczności 
ich ustawowej regulacji. Wobec zagwarantowania bankom handlowym nieza-
leżności prawnej, ustawa o NBP powinna bowiem bardziej precyzyjnie określać 
potencjalne nawet ograniczenia owej samodzielności, poprzez usankcjonowanie 
choćby maksymalnego okresu obowiązywania limitów kredytowych. Tymcza-
sem w nowej ustawie o NBP została pominięta nawet gwarancja nienaruszal-
ności wcześniej zawartych umów. Rozwiązanie takie należy uznać za wadliwe, 
naruszające zarówno interesy banków handlowych, jak i ich klientów242.

B. Rezerwa obowiązkowa

Drugim instrumentem polityki pieniężnej banku centralnego jest instytucja 
rezerw obowiązkowych. Bank centralny nakłada na banki obowiązek utrzymy-
wania rezerwy obowiązkowej. Rezerwa ma na celu łagodzenie wpływu bieżących 
zmian płynności sektora bankowego na stopy procentowe na rynku międzyban-
kowym. Służy również ograniczaniu nadpłynności banków. Rezerwą obowiąz-
kową jest wyrażona w złotych część środków pieniężnych zgromadzonych na 
rachunkach bankowych i uzyskanych ze sprzedaży papierów wartościowych oraz 
innych środków przyjętych przez banki, podlegających zwrotowi, z wyjątkiem 
środków przyjętych od innego banku krajowego, a także pozyskanych z zagranicy 
na co najmniej dwa lata. Rezerwa obowiązkowa jest utrzymywana na rachunkach 
w NBP. Wysokość stopy rezerwy obowiązkowej ustala Rada Polityki Pieniężnej. 
Od 31 grudnia 2010 roku stopa rezerwy obowiązkowej wynosi 3,5% dla wszyst-
kich rodzajów depozytów, z wyjątkiem środków uzyskanych z tytułu sprzedaży 
papierów wartościowych z udzielonym przeznaczeniem odkupu, dla których sto-
pa rezerwy obowiązkowej wynosi 0%. Od 30 września 2003 roku wszystkie ban-
ki pomniejszają naliczoną rezerwę obowiązkową o równowartość 500 tys. euro. 
Środki rezerwy obowiązkowej od 1 maja 2004 roku są oprocentowane243.

Rezerwę obowiązkową banki obowiązane są zdeponować w NBP, tracąc tym 
samym prawo bieżącego dysponowania częścią zgromadzonych na rachunkach 
środków. Wyjątkowo banki spółdzielcze utrzymują rezerwy w banku, w którym 
są zrzeszone, a banki regionalne zrzeszone w Banku Gospodarki Żywnościowej 
S.A. – na rachunkach w tym banku, w kwocie odpowiadającej rezerwom zrze-
szonych w nim banków i rezerwom własnym (art. 38 ustawy o NBP)244. Zasady 
i tryb naliczania oraz utrzymywania rezerw obowiązkowych w NBP – w tym 
rodzaju środków pieniężnych, których nie dotyczy obowiązek utrzymywania 

242 K. Koperkiewicz-Mordel, Polski…, s. 12–13.
243 http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/o_nbp/informacje/polityka_pieniezna.html (31.12.2012).
244 K. Koperkiewicz-Mordel, Polski…, s. 11.
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rezerw – ustala Zarząd NBP. Ten sam organ może zwolnić bank z obowiązku 
utrzymywania rezerwy w okresie realizacji programu postępowania naprawcze-
go, a także określić wysokość zapasu gotówki, którego utrzymanie w kasach ban-
kowych będzie traktowane jako równoznaczne z odprowadzeniem na rachunek 
rezerw. W razie naruszenia obowiązku utrzymywania rezerw przez bank han-
dlowy jest on obciążany odsetkami od różnicy między kwotą rezerwy odpro-
wadzonej a kwotą faktycznie utrzymywaną na rachunku rezerw. Stawkę odsetek 
ustala Zarząd NBP – z tym jednak, że nie może ona być wyższa niż dwukrotność 
stopy oprocentowania kredytu lombardowego. Zarząd NBP może wyrazić zgodę 
na nieuiszczanie odsetek, jeśli bank handlowy pozostaje w stanie zawieszenia 
działalności, likwidacji lub upadłości (art. 39–41 ustawy o NBP).

Przyjęty w Polsce model regulacji instytucji rezerwy obowiązkowej, jako in-
strumentu realizacji polityki pieniężnej, potwierdza wniosek o szerokim zakre-
sie uprawnień banku centralnego w tej dziedzinie. Ustawa określa tu bowiem je-
dynie pewne ogólne reguły, w ramach których organa banku centralnego mogą 
swobodnie oddziaływać na potencjał kredytowy banków handlowych245.

C. Operacje kredytowo-depozytowe

W przypadku prowadzenia przez NBP podstawowych operacji otwartego 
rynku z siedmiodniowym terminem zapadalności może dochodzić do znacz-
nych wahań najkrótszych, zwłaszcza jednodniowych, stóp rynku międzyban-
kowego. Łagodzeniu tych wahań służą operacje kredytowo-depozytowe, pro-
wadzone z bankami komercyjnymi z ich inicjatywy: kredyt lombardowy oraz 
lokaty terminowe banków w NBP (depozyt na koniec dnia). Operacje kredyto-
wo-depozytowe NBP wpływają na wysokość stóp procentowych na rynku pie-
niężnym, których górną granicę stanowi oprocentowanie kredytu lombardowe-
go, a dolną – oprocentowanie depozytu w NBP. Bank centralny udziela bankom 
kredytu lombardowego pod zastaw skarbowych papierów wartościowych. Kre-
dyt ten umożliwia im pokrywanie krótkookresowych niedoborów płynności. 
Udzielany jest na następujących zasadach: 

 − zastawem są skarbowe papiery wartościowe, a wysokość kredytu nie może 
przekroczyć 80% ich wartości nominalnej; 

 − termin spłaty kredytu przypada w następnym dniu operacyjnym po dniu 
jego udzielenia;

 − warunkiem udzielenia kredytu jest uprzednia spłata wcześniej zaciągniętego 
kredytu. 
Narodowy Bank Polski oferuje też bankom możliwość składania krótkookre-

sowego (jednodniowego) depozytu w banku centralnym. Lokaty przyjmowane 
są do końca dnia operacyjnego, a zwrot kwoty depozytu wraz z należnymi odset-

245 Ibidem, s. 12.
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kami następuje w kolejnym dniu operacyjnym. Lokaty są oprocentowane według 
stopy zmiennej ustalanej przez Radę Polityki Pieniężnej (stopy depozytowej). 
Lokaty terminowe w NBP pozwalają bankom komercyjnym na zagospodarowa-
nie nadwyżek płynnych środków. W rezultacie przeciwdziałają spadkowi krótko-
okresowych stóp na rynku międzybankowym poniżej stopy depozytowej246.

3.5.2. Bank banków

Analiza cech współczesnego banku centralnego oraz właściwości, którymi 
odznaczają się banki komercyjne, wskazuje na głębokie jakościowe różnice wy-
stępujące między tymi dwoma rodzajami instytucji bankowych. Różnice doty-
czą celu, przedmiotu oraz metod i narzędzi działania. Głównym celem działal-
ności banku centralnego jest zapewnienie stabilności pieniądza narodowego na 
drodze:

 − kształtowania i realizacji polityki pieniężnej, mającej na celu stabilność cen 
oraz utrzymanie odpowiedniej relacji krajowej jednostki pieniężnej do in-
nych walut;

 − tworzenie warunków instytucjonalnych dla zapewnienia niezbędnego pozio-
mu bezpieczeństwa fi nansowego i stabilności sektora bankowego;

 − regulowania zasad i mechanizmów w celu zapewnienia płynności rozliczeń 
pieniężnych w gospodarce.
Doświadczenia bankowości światowej wskazują, że przedstawione wyżej 

kierunki działań mają charakter komplementarny. Brak któregokolwiek z nich 
może uniemożliwić osiągnięcie celu działalności banku. 

Jeśli chodzi o banki komercyjne, to – niezależnie od ich specyfi ki (uniwer-
salne, specjalistyczne, hurtowe, detaliczne, regionalne, krajowe, międzynarodo-
we, powszechne, branżowe, prywatne, komunalne, spółdzielcze, państwowe) 
– celem ich działalności jest maksymalizacja bieżącej wartości rynkowej ban-
ku (notowań akcji banku na giełdzie). Jest to punkt widzenia właściciela, który 
w gospodarce rynkowej ma znaczenie decydujące i temu spojrzeniu na sprawę 
podporządkowane jest działanie zarządów oraz strategia banków.

Przedmiotem oddziaływania banku centralnego jest cała gospodarka. Dzieje 
się to na ogół za pośrednictwem banków komercyjnych. Oznacza to, że klien-
tami banku centralnego są przede wszystkim banki komercyjne i w tym sensie 
bank centralny jest często nazywany „bankiem banków”. Bank centralny na ogół 
nie może „indywidualizować” swoich stosunków z poszczególnymi bankami 
komercyjnymi. Opierają się one na ogólnych, jednakowych dla wszystkich zasa-
dach, regulacjach i normach247.

246 http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/o_nbp/informacje/polityka_pieniezna.html (31.12.2012).
247 W. Baka, Bank centralny i banki komercyjne w dwupoziomowym systemie bankowym, „Prawo 

Bankowe”, 1995, nr 4, s. 59–60.
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W toku ewolucji historycznej banki centralne stopniowo przeistoczyły się 
w instytucje państwowe. Okoliczność ta ma istotne znaczenie z punktu widze-
nia sposobu oddziaływania banku centralnego na banki komercyjne. Tworzy 
bowiem podstawy do wykorzystywania narzędzi prawno-administracyjnych 
przez bank centralny w realizacji jego zadań. W większości państw sprawy te są 
uregulowane w akcie prawnym wysokiej rangi, najczęściej w ustawie, określają-
cej funkcje i uprawnienia banku centralnego do władczego (administracyjne-
go) oddziaływania na banki komercyjne. Jednocześnie, w określonym zakresie, 
banki centralne zapewniły sobie prawo do działania na zasadach rynkowych 
(kupno–sprzedaż państwowych papierów wartościowych i walut). W ostatnich 
latach coraz wyraźniej zaznacza się tendencja do zwiększania roli działań typu 
rynkowego w wypełnianiu misji banku centralnego. Nic jednak nie wskazuje 
na to, aby nawet w odległej przyszłości bankowość centralna mogła odstąpić 
od wykorzystywania narzędzi typu administracyjnego. Problem sprowadza się 
głównie do harmonizacji tych dwóch rodzajów oddziaływań banku centralne-
go na banki komercyjne, co jest w dużym stopniu uzależnione od dziedziny, 
której to dotyczy. Można wyróżnić trzy podstawowe płaszczyzny oddziaływania 
banku centralnego na banki komercyjne. Pierwsza wiąże się z realizacją przez 
bank centralny szeroko rozumianej (obejmującej zagadnienia walutowe) polity-
ki pieniężnej; druga – z kształtowaniem warunków bezpieczeństwa fi nansowego 
w sektorze bankowym, i trzecia – z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowa-
nia i płynności systemu rachunków bankowych i rozliczeń pieniężnych248.

Nadzór bankowy

W najogólniejszym pojęciu nadzór bankowy można określić jako szczegól-
ny przejaw aktywności państwa wobec zagrożeń, jakie niesie z sobą ewentualny 
kryzys systemu bankowego dla całej gospodarki rynkowej. Jest to wyspecjalizo-
wana forma nadzoru państwa nad sektorem bankowym, której zasadniczym ce-
lem jest czuwanie nad przestrzeganiem przez instytucje prowadzące działalność 
bankową prawnie określonych reguł rozważnego zarządzania ryzykiem, związa-
nym z tą działalnością249.

Powstanie instytucji nadzoru bankowego wiąże się z okresem wielkiego kry-
zysu gospodarczego lat 1929–1934. Spowodował on m.in. załamanie się syste-
mów bankowych poszczególnych państw, co naraziło deponentów na poważne 
straty, a zarazem podważyło pozycję banków jako sui generis instytucji zaufania 
publicznego. Przyczyn owego załamania upatrywano przede wszystkim w braku 
odpowiednich regulacji prawnych, określających m.in. zasady tworzenia ban-
ków handlowych (komercyjnych), maksymalne rozmiary określonych operacji 

248 Ibidem, s. 61.
249 K. Koperkiewicz-Mordel, L. Góral, Organizacja i zadania nadzoru bankowego, „Bank i Kre-

dyt”, 1996, nr 12, wkładka „Bankowe ABC”, s. 2.
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bankowych czy szerzej – granice dopuszczalnego ryzyka w działalności owych 
banków. Stworzenie tego rodzaju regulacji prawnej pociągnęło za sobą koniecz-
ność powołania do życia instytucji czuwających nad przestrzeganiem reguł usta-
nowionych przez banki, czyli instytucji wyspecjalizowanego nadzoru bankowe-
go. Nadzór bankowy jako samodzielna instytucja prawa bankowego występuje 
współcześnie w systemach prawnych wszystkich państw wysoko rozwiniętych. 
Pomimo istotnych niekiedy różnic co do organizacji i kompetencji organów 
nadzoru można wskazać konstytutywne cechy tej instytucji, wspólne dla więk-
szości ustawodawstw i odróżniające nadzór bankowy od innych normatywnie 
określonych form nadzoru. Do cech wspólnych nadzoru bankowego należy za-
liczyć przede wszystkim:
1) zdefi niowanie w przepisach prawa bankowego organu uprawnionego do 

sprawowania nadzoru bankowego oraz podmiotów poddanych nadzorowi;
2) normatywne określenie celów nadzoru, sytuacji, w których interwencja orga-

nu nadzorczego jest dopuszczana, oraz środków, za pomocą których korygu-
je on działalność podmiotów nadzorowanych;

3) unormowanie stosowania środków nadzoru bankowego w taki sposób, aby 
zagwarantować podmiotowi nadzorowanemu odpowiednią ochronę praw-
ną, umożliwiającą korygowanie błędnych decyzji nadzorczych;

4) uregulowanie organizacji oraz trybu sprawowania nadzoru bankowego akta-
mi normatywnymi, które nie mogą być zmieniane ani modyfi kowane przez 
instytucję sprawującą nadzór250.
W powojennej Polsce sprawowanie nadzoru bankowego wielokrotnie ulegało 

zmianom. W 1946 roku nadzór bankowy należał do centralnego banku państwa 
i przez długi czas znajdował się w jego strukturach. Powołanie do życia instytucji 
nadzoru bankowego nastąpiło dopiero w 1988 roku, kiedy to utworzony został 
Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego (GINB). Wiązało się to bezpośred-
nio z odejściem od modelu monobanku socjalistycznego, w którym państwowa 
własność banków oraz ich całkowite podporządkowanie zasadom gospodarki 
planowej podważały sens istnienia instytucji nadzoru. Zgodnie z przepisami 
ustawy Prawo Bankowe z 31 stycznia 1989 roku, instytucją sprawującą w Pol-
sce nadzór był Narodowy Bank Polski. Ustawodawca udzielił jednocześnie mi-
nistrowi fi nansów legitymacji do występowania do prezesa banku centralnego 
o podjęcie czynności lub środków prawnych w ramach przyznanego temu ostat-
niemu prawa do nadzoru. Art. 103 ustawy Prawo Bankowe stanowił, iż organi-
zację nadzoru i tryb jego wykonywania reguluje ustawa o NBP. Ten ostatni akt 
jednak sankcjonował jedynie zasadę, że nadzór podlegał bezpośrednio Prezeso-
wi NBP (art. 47 ust. 3), który był zarazem uprawniony do określenia organiza-
cji nadzoru bankowego i trybu jego wykonywania (art. 47 ust. 5). W rezultacie 

250 Ibidem, s. 3–4.
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to właśnie GINB zaczął sprawować nadzór bankowy, jednak organizacyjnie był 
on umiejscowiony w strukturze NBP i podlegał Prezesowi NBP. Na czele GINB 
znajdował się dyrektor, odpowiedzialny za organizację i koordynowanie zadań 
związanych ze sprawowaniem nadzoru oraz za ustanowienie wewnętrznej orga-
nizacji GINB. Do podstawowych obowiązków dyrektora GINB należało przede 
wszystkim reprezentowanie GINB na zewnątrz, występowanie do prezesa NBP 
z propozycjami zaleceń dla banków i regulacji o charakterze ostrożnościowym 
oraz z wnioskami o ustanowienie zarządu komisarycznego, wszczęcie postępo-
wania uzdrawiającego i upadłościowego oraz ogłaszanie likwidacji banku. Jed-
nak słabe punkty obowiązującego normodawstwa stały się przyczyną podjęcia 
prac legislacyjnych, które zaowocowały wniesieniem w 1995 roku do Sejmu pro-
jektu ustawy o Państwowym Nadzorze Bankowym. Dokument ten proponował 
powołanie samodzielnego, centralnego organu administracji państwowej, któ-
rego podstawowym zadaniem miała być „kontrola i nadzór nad działalnością 
banków”251. 

Właściwe wydaje się zaznajomienie z argumentami, zarówno za pozostawie-
niem, jak i przeciw pozostawieniu nadzoru bankowego w wyłącznej kompeten-
cji banku centralnego.
1.  Zalety pozostawienia bankowi centralnemu sprawowania nadzoru banko-

wego:
 − wyższa efektywność działań podejmowanych w sferze nadzoru i polityki pie-

niężnej;
 − lepszy przepływ informacji i współpraca wewnątrz jednej instytucji;
 − większa motywacja do osiągnięcia i utrzymania stabilności systemu banko-

wego ze względu na klasyczne funkcje banku centralnego;
 − lepsza ochrona nadzoru bankowego przed potencjalnymi naciskami ze stro-

ny innych instytucji oraz polityków;
 − pełniejsza niezależność i suwerenność banku centralnego w polityce pienięż-

nej;
 − oszczędność na kosztach związanych z tworzeniem i funkcjonowaniem do-

datkowej instytucji252.
2. Argumenty za wyodrębnieniem nadzoru bankowego z banku centralnego:

 − konfl ikt interesów między realizacją polityki pieniężnej i nadzorczej – bank 
centralny może zapobiegać upadłości banków poprzez zwiększenie podaży 
pieniądza oraz obniżkę swoich stóp procentowych;

 − instytucja dokonująca sanacji banków musi czasem przejąć rolę ich właści-
ciela – bank centralny nie może się stawać właścicielem banków komercyj-

251 Ibidem, s. 10–11.
252 R.  Huterski, Wybrane zagadnienia instytucjonalnego umiejscowienia nadzoru bankowego, 

„Bank i Kredyt”, 1995, nr 3, s. 17.
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nych, gdyż stworzy to dla tych banków uprzywilejowaną sytuację – bank cen-
tralny nie będzie mógł obiektywnie sprawować nadzoru wobec posiadanych 
banków;

 − opiekuńczość banku centralnego skłania banki do hazardu moralnego – bank 
centralny jako kredytodawca ostatniej instancji, a zarazem odpowiedzialny 
za upadłość, będzie nadużywał bezpośredniego wspierania fi nansowego ban-
ków. Wytwarza to u nich poczucie bezpieczeństwa, a w konsekwencji większą 
skłonność do ryzyka i brak odpowiedzialności za swoje posunięcia;

 − realizowanie polityki pieniężnej środkami nadzorczymi obniża ich efektyw-
ność – bank centralny dla osiągnięcia lepszych rezultatów w polityce pienięż-
nej może sięgać po metody władcze będące w gestii nadzoru. Korzystanie 
z nich niezgodnie z przeznaczeniem może doprowadzić do nieprawidłowych 
reakcji ze strony banków w przypadku późniejszego zastosowania tych sa-
mych środków już w celach nadzorczych;

 − negatywne skutki sprawowania nadzoru podważają autorytet banku central-
nego – w przypadku upadłości banku pretensje zarówno ze strony banków, 
jak i podmiotów, które poniosły w związku z tym straty, obciążają instytucję 
sprawującą nadzór. Sprawowanie nadzoru bankowego nawet lub zwłaszcza 
w sposób jak najbardziej prawidłowy uniemożliwia bankowi centralnemu za-
chowanie dobrej opinii i autorytetu w systemie bankowym i społeczeństwie;

 − instytucjonalna samodzielność nadzoru wspomaga zwalczanie infl acji – licz-
ne wyniki badań statystycznych potwierdzają, że kraje, w których bank cen-
tralny nie sprawuje nadzoru bankowego, mają niższą infl ację;

 − dla banku centralnego polityka pieniężna jest najważniejsza – przejęcie peł-
nej odpowiedzialności za politykę pieniężną powoduje, że angażowanie się 
w pełnienie innych funkcji stało się kłopotliwe i zbędne253.
W wyniku prac legislacyjnych od 1 stycznia 1998 roku działające na teryto-

rium Polski banki otrzymały nowego nadzorcę. Przepisy ustaw o NBP i Prawo 
Bankowe z 1997 roku dokonały instytucjonalnej zmiany w zakresie podmiotu 
odpowiedzialnego za nadzorowanie działalności bankowej. Dotychczasowego 
nadzorcę, którym był bank centralny, czyli Narodowy Bank Polski, zastąpił nowy 
kolegialny organ – Komisja Nadzoru Bankowego. Komisja Nadzoru Bankowego 
nie była organem NBP, lecz pozakonstytucyjnym, centralnym organem państwa, 
podejmującym decyzje w sposób kolegialny. W celu realizacji zadań nadzorczych 
ustawodawca wskazał dla komisji organ wykonawczy, którym został Generalny 
Inspektorat Nadzoru Bankowego jako wydzielona w strukturze NBP jednostka 
organizacyjna. Obowiązkiem GINB było wykonywanie i koordynowanie decyzji 
i zadań określonych przez KNB w zakresie nadzoru bankowego254.

253 Ibidem, s. 18–23.
254 S. Niemierka, Komisja Nadzoru Bankowego – nowy nadzorca bankowy, „Glosa”, 1998, nr 9, 

s. 3–4.
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Komisji Nadzoru Bankowego z mocy prawa przewodniczył Prezes NBP, 
a ponadto w jej skład wchodzili: minister fi nansów (lub delegowany przezeń 
sekretarz albo podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów) – jako zastępca 
przewodniczącego, przedstawiciel Prezydenta RP, prezes zarządu Bankowego 
Funduszu Gwarancyjnego, przewodniczący Komisji Papierów Wartościowych 
i Giełd (lub jego zastępca), przedstawiciel ministra fi nansów oraz Generalny In-
spektor Nadzoru Bankowego.

Do głównych zadań Komisji Nadzoru Bankowego należało:
 − określanie zasad działania banków zapewniającyh bezpieczeństwo środków 

pieniężnych zgromadzonych przez klientów w bankach;
 − nadzorowanie banków w zakresie przestrzegania ustaw, statutu i innych 

przepisów prawa oraz obowiązujących je norm fi nansowych;
 − dokonywanie okresowych ocen stanu ekonomicznego banków i przedstawia-

nie ich radzie oraz wpływu polityki pieniężnej, podatkowej i nadzorczej na 
ich rozwój;

 − opiniowanie zasad organizacji nadzoru bankowego i ustalanie trybu jego wy-
konywania (art. 25 ust. 2 ustawy o NBP).
Na gruncie przepisów ustawy o NBP można wskazać, że dokonując zmia-

ny normodawstwa, ustawodawca uwzględnił formułowaną w piśmiennictwie 
krytykę dotychczasowych unormowań. Nie zrywając całkowicie więzi między 
instytucją nadzoru a bankiem centralnym, dokonano rozdziału funkcji. Zabieg 
ten ograniczył ewidentne wcześniej niebezpieczeństwo faktycznego konfl iktu 
między realizowanymi przez ten sam organ zadaniami nadzorczymi a celami 
polityki pieniężnej255.

Kolejna zmiana w podmiocie sprawowania nadzoru bankowego została 
wprowadzona na mocy ustawy o nadzorze nad rynkiem fi nansowym z 21 lip-
ca 2006 roku – powołano Komisję Nadzoru Finansowego (KNF), która scala 
funkcje nadzorcze w zakresie: nadzoru bankowego, nadzoru emerytalnego, 
nadzoru ubezpieczeniowego, nadzoru nad rynkiem kapitałowym, nadzoru nad 
instytucjami pieniądza elektronicznego oraz nadzór uzupełniający (art. 1 ust. 2 
ustawy o nadzorze nad rynkiem fi nansowym). Od 1 stycznia 2008 roku cały 
zakres odpowiedzialności związany z wykonywaniem nadzoru bankowego zo-
stał przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, jednocześnie Komisja Nadzoru 
Bankowego przestała istnieć256. Celem zintegrowanego nadzoru nad rynkiem 
fi nansowym jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania tego rynku, jego 
stabilności, bezpieczeństwa oraz przejrzystości, zaufania do rynku fi nansowego, 

255 K. Koperkiewicz-Mordel, Polski…, s. 14–15.
256 19 września 2006 roku z dniem wejścia w życie ustawy o nadzorze nad rynkiem fi nansowym 

i rozpoczęcia działalności KNF zostały zlikwidowane Komisja Papierów Wartościowych i Giełd oraz 
Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, których funkcje przejęła KNF.
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a także zapewnienie ochrony interesów uczestników tego rynku (art. 2 ustawy 
o nadzorze nad rynkiem fi nansowym).

3.5.3. Centralny bank państwa

Jako bank państwa NBP współdziała z właściwymi organami państwa, a tak-
że świadczy różnorodne usługi fi nansowe na rzecz organów państwa i niektó-
rych jednostek państwowych.

W ustawie o NBP sprawie stosunku Narodowego Banku Polskiego do orga-
nów państwowych poświęcono odrębny rozdział. Ustalono przede wszystkim 
zasadę współdziałania NBP i organów państwowych, a także przedmiot i niektó-
re jego formy. NBP ma w wykonaniu swoich zadań współdziałać z właściwymi 
organami państwa w kształtowaniu i realizacji polityki gospodarczej państwa, 
dążąc przy tym do zapewnienia należytej realizacji założeń polityki pieniężnej 
(art. 21 ustawy o NBP). W tym celu NBP: 

 − przekazuje organom państwa założenia polityki pieniężnej oraz informacje 
dotyczące realizacji polityki pieniężnej i sytuacji w systemie bankowym;

 − współdziała z ministrem fi nansów w opracowaniu planów fi nansowych pań-
stwa;

 − opiniuje projekty aktów normatywnych z zakresu polityki gospodarczej;
 − opiniuje projekty aktów normatywnych dotyczących działalności banków 

i mających znaczenie dla systemu bankowego (art. 21 pkt 1–4 ustawy o NBP);
 − prezes (w imieniu rady) przedstawia Sejmowi i Radzie Ministrów kwartalne 

informacje o bilansie płatniczym oraz roczne zestawienie międzynarodowej 
pozycji inwestycyjnej, natomiast Radzie Ministrów i ministrowi fi nansów 
przekazuje projekty założeń polityki pieniężnej, opinie w sprawie projektu 
ustawy budżetowej, prognozy bilansu płatniczego oraz ustalenia RPP, a także 
informacje o wpłatach (wypłatach) z zysku (art. 23 pkt 1 ustawy o NBP)257.
Świadczone przez NBP organom państwa usługi sprowadzają się przede 

wszystkim do:
 − reprezentowania przez Prezesa NBP interesów Polski w międzynarodowych 

instytucjach bankowych, a także – o ile Rada Ministrów nie postanowi ina-
czej – w międzynarodowych instytucjach fi nansowych (art. 11 pkt 3 ustawy 
o NBP);

 − realizacji polityki walutowej, ustalonej przez Radę Ministrów w porozumie-
niu z Radą Polityki Pieniężnej; zasady ustalania kursu złotego w stosunku 
do walut obcych ustala rząd w porozumieniu z radą, do zadań NBP należy 
zaś ogłaszanie bieżących kursów walut obcych oraz kursów innych wartości 
dewizowych (art. 24 ustawy o NBP);

257 C. Kosikowski, Pozycja…, s. 23.
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 − pełnienia na podstawie umowy zawieranej każdorazowo z ministrem fi -
nansów funkcji agenta fi nansowego rządu w zakresie zawierania i realizacji 
umów kredytowych oraz obsługi zadłużenia zagranicznego państwa (art. 52 
pkt 3 ustawy o NBP);

 − prowadzenia rachunków budżetu państwa (art. 51 pkt 1 ustawy o NBP);
 − przeprowadzania powierzonej bankowi centralnemu obsługi pożyczki pań-

stwowej, zaciągniętej przez emisję papierów wartościowych (art. 49 ustawy 
o NBP)258.
Relacje między centralnym bankiem państwa a budżetem państwa mogą 

obejmować powiązania o charakterze fi nansowym i usługowym. W pierwszym 
przypadku centralny bank państwa fi nansuje defi cyt budżetu państwa w spo-
sób zwrotny lub bezzwrotny. Natomiast w drugim – centralny bank państwa 
pełni wobec budżetu państwa funkcję obsługi bankowej, prowadząc rachunki 
bankowe budżetu państwa oraz wykonując obsługę długu publicznego (ustawa 
z 27 sierpnia 2009 roku o fi nansach publicznych). W Polsce budżet państwa od 
dawna wspierał się na zasobach NBP dla zmniejszenia lub pokrycia defi cytu 
budżetowego. Odnosi się to zwłaszcza do okresu, gdy istniała zależność NBP 
od rządu i ministra fi nansów. W wyniku presji wywieranej na NBP dochodziło 
do nieuzasadnionej ekonomicznie emisji pieniądza, która powiększała rozmiary 
infl acji, a jedynie pozornie i na krótko rozwiązywała problemy budżetu pań-
stwa. Niezależność NBP od rządu pozwoliła przerwać te praktyki, a wpływ stan-
dardów europejskich na prawodawstwo polskie okazał się na tyle zbawienny, 
że w Konstytucji RP przyjęto bezwzględny zakaz pokrywania defi cytu budże-
towego przez zaciąganie zobowiązania w centralnym banku państwa (art. 220 
ust. 2). Tylko w ciągu roku od dnia wejścia w życie konstytucji (17 października 
1997  roku) w ustawie budżetowej (na rok 1998) była możliwość pokrywania 
defi cytu budżetowego poprzez zaciąganie zobowiązań w centralnym banku pań-
stwa (art. 240 Konstytucji RP). Ten rodzaj powiązań NBP z budżetem państwa 
można więc uznać z prawnego punktu widzenia za zakończony259.

Obsługę rachunków budżetowych prowadzi centrala NBP i jego oddziały te-
renowe, a w przypadku, gdy na danym terenie nie ma oddziału banku centralne-
go, obsługę prowadzą banki komercyjne. NBP płaci z tego tytułu bankom prowi-
zję, która nie jest refundowana przez budżet. Przekazywanie środków z budżetu 
jednostkom samorządu terytorialnego jest dokonywane również na koszt NBP. 
Zgodnie z postanowieniami prawa budżetowego NBP od początku 1991 roku 
prowadzi obsługę bankową budżetu państwa, obsługę budżetów samorządowych 
zaś powierzono bankom komercyjnym. Przy realizacji wydatków respektowana 

258 K. Koperkiewicz-Mordel, Polski…, s. 13–14.
259 C. Kosikowski, Publiczne…, s. 300.
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jest zasada funkcjonowania rachunku bieżącego, zgodnie z którą wydatki są do-
konywane tylko do wielkości salda środków znajdujących się na rachunku260.

Na koniec warto podkreślić, że ustawa o NBP słusznie – jak wskazuje Ceza-
ry Kosikowski – zobowiązuje Narodowy Bank Polski do współdziałania z in-
nymi organami w kształtowaniu i realizacji polityki gospodarczej państwa, lecz 
jeszcze słuszniej zastrzega, że nie może ono naruszać realizacji założeń polityki 
pieniężnej. Trzeba też chcieć dostrzec pewne uwarunkowania, które towarzyszą 
działaniom rządu, Sejmu oraz NBP jako centralnego banku państwa. Organy 
państwowe muszą z natury rzeczy podejmować decyzje polityczne i społeczne 
w sprawach ekonomicznych, ponieważ inaczej zawiodą oczekiwania wyborców. 
Natomiast NBP może i musi działać inaczej, ponieważ nie jest odpowiedzialny 
za realizację polityki gospodarczej rządu. Powinnością NBP jest natomiast do-
starczanie społeczeństwu obiektywnych argumentów ekonomicznych uzasad-
niających lub nieuzasadniających politykę gospodarczą rządu261.

3.6. Gospodarka fi nansowa Narodowego Banku Polskiego

Ustawa o NBP poświęca zagadnieniu gospodarki fi nansowej NBP odręb-
ne miejsce w rozdziale 10. Do NBP nie mają bowiem zastosowania przepisy 
prawa bankowego dotyczące gospodarki fi nansowej banków. Narodowy Bank 
Polski prowadzi gospodarkę fi nansową na podstawie rocznego planu fi nanso-
wego (art.  64 ustawy o NBP) zatwierdzonego przez Radę Polityki Pieniężnej 
(art. 12 ust. 2 pkt 4 ustawy o NBP). Jak słusznie zauważa Cezary Kosikowski, to 
rozwiązanie pozostaje w sprzeczności z art. 17 ust. 4 pkt 6 ustawy o NBP, który 
przewiduje uchwalanie planu fi nansowego NBP przez Zarząd NBP. Wychodzi 
więc na to, że Zarząd NBP uchwala plan fi nansowy NBP, a rada zatwierdza go. 
Nie ma natomiast w przepisach ustawy wskazania na organ NBP, który opraco-
wuje i realizuje ten plan, chociaż jest oczywiste, że są to czynności wykonawcze 
i jako takie należą do zakresu działania zarządu262.

Gospodarka fi nansowa NBP jest gospodarką funduszową. W wyniku zmian 
wprowadzonych nowelizacją ustawy z 18 grudnia 2003 roku (weszła w życie 
1 stycznia 2004 roku) funduszami własnymi NBP są fundusz statutowy i fun-
dusz rezerwowy (art. 60–62 ustawy o NBP).

W pierwotnej wersji ustawy z 29 sierpnia 1997 roku263 funduszami własnymi 
NBP były fundusze podstawowe i specjalne. Do funduszy podstawowych zali-
czano fundusz statutowy oraz fundusz rezerwowy. Fundusz statutowy wynosił 

260 M. Markiewicz, Prawne, operacyjne i instytucjonalne aspekty funkcjonowania NBP, „Studia 
i Analizy”, 2000, nr 230, s. 13.

261 C. Kosikowski, Publiczne…, s. 296–297.
262 Ibidem, s. 289.
263 Zob. Ustawa o NBP z 29 sierpnia 1997 roku, Dz.U. 1997 nr 140 poz. 938.
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Rysunek 4. Fundusze własne Narodowego Banku Polskiego
Źródło: opracowanie własne

Rysunek 5. Fundusze własne Narodowego Banku Polskiego – stan prawny sprzed 1 stycz-
nia 2004 roku
Źródło: opracowanie własne
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400 milionów złotych i był uzupełniany z odpisów zysku NBP przez okres nie 
dłuższy niż trzy lata. Fundusz rezerwowy zaś był przeznaczony na pokrycie strat 
bilansowych NBP. Odpisy na fundusz wynosiły 2% rocznego zysku bilansowego. 
Funduszami specjalnymi NBP były zaś fundusz premiowy, zakładowy fundusz 
nagród, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych264. 

Roczne sprawozdanie fi nansowe NBP składa się z bilansu, rachunku zysków 
i strat, informacji dodatkowej. Rokiem sprawozdawczym NBP jest rok kalenda-
rzowy. Zasady rachunkowości NBP, wzór bilansu, rachunku zysków i strat oraz 
zawartość informacji dodatkowej określa rada (art. 68 ustawy o NBP). Roczne 
sprawozdanie fi nansowe NBP podlega badaniu przez biegłego rewidenta wy-
branego przez radę. W terminie do 30 kwietnia roku następnego po roku ob-
rotowym Prezes NBP przedstawia roczne sprawozdanie fi nansowe NBP Radzie 
Ministrów, która podejmuje decyzję w sprawie jego zatwierdzenia. W terminie 
14 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania fi nansowego NBP część 
rocznego zysku NBP (wypłata z zysku NBP) podlega odprowadzeniu do bu-
dżetu państwa (art. 69 ustawy o NBP). Rozliczenia NBP z budżetem państwa są 
na tyle specjalne, że NBP – na równi z jednostkami budżetowymi – korzysta ze 
zwolnienia od podatków oraz od opłat sądowych i skarbowych (art. 57 ustawy 
o NBP). Ustawa nakłada na NBP obowiązek, aby zasady rachunkowości NBP 
odpowiadały standardom stosowanym w Europejskim Systemie Banków Cen-
tralnych (art. 67 ustawy o NBP).

Podsumowując problematykę kompetencji i zadań zarówno organów NBP, 
jak i samego banku, należy zauważyć, że rozwiązaniom prawnym przyjętym 
w Polsce można postawić co najmniej dwa zarzuty. Po pierwsze, podział za-
dań i kompetencji pomiędzy organy NBP dokonano w taki sposób, że z jednej 
strony ich suma nie wyczerpuje wszystkich zadań NBP jako centralnego banku 
państwa, natomiast z drugiej strony zadania i kompetencje niektórych organów 
NBP wykraczają poza zadania NBP jako centralnego banku państwa. Po dru-
gie, przyjmując koncepcję wielości organów NBP, odpowiedzialność prawną za 
funkcjonowanie NBP zlokalizowano tylko na szczeblu jednego organu (Preze-
sa NBP), uwalniając od niej członków pozostałych organów. Z legislacyjnego 
punktu widzenia podziału zadań i kompetencji między organy NBP dokonano 
w taki sposób, że – z jednej strony – zestawiono katalog zadań i kompetencji 
zastrzeżonych wyłącznie dla Rady Polityki Pieniężnej i Prezesa NBP, natomiast 
z drugiej strony, określając zakres działania i kompetencje Zarządu NBP, przyję-
to, że jest on także właściwy we wszystkich sprawach niezastrzeżonych w usta-
wie do wyłącznej kompetencji innych organów NBP265.

264 Szczegółowy opis oraz porównanie z ustawą z 1989 roku zawiera praca M.  Markiewicz, 
Prawne, operacyjne i instytucjonalne aspekty funkcjonowania NBP, „Studia i Analizy”, 2001, nr 230, 
s. 8–12.

265 C. Kosikowski, Pozycja…, s. 25–26.





Rozdział IV

Narodowy Bank Polski a naczelne organy władzy 
państwowej. Problem niezależności i odpowiedzialności

4.1. Niezależność banku centralnego – źródła, defi nicje, typy

Niezależność banku centralnego nie jest pojęciem jednowymiarowym i uni-
wersalnym – przeciwnie, praktyka światowa dostarcza przykładów znacznego 
zróżnicowania rozwiązań w tej dziedzinie. U podłoża tego zróżnicowania znaj-
dują się historyczne doświadczenia oraz preferencje społeczeństwa266.

Niezależność banku centralnego jest różnie pojmowana i oceniana, ma więc 
różne oblicza. Ma też swoje granice prawne i polityczne. Co więcej, z ekono-
micznego punktu widzenia nie wynika, aby pełna niezależność banku central-
nego dawała lepsze rezultaty niż częściowa niezależność. Skuteczność działań 
banku centralnego zależy bowiem nie tyle od jego niezależności jako takiej, ile 
od zdolności do prowadzenia skutecznej interakcji z innymi organami państwo-
wymi. Postulat niezależności banku centralnego dotyczy więc przede wszystkim 
sfery tworzenia i realizacji polityki pieniężnej, natomiast w innych dziedzinach 
niezbędne jest dzielenie się banku centralnego i rządu zarówno uprawnienia-
mi, jak i odpowiedzialnością. Jednak istota problemu leży w skoordynowaniu 
działalności banku centralnego z działalnością rządu. W dyskusjach nad nieza-
leżnością banku centralnego na ogół nie defi niuje się samego pojęcia niezależ-
ności, wskazując na poziom zapewnienia swobody działania banku centralnego, 
a zwłaszcza wykluczenie wpływu organów państwowych – szczególnie rządu – 
na jego działalność267.

Podstawowa przesłanka niezależności banku centralnego wiąże się z charak-
terem współczesnego pieniądza, opartego na zaufaniu społecznym. Zakłada się 
bowiem, że niezależny bank jest bardziej odporny na oddziaływanie polityków, 
którzy mogą ulec pokusie prowadzenia polityki „łatwego” pieniądza. Niezależny 
bank centralny ma większą możliwość działania długofalowo oraz kierowania 
się racjami merytorycznymi, niż gdy w jednym ręku zostaje skupiona władza 
drukowania pieniędzy oraz ich wydawania. Dlatego współcześnie uznaje się za 
zasadny postulat zapewnienia niezależności banku centralnego w odniesieniu 

266 W. Baka, Niezależność i odpowiedzialność banku centralnego, „Prawo Bankowe”, 2002, nr 5, 
s. 23.

267 C. Kosikowski, Finanse…, s. 248–249.
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do ustalania i realizacji polityki pieniężnej. W tym też świetle należy widzieć 
polskie rozwiązania konstytucyjne, które odpowiadają podstawowym założe-
niom odnoszącym się do zasad funkcjonowania banku centralnego w wysoko-
rozwiniętych państwach o gospodarce wolnorynkowej i pełnej demokracji268.

4.1.1. Problemy defi nicyjne

Największym problemem, jeśli poruszać zagadnienie niezależności banku 
centralnego w państwie, zdaje się zdefi niowanie, czym jest owa niezależność, 
jaki zestaw cech powinien posiadać ów niezależny bank centralny. Współcześnie 
niezależność banku centralnego jest defi niowana bardzo radykalnie jako pozba-
wienie władzy wykonawczej wiążącego wpływu na decyzje banku centralnego, 
a zarazem pozbawienie prawa do władczego ingerowania w bieżącą politykę 
banku nawet władzy ustawodawczej. Słowo niezależny, czy też autonomiczny, 
wydaje się w kontekście banków centralnych dość nieprecyzyjne i prawdopo-
dobnie cokolwiek niewłaściwe, jako że może sugerować idee takie, jak samo-
wystarczalność polityki pieniężnej lub brak kontroli nad nią, niemające związ-
ku z wiarygodnością antyinfl acyjną, która wydaje się ma tu pierwszoplanowe 
znaczenie. Ponieważ pełna niezależność jest w tym wypadku iluzoryczna, ocena 
stopnia niezależności wymaga, żeby uważany za optymalny model niezależności 
został dokładniej określony. Odmienność poglądów na rolę banku centralnego 
we współczesnym świecie, jak też teorii wyznawanych przez badaczy, powoduje 
istnienie wielu prób zdefi niowania idealnego modelu niezależnego banku. Nie 
należy zapominać, że na próby określenia niezależności banku ma też wpływ 
wiele zakresów jego działalności. Poniżej zostaną przedstawione tylko wybrane 
proponowane defi nicje niezależności banku centralnego:

a) Defi nicja autorstwa Rolfa H. Hasse odnosi się do trzech dziedzin, w któ-
rych wpływ rządu musi być wyłączony bądź drastycznie ograniczony. Są to: 

 − Niezależność personalna – dotyczy wpływu, jaki posiada rząd na procedurę 
powoływania władz banku. Nie jest realne całkowite wykluczenie wpływu 
rządu na obsadę instytucji publicznej tak istotnej jak bank centralny. Jednak 
poziom wpływu może być regulowany przez kryteria, takie jak reprezentacja 
rządu w organie zarządzającym banku centralnego oraz wpływ rządu na pro-
cedurę powoływania, kadencję oraz procedurę odwoławczą zarządu banku.

 − Niezależność fi nansowa – odnosi się do możliwości rządu fi nansowania wy-
datków rządowych, bezpośrednio lub pośrednio, przez kredyty uzyskiwane 
z banku centralnego. Bezpośredni dostęp do kredytów banku centralnego 
implikuje, że polityka pieniężna jest podporządkowana polityce fi skalnej. 

268 M. Zubik, Narodowy…, s. 40.
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Dostęp pośredni może zaistnieć, gdy bank centralny pełni funkcję kasjera 
rządu lub zarządza długiem publicznym.

 − Niezależność w odniesieniu do polityki pieniężnej – odnosi się do obszaru 
manewru przysługującego bankowi centralnemu w formułowaniu i realizo-
waniu polityki monetarnej269.
b) Odmienną defi nicję niezależności banku centralnego proponują Vittorio 

Grilli, Donato Masciandaro i Guido Tabellini. Opiera się ona na rozróżnieniu 
niezależności politycznej i ekonomicznej. Niezależność polityczna to zdolność 
do wyboru ostatecznego celu polityki pieniężnej, np. poziomu infl acji czy aktyw-
ności gospodarczej. Zdolność ta zależy przede wszystkim od trzech aspektów: 
procedury powoływania członków organów zarządzających bankiem central-
nym, związku między tymi organami i rządem oraz formalnymi obowiązkami 
banku centralnego. Niezależność ekonomiczna natomiast jest zdolnością do wy-
boru instrumentów, które służą do realizacji wybranych celów polityki pienięż-
nej. Zmiennymi, które wpływają na ten rodzaj autonomii banku centralnego, są: 
wpływ rządu na możliwość określania wysokości pożyczek od banku central-
nego oraz charakter instrumentów pieniężnych znajdujących się pod kontrolą 
banku centralnego270.

c) Następna klasyfi kacja, którą przedstawiają Alex Cukierman, Steven B. Webb 
oraz Bilin Neyapti, dzieli niezależność banku centralnego na prawną i rzeczy-
wistą. Niezależność prawna wskazuje na stopień autonomii, którą ustawodawca 
przyznał bankowi centralnemu i podzielona jest na cztery główne grupy:
1. Powoływanie, odwoływanie i kadencja prezesa banku centralnego.
2. Podział kompetencji w formułowaniu polityki pieniężnej między władzę wy-

konawczą i bank centralny oraz udział banku centralnego w procesie budże-
towym.

3. Cele banku centralnego.
4. Ograniczenia udzielania kredytu rządowi przez bank centralny.

Natomiast wskaźnikiem rzeczywistej niezależności banku centralnego jest 
zjawisko rotacji na stanowisku prezesa – im częstsze zmiany na tej pozycji, tym 
niższy poziom autonomii banku271.

269 S. Eijffi  nger, J. de Haan, Th e Political economy of Central-bank Independence, „Special Papers 
in International Economics”, 1996, nr 19, s. 2, http://www.princeton.edu/~ies/IES_Special_Papers/
SP19.pdf (31.12.2012).

270 V. Grilli, D. Masciandaro, G. Tabellini, Political and monetary Institutions and Public Finan-
cial Policies in the Industrial Countries, „Economic Policy”, 1991, nr 13, s. 366–368, http://www.
statistica.unimib.it/utenti/dallapellegrina/grilli_masciandaro_tabellini_91.pdf (31.12.2012).

271 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, nr 3, s. 356–357, 363, 
http://www.cedeplar.ufmg.br/economia/disciplinas/ecn933a/crocco/Operacao_governanca_Ban-
cos_Centrais/CUKIERMANAWEBBNEYAPTIMeas.pdf (31.12.2012).
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Przy tak dużych wątpliwościach terminologicznych i licznych możliwych po-
jęciach, poszukiwana jest defi nicja uwzględniająca najważniejsze aspekty nieza-
leżności banku centralnego. Za taką Andrzej Wojtyna uważa propozycję Man-
freda J.M. Neumanna polegającą na sformułowaniu pięciu cech konstytuujących 
tę niezależność:
1. Zakaz bezpośredniego fi nansowania sektora publicznego przez bank.
2. Niepodleganie przez bank instrukcjom rządowym.
3. Suwerenność banku w zakresie polityki kursu walutowego.
4. Przepisy gwarantujące osobistą niezależność członków zarządu i rady banku.
5. Konstytucyjna ranga statutu banku272.

4.1.2. Pozycja prawna banku centralnego w państwie

Obecnie w świecie dominują dwie zasadnicze koncepcje statusu współczes-
nych banków centralnych: bank centralny zależny od rządu i bank centralny od 
rządu niezależny. W literaturze można również napotkać podział statusu współ-
czesnych banków centralnych na model konstytucyjny i kontraktowy. Jednak 
mimo innego nazewnictwa podział ten opiera się na podobnych wskaźnikach 
co wyżej przywołany. Model konstytucyjny to model banku niezależnego, gdzie 
niezależność jest gwarantowana przez środki prawne, a kontakty z władzą są 
bardzo nieformalne. Natomiast model kontraktowy to bank zależny od władzy 
wykonawczej, gdzie mamy do czynienia z określeniem jasnych granic odpowie-
dzialności i ścisłych powiązań rządu z bankiem centralnym na zasadzie umowy 
agencyjnej (kontraktowej)273:

a) Bank centralny jest zależny od rządu
Jest to koncepcja ograniczonej samodzielności banku centralnego jako insty-

tucji doradczo-wykonawczej. Zgodnie z jej założeniami, bank centralny pełni 
rolę doradczą w stosunku do rządu, który odpowiada za ostateczny kształt po-
lityki fi nansowej, w tym polityki pieniężnej. Jednocześnie bank centralny pozo-
staje wykonawcą odpowiednich ustaleń owej polityki. Zwolennicy ograniczonej 
samodzielności banków centralnych podkreślają zalety tej koncepcji, w postaci 
przede wszystkim zachowania jedności celów i metod realizacji polityki gospo-
darczo-społecznej, za którą odpowiedzialność ponosi rząd274. Poza tym, w myśl 
tej koncepcji, nie może być dwóch niezależnych ośrodków prowadzących polity-
kę, jeden – ogólnogospodarczą (rząd), drugi – monetarną (bank centralny). Za 

272 A.  Wojtyna, Narodowy Bank Polski – podmiot polityki pieniężnej i ogniwo w systemie go-
spodarczym państwa, [w:] J. Mujżel, S. Owsiak, E. Mączyńska (red. nauk.), Narodowy Bank Polski 
– podmiot polityki pieniężnej i ogniwo w systemie gospodarczym państwa, Warszawa 1996, s. 72–73.

273 I. Kraś, Powstanie…, s. 223.
274 L. Góral, M. Karlikowska, K. Koperkiewicz-Mordel, Polskie…, s. 12–13.
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takim powiązaniem banku centralnego z rządem przemawia fakt, że nie może 
istnieć organ władzy o tak dużych kompetencjach niepodlegających demokra-
tycznej weryfi kacji. Do tej grupy banków zaliczamy m.in. banki centralne An-
glii, Australii czy Nowej Zelandii275.

b) Bank centralny jest od rządu niezależny
Podstawowym celem takiego banku jest dbałość o stabilność cen. Bank, któ-

ry zostaje uwolniony od presji politycznej, może działać bardziej długofalowo, 
opierać swoje decyzje na obiektywnej ocenie sytuacji i realistycznych progno-
zach ekonomicznych276. W świetle tej koncepcji bank centralny powinien być 
niezależny od kierunków bieżącej polityki społeczno-gospodarczej, realizowa-
nej przez rząd, ponieważ zadaniem tego banku pozostaje wyłącznie prowadzenie 
długofalowej polityki pieniężnej. Osiągnięcie pozytywnych wyników działań, 
zmierzających do stabilizacji pieniądza krajowego, wymaga natomiast – zgodnie 
z omawianą koncepcją – ich oderwania od realizacji doraźnych celów gospodar-
czych. Oznacza to znaczne poszerzenie uprawnień banku centralnego zarówno 
w zakresie planowania, jak i wykonywania polityki pieniężnej277. Ponadto więk-
szej niezależności banku centralnego odpowiada niższe tempo wzrostu cen oraz 
lepsze wyniki makroekonomiczne. Do tej grupy banków centralnych zaliczamy 
m.in. bank szwajcarski, amerykański i bank Japonii278.

Postulat niezależności banku centralnego pojawił się wraz z zakwestiono-
waniem przez nauki ekonomiczne, a zwłaszcza monetarystów (M.  Friedman 
i inni), zdolności rządu do pobudzania koniunktury i zwiększania zatrudnie-
nia za pomocą ekspansji pieniężnej w dłuższym okresie oraz z wykazaniem, 
że trwałym skutkiem takiej polityki jest wyższa infl acja, negatywnie wpływa-
jąca na gospodarkę i zaspokajanie potrzeb ludności. Jednakże, ze względu na 
to, że w krótkim okresie mogą wystąpić korzystne skutki ekspansji pieniężnej 
w postaci przejściowego ożywienia gospodarczego, częstokroć rządzące partie 
polityczne (parlamenty, rządy) – zwłaszcza przed wyborami – ulegają pokusie 
„poluzowania” polityki pieniężnej, aby zyskać doraźne poparcie wśród wybor-
ców279. Zgodnie z monetarystyczną koncepcją niezależności bank centralny miał 
stanowić przeciwwagę dla proinfl acyjnej polityki rządowej. Na tle omawianej 
koncepcji w doktrynie pojawiło się nawet pojęcie „czwartej władzy”, używane 
w odniesieniu do szczególnie niezależnych banków centralnych. Czwartą wła-
dzę – władzę monetarną – stanowi podmiot decydujący o emisji pieniądza i zo-
bowiązany do ochrony jego wartości, pod warunkiem jednakże, że zachowuje 

275 I. Kraś, Powstanie i status Narodowego Banku Polskiego, http://www.seminare.pl/23/Kras.pdf 
(31.12.2012), s. 218–219.

276 Ibidem.
277 L. Góral, M. Karlikowska, K. Koperkiewicz-Mordel, Polskie…, s. 12–13.
278 I. Kraś, Powstanie…, s. 218–219.
279 W. Baka, Bankowość centralna…, s. 76–77.
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on zarazem niezależność w trzech podstawowych sferach: personalnej (instytu-
cjonalnej), fi nansowej i funkcjonalnej280.

4.1.3. Rodzaje niezależności banku centralnego

Podczas analizy zagadnienia niezależności banku centralnego zwraca się 
uwagę na trzy aspekty owej autonomii – instytucjonalną, funkcjonalną oraz fi -
nansową:

A. Niezależność instytucjonalna jest określana przede wszystkim przez usy-
tuowanie banku centralnego w systemie organów państwa oraz sposób powo-
ływania i odwoływania władz banku (kadencyjność, nieusuwalność w czasie 
kadencji)281. Niezależność instytucjonalna jest uważana przez niektórych za naj-
bardziej wątpliwą. W tym pojęciu mieści się przecież określenie statusu praw-
nego 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. Sta-
tus banku centralnego może określać konstytucja lub ustawa zwykła. Natomiast 
organy banku mogą być co najwyżej upoważnione do uregulowania pewnych 
kwestii wewnętrznych (np. struktury organizacyjnej centrali banku, regulaminu 
pracy organów banku itp.)282.

B.  Niezależność funkcjonalna, czyli uprawnienia banku centralnego do 
samodzielnego kształtowania polityki pieniężnej i jej realizacji. Oznacza to 
w szczególności niepodleganie w tej dziedzinie przez bank centralny instruk-
cjom, wytycznym czy decyzjom ze strony parlamentu, prezydenta i rządu283. 
Właśnie w ramach niezależności funkcjonalnej pojawia się właściwy problem 
niezależności banku centralnego – samodzielność wykonywania jego funkcji. 
Wykonywanie to nie może być jednak oderwane od całości systemu gospodar-
czego i fi nansowego państwa. Oznacza to potrzebę przeprowadzenia wyraźnego 
podziału zadań i kompetencji oraz odpowiedzialności poszczególnych ogniw 
systemu gospodarczego, a także ustalenie obowiązku ich wzajemnego współ-
działania. Trzeba też przewidzieć system kontroli i nadzoru nad samodzielnym 
wykonywaniem funkcji banku centralnego oraz system rozstrzygania sporów 
i konfl iktów między nim a organami państwa (zwłaszcza rządem). Wszystko 
to w sumie czyni niezależność funkcjonalną banku centralnego wartością nie-
mającą wymiaru absolutnego284. W działalności emisyjnej granice niezależności 
banku centralnego stanowią ustalenia podjęte przez bank centralny wspólnie 

280 L. Góral, M. Karlikowska, K. Koperkiewicz-Mordel, Polskie…, s. 13.
281 W. Baka, Bankowość centralna…, s. 79.
282 C. Kosikowski, Finanse…, s. 249–250.
283 W. Baka, Bankowość centralna…, s. 79–80.
284 C. Kosikowski, Finanse…, s. 249–250.
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z rządem i aprobowane przez parlament. W realizacji funkcji banków niezależ-
ność banku centralnego jest wytyczona założeniami polityki pieniężnej, które 
opracowuje w końcu sam bank i które nie podlegają autoryzacji organów pań-
stwowych. Z kolei w działalności banku centralnego jako banku państwa nieza-
leżność banku centralnego nie może być duża, ponieważ zachowanie równowa-
gi bilansu płatniczego, wysokości długu publicznego oraz zadłużenia budżetu 
państwa w banku centralnym to domena odpowiedzialności rządu i władczych 
kompetencji parlamentu. Poza te granice nie może wyrastać niezależność banku 
centralnego.

Zapewnienie bankowi centralnemu możliwości samodzielnego wykonywa-
nia swych funkcji wiąże się więc z przyjęciem takich rozwiązań prawnych, które 
nie tworzą, lecz zapobiegają, usuwają lub osłabiają potencjalne konfl ikty banku 
centralnego z rządem. To rząd jest odpowiedzialny za realizację polityki gospo-
darczej i fi nansowej państwa. Tymczasem zaś istotnym fragmentem tej polityki 
zajmuje się bank centralny. Brak współdziałania między bankiem a rządem lub, 
co gorsza, podejmowanie działań wzajemnie sprzecznych mogą prowadzić do 
poważnych skutków ekonomicznych, społecznych i politycznych. Nie można 
wobec tego dbać jedynie o zapewnienie niezależności banku centralnego od rzą-
du, lecz trzeba dążyć do tego, aby owa niezależność nie wykluczała niezależności 
banku centralnego285.

C. Niezależność fi nansowa, czyli trwałe określanie zasad tworzenia i podziału 
funduszy banku centralnego uniemożliwiające wywieranie nacisku fi nansowego 
przez rząd lub parlament na decyzje banku286. Niezależność fi nansowa banku 
centralnego dotyczy jego gospodarki fi nansowej, w tym tworzenia i wykorzy-
stywania funduszy własnych, podziału zysku, powiązań fi nansowych z bankami 
komercyjnymi, rozliczeń z budżetem państwa. Niezależności fi nansowej banku 
centralnego nie należy mylić z jego samodzielnością fi nansową jako odrębne-
go podmiotu prawego, odpowiedzialnego za rezultaty prowadzonej działalno-
ści. Niezależność fi nansowa nie może być również w żadnym razie utożsamiana 
z dowolnością w gromadzeniu i wydatkowaniu środków pieniężnych banku oraz 
z brakiem kontroli państwa nad jego gospodarką fi nansową. Samodzielność fi -
nansowa banku centralnego powinna służyć realizacji jego funkcji, czemu nie 
przeczy konieczność poddania gospodarki fi nansowej banku centralnego kon-
troli i nadzorowi państwowemu287.

285 Ibidem, s. 249–250.
286 W. Baka, Bankowość centralna…, s. 80.
287 C. Kosikowski, Finanse…, s. 249–250.
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4.1.4.  Czy niezależność można zmierzyć? Próba oceny niezależności banku 
centralnego na podstawie metody A. Cukiermana

Poziom niezależności banku centralnego może być obliczony przy zasto-
sowaniu wielu metodologii. W tej pracy zostanie przedstawiona jedna z nich 
– metodologia autorstwa Alexa Cukiermana, jednocześnie odsyłając do literatu-
ry szeroko zajmującej się tym zagadnieniem288. 

Cukierman dokonał próby oceny niezależności prawnej, czyli wynikającej 
z przepisów prawnych. Oparł swoją metodologię na trzech aspektach niezależ-
ności banku centralnego: funkcjonalnym, personalnym i fi nansowym. Proble-
my dotyczące niezależności funkcjonalnej zaprezentowano w grupie drugiej (B) 
i trzeciej (C) tabeli 1. W skład niezależności funkcjonalnej banku centralnego 
wchodzą dwie grupy problemów, a mianowicie cel banku centralnego i formu-
łowanie polityki pieniężnej. Jedna grupa zmiennych odnosi się do formułowania 
polityki pieniężnej. W tej grupie bada się kwestie, takie jak: kto formułuje poli-
tykę pieniężną, kto ma decydujący głos przy rozwiązywaniu konfl iktów oraz czy 
bank centralny pełni aktywną rolę w formułowaniu budżetu rządowego. Z wagi 
nadanej poszczególnym zmiennym przez A. Cukiermana wynika, że im więk-
szy udział banku centralnego w formułowaniu polityki pieniężnej i im większe 
znaczenie przypisuje się decydującemu głosowi banku centralnego w rozstrzy-
ganiu konfl iktu, tym wyższy stopień niezależności banku centralnego. Ponadto 
jeżeli bank centralny nie pełni aktywnej roli w ustalaniu budżetu rządowego, to 
świadczy to o niezależności tego banku. W kwestii ustalania polityki pieniężnej 
istnieje zgodność co do opinii, że bank centralny nie powinien samodzielnie 
ustalać doraźnie celu polityki pieniężnej. Cel ten powinien być zapisany w statu-
cie banku centralnego. Niezależność funkcjonalna banku centralnego ogranicza 
się do realizacji wyznaczonego celu przez ustawodawcę.

Kolejnym aspektem badanym przez A. Cukiermana jest niezależność perso-
nalna banku centralnego. Cele rządu są przeważnie krótkookresowe, co wynika 
z czasu sprawowanej przez niego władzy. Natomiast cel banku centralnego jest 
długookresowy. Dlatego powstaje konieczność niezależności personalnej preze-
sa banku centralnego. Zagadnienia badane w ramach niezależności personalnej 
przedstawiono w tabeli 1 w grupie A. Zdaniem A. Cukiermana, ten aspekt nieza-
leżności opisują cztery grupy zmiennych: okres urzędowania prezesa, kto powo-
łuje prezesa, warunki odwołania prezesa oraz czy prezesowi banku centralnego 
wolno sprawować funkcję w rządzie. Biorąc pod uwagę współczynniki przypi-
sane zmiennym w tabeli, można wyprowadzić kilka wniosków. Po pierwsze, im 
dłuższy jest okres kadencji prezesa banku centralnego przewidziany przez pra-
wo, tym wyższy stopień niezależności banku centralnego. Po drugie, im większy 
wpływ władzy politycznej (a zwłaszcza wykonawczej) na powołanie i odwołanie 

288 Zobacz R. Huterski, Niezależność banku centralnego, Toruń 2000.
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prezesa banku centralnego, tym niższy stopień niezależności banku centralnego. 
Po trzecie, zakaz prawny sprawowania funkcji w rządzie przez prezesa banku 
centralnego zwiększa stopień jego niezależności.

Zagadnienie niezależności fi nansowej banku centralnego przedstawiono 
w czwartej grupie tabeli 1 (D), gdzie rozpatrzono zmienne odnoszące się do 
prawnych ograniczeń udzielania kredytów rządowi przez bank centralny. Ogra-
niczenia te dotyczą wysokości lub udziału procentowego kredytu udzielanego 
rządowi przez bank centralny, terminów płatności i oprocentowania tego kredy-
tu oraz kręgu potencjalnych kredytobiorców banku centralnego. 

Można tu zauważyć pewne zależności:
 − większe ograniczenie udzielania kredytu rządowi przez bank centralny 

zwiększa stopień niezależności banku centralnego;
 − zwiększanie zakresu kompetencji banku centralnego co do warunków udzie-

lanych kredytów zwiększa stopień niezależności banku centralnego;
 − krótszy okres spłaty kredytu udzielanego rządowi przez bank centralny 

zwiększa stopień niezależności banku centralnego;
 − ustalenie wysokości tego kredytu w formie absolutnej, a nie jako odsetka 

pewnych wielkości, zwiększa stopień niezależności banku centralnego;
 − udzielanie kredytów rządowi po rynkowej stopie procentowej, zakaz kupo-

wania przez bank centralny papierów wartościowych rządu na rynku pier-
wotnym oraz zawężenie kręgu potencjalnych kredytobiorców banku cen-
tralnego z sektora publicznego i prywatnego zwiększa niezależność banku 
centralnego.
Zapewnienie niezależności fi nansowej banku centralnego jest koniecznością 

w obecnym systemie pieniężnym, gdyż współczesny pieniądz ma charakter kre-
dytowy i jest tworzony w systemie bankowym. W systemie pieniądza kredyto-
wego powstała więc konieczność prawnej bariery ograniczającej nadmierne jej 
tworzenie. Jest nią niezależność fi nansowa banku centralnego.

Podsumowując, można stwierdzić, że opierając się na metodologii Ale-
xa Cukiermana, niezależność funkcjonalna banku centralnego stanowi sedno 
niezależności tegoż banku. Niezależność personalna i fi nansowa zapewniają 
i wspierają niezależność funkcjonalną. Obie te niezależności banku centralne-
go (personalna i fi nansowa) zrodziły się z innych konieczności, które stają się 
coraz bardziej od siebie współzależne. Niezależność personalną zrodziła często 
krótkowzroczna działalność polityków, natomiast niezależność fi nansowa stała 
się bardzo ważna w związku z przejściem z systemu pieniądza towarowego do 
systemu pieniądza kredytowego289.

289 G. Paluszak, Pojęcie niezależności banku centralnego i jej typy, [w:] W. Przybylska-Kapuściń-
ska (red. nauk.), Bankowość w okresie przemian systemowych. Wybrane zagadnienia, Poznań 1998, 
s. 22–33.



142 Narodowy Bank Polski w systemie ustrojowym Rzeczypospolitej Polskiej

Tabela 1. Grupy, zmienne, wagi i współczynniki prawnej niezależności banku centralnego 
według A. Cukiermana

Grupy, zmienne, wagi i współczynniki prawnej niezależności banku centralnego

Lp. Grupa Opis zmiennej Waga Współczyn-
nik

1 2 3 4 5

1
A. Prezes ban-
ku centralnego 0,20

A1. Okres urzędowania prezesa:

– ponad 8 lat 1,00

– od 6 do 8 lat 0,75

– 5 lat 0,50

– 4 lata 0,25

– poniżej 4 lat 0,00

A2. Kto powołuje prezesa?

– rada (zarząd) banku centralnego 1,00

– rada złożona z przedstawicieli 
władz wykonawczych i ustawo-
dawczych oraz zarządu banku 
centralnego 0,75

– władza ustawodawcza 0,50

– władza wykonawcza kolektyw-
nie (np. Rada Ministrów) 0,25

– jeden lub dwóch przedstawicieli 
władzy wykonawczej 0,00

A3. Warunki odwołania prezesa

– nie ma możliwości odwołania 
prezesa 1,00
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Grupy, zmienne, wagi i współczynniki prawnej niezależności banku centralnego

Lp. Grupa Opis zmiennej Waga Współczyn-
nik

1 2 3 4 5

– tylko z przyczyn niewynikają-
cych z prowadzonej polityki (tzn. 
niezdolność prezesa lub narusze-
nie prawa przez prezesa) 0,83

– możliwość odwołania według 
uznania rady banku centralnego 0,67

– odwołanie z przyczyn wyni-
kających z prowadzenia polityki 
według uznania władzy ustawo-
dawczej 0,50

– możliwość bezwarunkowego 
odwołania według uznania władzy 
ustawodawczej 0,33

– odwołanie z przyczyn wynika-
jących z prowadzenia polityki we-
dług uznania władzy wykonawczej 0,17

– możliwość bezwarunkowego 
odwołania według uznania władzy 
wykonawczej 0,00

A4. Czy prezesowi banku central-
nego wolno sprawować funkcje 
w rządzie?

– nie, zakazane przez prawo spra-
wowanie funkcji w rządzie 1,00

– nie wolno sprawować funkcji 
w rządzie, chyba że za pozwole-
niem władz wykonawczych 0,50

– prawo nie zakazuje prezesowi 
sprawowania funkcji w rządzie 0,00
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Grupy, zmienne, wagi i współczynniki prawnej niezależności banku centralnego

Lp. Grupa Opis zmiennej Waga Współczyn-
nik

1 2 3 4 5

2

B. Formuło-
wanie polityki 
pieniężnej 0,15

B1. Kto ustala politykę pieniężną?

– bank centralny ma upoważ-
nienie formułowania polityki 
pieniężnej 1,00

– bank centralny uczestniczy 
w formułowaniu polityki pienięż-
nej razem z rządem 0,67

– bank centralny uczestniczy 
w formułowaniu polityki pienięż-
nej jako doradca rządu 0,33

– rząd sam formułuje politykę 
pieniężną 0,00

B2. Kto ma decydujący głos przy 
rozwiązywaniu konfl iktu?

– bank centralny ma decydu-
jący głos co do spraw wyraźnie 
zdefi niowanych w prawie jako cele 
banku centralnego 1,00

– rząd ma decydujący głos tylko 
w sprawach, które nie były wyraź-
nie zdefi niowane jako cele banku 
centralnego lub w przypadku bra-
ku zgodności w banku centralnym 0,80

– w przypadku konfl iktu osta-
teczną decyzję podejmuje rada 
złożona z przedstawicieli banku 
centralnego, władzy ustawodaw-
czej i wykonawczej 0,60
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Grupy, zmienne, wagi i współczynniki prawnej niezależności banku centralnego

Lp. Grupa Opis zmiennej Waga Współczyn-
nik

1 2 3 4 5

– władza ustawodawcza ma decy-
dujący głos w sprawach prowadzo-
nej polityki 0,40

– władza wykonawcza ma decy-
dujący głos w sprawach prowa-
dzonej polityki, ale podlega ona 
odpowiedniej procedurze i bank 
centralny ma możliwość sprzeciwu 0,20

– władza wykonawcza ma bezwa-
runkowe upoważnienie decydo-
wania w sprawach prowadzonej 
polityki 0,00

B3. Czy bank centralny pełni 
aktywną rolę w ustalaniu budżetu 
rządowego?

– tak 1,00

– nie 0,00

3
C. Cele banku 
centralnego 0,15

– stabilność cen jako jedyny lub 
najważniejszy cel, w przypadku 
konfl iktu z rządem bank centralny 
ma decydujący głos odnośnie do 
realizacji polityki zmierzającej 
do realizacji tego celu 1,00

– stabilność cen jako jedyny cel 0,80

– stabilność cen wraz z innymi ce-
lami, które nie wydają się sprzecz-
ne ze stabilnością cen (np. stabilny 
system bankowy) 0,60
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Grupy, zmienne, wagi i współczynniki prawnej niezależności banku centralnego

Lp. Grupa Opis zmiennej Waga Współczyn-
nik

1 2 3 4 5

– stabilność cen wraz z kilkoma 
potencjalnie sprzecznymi celami 
(np. pełne zatrudnienie) 0,40

– ustawa o banku centralnym 
nie zawiera jakichkolwiek celów 
banku centralnego 0,20

– w ustawie o banku centralnym 
jest kilka celów, ale nie ma wśród 
nich celu stabilności cen 0,00

4

D. Ogranicze-
nia udzielenia 
kredytu

D1. Ograniczenia dotyczące 
pożyczek 0,15

– udzielanie pożyczek zakazane 
rządowi 1,00

– udzielanie pożyczek dozwolone, 
ale podlega ograniczeniom co do 
kwoty lub udziału procentowego 
(np. do 15% dochodów rządu) 0,67

– udzielanie pożyczek podlega 
zakumulowanemu ogranicze-
niu udziału procentowego (np. 
pożyczki mogą przekroczyć 15% 
dochodów rządu lub są określone 
jako część dochodów rządu) 0,33

– nie ma prawnych ograniczeń 
odnośnie do pożyczek; wysokość 
ich podlega okresowym negocja-
cjom pomiędzy rządem i bankiem 
centralnym 0,00
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Grupy, zmienne, wagi i współczynniki prawnej niezależności banku centralnego

Lp. Grupa Opis zmiennej Waga Współczyn-
nik

1 2 3 4 5

D2. Ograniczenia dotyczące 
udzielania kredytu pod zastaw 
papierów wartościowych: 0,10

– udzielanie takiego kredytu zaka-
zane rządowi 1,00

– udzielanie takiego kredytu 
dozwolone, ale podlega ograni-
czeniom co do kwoty lub udziału 
procentowego (np. do 15% docho-
dów rządu) 0,67

– udzielanie takiego kredytu pod-
lega zakumulowanemu ograni-
czeniu udziału procentowego (np. 
pożyczki mogą przekroczyć 15% 
dochodów rządu lub są określone 
jako część dochodów rządu) 0,33

– nie ma prawnych ograniczeń 
odnośnie do takiego kredytu; wy-
sokość jego podlega okresowym 
negocjacjom pomiędzy rządem 
i bankiem centralnym 0,00

D3. Kto decyduje o kontroli wa-
runków udzielania kredytu (termi-
nach płatności, oprocentowaniu, 
wysokości kredytu podlegającego 
odpowiednim ograniczeniom 
prawnym)? 0,10

– bank centralny ustala terminy 
i warunki udzielania kredytu 
rządowi 1,00
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Grupy, zmienne, wagi i współczynniki prawnej niezależności banku centralnego

Lp. Grupa Opis zmiennej Waga Współczyn-
nik

1 2 3 4 5

– warunki udzielania kredytu 
przez bank centralny rządowi są 
określone prawnie lub bank cen-
tralny ma prawne upoważnienie 
ustanowienia tych warunków 0,67

– prawo pozostawia decyzję co 
do udzielenia kredytu przez bank 
centralny rządowi negocjacjom 
pomiędzy bankiem centralnym 
i władzą wykonawczą 0,33

– władza wykonawcza sama 
decyduje o warunkach udzielane-
go kredytu przez bank centralny 
rządowi i ustanawia je dla banku 
centralnego 0,00

D4. Typ ograniczenia, jeżeli takie 
ograniczenie istnieje: 0,025

– ograniczenie określone jako 
absolutna wysokość gotówki 1,00

– ograniczenie określone jako 
odsetek kapitału banku central-
nego lub innych pasywów banku 
centralnego 0,67

– ograniczenie określone jako 
odsetek dochodów rządu 0,33

– ograniczenie określone jako 
odsetek wydatków rządu 0,00

D5. Termin płatności kredytu 
udzielonego rządowi przez bank 
centralny: 0,025
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Grupy, zmienne, wagi i współczynniki prawnej niezależności banku centralnego

Lp. Grupa Opis zmiennej Waga Współczyn-
nik

1 2 3 4 5

– termin płatności kredytu banku 
centralnego ograniczony maksy-
malnie do 6 miesięcy 1,00

– termin płatności kredytu banku 
centralnego ograniczony maksy-
malnie do 1 roku 0,67

– termin płatności kredytu banku 
centralnego ograniczony – powy-
żej roku 0,33

– nie ma prawnie ustanowionych 
górnych granic dla terminów płat-
ności kredytu banku centralnego 0,00

D6. Ograniczenia co do stóp 
procentowych, przy których bank 
centralny udziela kredytu rządowi: 0,025

– stopa procentowa kredytu banku 
centralnego musi być rynkową 
stopą procentową 1,00

– stopa procentowa kredytu banku 
centralnego nie może być niższa 
od pewnego ustalonego pułapu 0,75

– stopa procentowa kredytu banku 
centralnego nie może przekroczyć 
pewnego pułapu 0,50

– nie ma prawnych przepisów 
dotyczących stopy procentowej 
kredytu banku centralnego 0,25

– prawo nie wymaga oprocento-
wania kredytu banku centralnego 
dla rządu 0,00
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Grupy, zmienne, wagi i współczynniki prawnej niezależności banku centralnego

Lp. Grupa Opis zmiennej Waga Współczyn-
nik

1 2 3 4 5

D7. Zakaz kupowania przez bank 
centralny papierów wartościowych 
rządu na rynku pierwotnym 0,025

– tak 1,00

– nie 0,00

D8. Kto jest potencjalnym kredy-
tobiorcą banku centralnego? 0,05

– tylko rząd centralny 1,00

– rząd centralny i rządy lokalne 
oraz wszystkie polityczne szczeble 
rządu 0,67

– wymienione powyżej instytucje 
oraz przedsiębiorstwa publiczne 0,33

– wszystkie powyżej wymienione 
instytucje oraz sektor prywatny 0,00

Źródło: G. Paluszak, Pojęcie niezależności banku centralnego i jej typy, [w:] W. Przybylska-Kapuściń-
ska (red. nauk.), Bankowość w okresie przemian systemowych. Wybrane zagadnienia, Poznań 1998, 
s. 22–28 oraz 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, nr 3, s. 358–359, 
http://www.cedeplar.ufmg.br/economia/disciplinas/ecn933a/crocco/Operacao_governanca_Ban-
cos_Centrais/CUKIERMANAWEBBNEYAPTIMeas.pdf (31.12.2012)

4.1.5. Pro i kontra autonomii banku centralnego

Występują dwie linie argumentacji na rzecz niezależności banku centralnego. 
Pierwsza opiera się na analizie przyczynowo-skutkowej. Wskazuje się, że nie-
zależny bank centralny jest bardziej odporny na oddziaływanie polityki, w tym 
politycznego cyklu wyborczego, wyrażającego się m.in. w presji 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 ocenie 
sytuacji i realistycznych prognozach oraz racjonalnych przesłankach wyboru. 
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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 
niezależności banku centralnego a stabilnością cen i ogólnymi wynikami osią-
ganymi w gospodarce, a zwłaszcza w dziedzinie wzrostu gospodarczego, bilan-
su handlowego, nowoczesności produkcji itp. Rzeczywiście korelacja pomiędzy 
tymi zmiennymi jest wysoka i wyraźnie wskazuje, że większej niezależności 
banku centralnego odpowiada niższe tempo wzrostu oraz lepsze wyniki makro-
ekonomiczne290.

Wśród zwolenników niezależności banku centralnego tradycyjnie przywo-
ływane są następujące argumenty popierające niezależność banku centralnego:
1. Argument ekonomiczny. Poprzez wzrost ilości pieniądza można osiągnąć 

krótkookresowe korzyści (wzrost zatrudnienia) za cenę późniejszej infl acji. 
W typowym dla demokracji politycznym cyklu wyborczym politycy rządzą-
cej partii mogą się zdecydować na wywoływanie krótkotrwałych boomów, 
aby zwiększyć szansę ponownego wyboru. Także w okresach między wybo-
rami może się pojawić pokusa monetaryzacji defi cytu budżetowego zamiast 
podejmowania niepopularnych decyzji o podniesieniu podatków. Konieczne 
jest więc izolowanie banku centralnego od decyzji politycznych.

2. Argument techniczny. Dzięki przekazaniu bankowi centralnemu prawa do 
podejmowania decyzji powstaje możliwość skrócenia czasu niezbędnego 
do ich podejmowania, a więc także znacznego skrócenia okresu realizacji po-
lityki pieniężnej. W idealnym przypadku o polityce pieniężnej miałoby decy-
dować stale obradujące grono ekspertów, natychmiast podejmujące bieżące 
decyzje.

3. Argument polityczny. O porządku monetarnym mogą jedynie decydować oso-
by niezainteresowane bezpośrednio, podobnie jak to jest w przypadku sądów 
i porządku prawnego. W rzeczywistości jednak nie jest możliwe zapewnienie 
personalnej autonomii. Oprócz tego bank centralny jest we współczesnym 
państwie częścią systemu polityczno-gospodarczego i w związku z tym nie jest 
ani apolitycznym gremium ekspertów, ani bezstronnym obserwatorem291.
Przy dyskusji na temat korzyści płynącej z autonomii banku centralnego na-

stępujące motywy mogą przekonać antagonistów:
 − ustanowienie banku jako niezależnego pełnomocnika do walki z infl acją 

może być dla rządu środkiem realizacji jego zobowiązań antyinfl acyjnych;
 − niezależność banku centralnego daje większą gwarancję, że rząd nie będzie 

wykorzystywał polityki monetarnej do celów politycznych;

290 W. Baka, Niezależność…, s. 21–22.
291 J. Pietrucha, Autonomia banku centralnego z punktu widzenia ekonomicznej teorii polityki, 

„Bank i Kredyt”, 1994, nr 12, s. 16–17.
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 − niepoddawanie się monetaryzacji defi cytu budżetowego może sprzyjać wy-
muszeniu na rządzie większej dyscypliny fi skalnej;

 − niezależność banku centralnego zwiększa jego wiarygodność i powoduje 
zmniejszenie oczekiwania infl acyjnego292.
Wsłuchując się w argumenty przeciwników niezależności banku centralne-

go, napotkamy poniższe powody:
1. Argument prawny. Autonomiczny bank centralny jest ciałem obcym w de-

mokratycznym systemie. Nie może istnieć organ władzy o tak dużych kom-
petencjach, niepoddający się demokratycznej legitymizacji. Autonomia jest 
więc sprzeczna z podstawowymi zasadami państwa demokratycznego.

2. Argument ekonomiczny. Polityka pieniężna jest częścią polityki gospodar-
czej. Nie może istnieć sytuacja, w której polityka gospodarcza prowadzona 
jest przez dwa niezależne od siebie organy, gdyż może to prowadzić do jej 
nieskuteczności293.

3. Argument ustrojowo-prawny. Niezależny bank centralny może się stać cia-
łem obcym w demokratycznym społeczeństwie, gdyż nie jest poddawany 
demokratycznym procedurom. Ustosunkowując się do tego zarzutu, pod-
kreśla się, że zagadnienie legitymizacji demokratycznej banku centralnego 
jest rozwiązywane poprzez demokratyczny tryb stanowienia prawa o banku 
centralnym, określanie statutu banku centralnego i powoływanie jego władz 
oraz monitorowanie i kontrolę działalności. Nadanie przez parlament ban-
kowi centralnemu statutu instytucji niezależnej od rządu i innych organów 
państwowych nie wynika więc z jakiegoś „prawa naturalnego”, lecz jest wyra-
zem demokratycznego wyboru dokonanego przez społeczeństwo.

4. Argument systemowy. Wskazuje się mianowicie, że polityka pieniężna jest 
częścią ogólnej polityki gospodarczej, wobec czego w państwie nie może być 
dwóch niezależnych ośrodków prowadzących politykę, jeden – ogólnogo-
spodarczą (rząd), drugi – monetarną (bank centralny). Również odniesie-
nie do tej kwestii nie nastręcza większych problemów. Polityka pieniężna nie 
jest bowiem zwyczajnym członem ogólnej polityki gospodarczej, tak jak np. 
polityka fi skalna, polityka inwestycyjna itp. Poprzez kształtowanie stopy pro-
centowej oraz podaży pieniądza, stanowiącego przedmiot polityki pienięż-
nej, określane są warunki brzegowe dla całej polityki gospodarczej, których 
naruszenie mogłoby doprowadzić do zakłócenia równowagi gospodarczej 
i uruchomienia infl acji, co godziłoby w żywotne interesy społeczeństwa. I ta 
właśnie okoliczność uzasadnia status niezależności banku centralnego294. 

292 A. Wojtyna, Za i przeciw, „Życie Gospodarcze”, 1994, nr 30, [w:] W.L. Jaworski (red.), Współ-
czesny bank, Warszawa 1998, s. 72.

293 J. Pietrucha, Autonomia…, s. 17.
294 W. Baka, Niezależność…, s. 22–23.
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Przeciwko niezależności banku centralnego wysuwane są również następu-
jące zastrzeżenia:

 − daleko idące uprawnienia banku centralnego ograniczają możliwość ela-
stycznej reakcji polityki gospodarczej na wszelkie nieprzewidziane „szoki 
gospodarcze”;

 − niezależność banku centralnego utrudnia znalezienie optymalnego rozwią-
zania w zakresie działań na rzecz zmniejszenia bezrobocia;

 − niezależność banku centralnego prowadzi do sztucznego separowania poli-
tyki fi skalnej i monetarnej, a przecież skuteczność polityki monetarnej zależy 
nie tylko od działań banku centralnego, lecz także od całokształtu polityki 
makroekonomicznej;

 − niezależność banku centralnego miałaby sens wówczas, gdyby o porządku 
monetarnym mogły decydować osoby niezainteresowane w jego działaniu; 
tymczasem we współczesnym państwie bank centralny jest częścią systemu 
polityczno-gospodarczego i w związku z tym nie jest ani apolitycznym gre-
mium ekspertów, ani bezstronnym obserwatorem295.
Autonomia banku centralnego wywołuje wciąż żywe polemiki wśród eko-

nomistów, prawników i politologów. Dzieje się tak, mimo że w praktyce zdaje 
się zwyciężać rozwiązanie pragmatyczne, polegające na udzieleniu bankowi cen-
tralnemu znacznej autonomii przy wyborze strategii polityki pieniężnej. Warto 
również pamiętać, że niezależny bank centralny w czasie realizacji swoich statu-
towych celów napotyka na swej drodze poważne problemy296, które mogą z jed-
nej strony ograniczać jego niezależność, a z drugiej skutkować w nieefektywnie 
prowadzonej polityce pieniężnej:
1. Wiarygodność. Żeby bank stał się całkowicie wiarygodny, powinien móc li-

czyć na bezwarunkowe poparcie rządu dla każdego swojego działania w sferze 
monetarnej. Co więcej, wiarygodność każdej składowej polityki gospodar-
czej zależy w dużej mierze od tego, czy poszczególne składniki są odbierane 
jako wzajemnie z sobą zgodne, czy nie. Jeśli bank centralny i ministerstwo 
fi nansów idą różnymi drogami, wtedy niezależność tego pierwszego niewiele 
przydaje wiarygodności jego antyinfl acyjnemu zaangażowaniu.

2. Spięcia kontra harmonia. Jeśli, przykładowo, niezależny bank centralny ma 
się stać jedynym organem odpowiedzialnym za politykę stóp procentowych, 
podczas gdy odpowiedzialność za kursy walutowe pozostaje przy rządzie, 
ryzyko konfl iktów zdolnych zniszczyć wiarygodność jest oczywiste. Dzieje 
się tak również, gdy cel utrzymania infl acji w określonych rozmiarach jest 
w konfl ikcie z polityką budżetową i fi skalnymi celami rządu. Polityka stopy 

295 J. Pietrucha, Autonomia…, s. 17.
296 Analizy głównych problemów niezależności banku centralnego dokonał brytyjski Tresury 

and Civil Service Committee.
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procentowej, kursów walut i budżetowa nie mogą być rozdzielone. Ich wpro-
wadzenie musi być harmonijne, tak by mogły się nawzajem wspierać.

3. Determinanty infl acji. Stabilność cen nie zależy wyłącznie od polityki pie-
niężnej. Niezależny bank centralny, który by próbował za wszelką cenę 
utrzymać stabilność generalnego poziomu cen w obliczu, np. powszechnego 
wzrostu podatku VAT lub dewaluacji, wprowadzonych przez rząd z myślą 
o zwiększeniu konkurencyjności przemysłu krajowego, będzie bez wątpie-
nia ryzykował narzucenie społeczeństwu takich wyrzeczeń, które spowodują 
utratę jakiejkolwiek wiarygodności jego polityki.

4. Współpraca między bankiem a skarbem. W większości memorandów przed-
stawianych przez banki centralne proces decyzyjny w sferze polityki pie-
niężnej jest ukazywany jako proces kooperacji. Naukowcy i praktycy często 
podkreślają konieczność współpracy między rządem i bankiem centralnym. 
Najczęściej powtarzające się określenia występujące w tych materiałach to 
„bliskie kontakty robocze”, „wzajemna koordynacja”, „społeczne partner-
stwo” i „konsultacja”.

5. Realne skutki polityki pieniężnej. Decyzje dotyczące poziomu stóp procen-
towych wpływają na rozmiar aktywności gospodarczej i poziom życia społe-
czeństwa. Zatem niewybieralny organ może być odpowiedzialny za wprowa-
dzanie polityki stóp procentowych w życie, ale nie za jej ustalanie297.

4.2. Analiza niezależności Narodowego Banku Polskiego

Droga, którą pokonał NBP od lat 50. do dziś, jest imponująca. We wczesnych 
latach PRL Narodowy Bank Polski był całkowicie podporządkowany kierowni-
ctwu PZPR i rządowi. Prezes NBP, w okresie największej centralizacji gospodar-
ki i polityki, był jednocześnie jednym z wiceministrów fi nansów. NBP nie miał 
też faktycznie żadnej niezależności w kreowaniu polityki monetarnej. W okresie 
gospodarki centralnie sterowanej NBP był klasycznym monobankiem, spełnia-
jącym jednocześnie rolę centrum administracyjnego dla kilku banków wyspe-
cjalizowanych w obsłudze konkretnych potrzeb państwa. Wśród ówczesnych 
szczególnych zadań NBP można wymienić koordynowanie działań koncentru-
jących środki fi nansowe na „potrzeby gospodarki narodowej” (realizacja ko-
lejnych planów gospodarczych). W roku 1982 podjęto kolejną próbę reformy 
bankowości centralnej, zmierzającej w kierunku zwiększenia (a właściwie stwo-
rzenia) autonomii NBP. Zaczęto od ograniczenia kompetencji ministra fi nansów 
w zakresie wpływania na politykę monetarną i środków nadzorczych przysługu-
jących mu w stosunku do NBP. Prawdziwe novum w zakresie regulacji polskie-
go systemu bankowego, w tym pozycji banku centralnego, przyniósł rok 1989. 

297 R. Huterski, Niezależność…, s. 105–106.
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Wtedy to uchwalono kolejną ustawę – Prawo bankowe i ustawę o NBP. W ra-
mach prowadzonej na podstawie uchwalonych ustaw reformy z NBP wydzie-
liło się dziewięć banków regionalnych. Zmiana ta oznaczała, że NBP z zasady 
przestał prowadzić działalność komercyjną. Ustawy regulujące system bankowy 
wprowadziły również zasadę niezależnej i silnej pozycji prawnej Prezesa NBP. 
Prawdziwe zmiany na rzecz niezależnego banku centralnego przyniosły ustawy 
– Prawo bankowe i o Narodowym Banku Polskim z 1997 roku298.

4.2.1.  Pozycja prawna Narodowego Banku Polskiego w wybranych projektach 
ustawy o NBP głównych partii politycznych – próby ograniczenia autonomii 
banku

Przed uchwaleniem obecnie obowiązującej ustawy o NBP ówcześnie rządzą-
ca 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 odmiennie formułowały optymalną pozycję, organizację 
i kompetencje banku centralnego. Propozycja SLD–PSL powtarzała przepis z po-
przedniej ustawy o dwoistym celu działania NBP, to jest wzmacnianiu waluty 
krajowej oraz współpracy w realizacji polityki gospodarczej państwa. Obowią-
zek współpracy z innymi agendami państwowymi był powtórzony w rozdziale 
dotyczącym NBP i władz państwowych. Propozycja UW defi niowała wzmacnia-
nie polskiej waluty jako jedyny cel działania NBP, choć również zawierała obo-
wiązek współpracy banku centralnego z agendami rządowymi w realizacji go-
spodarczej polityki rządu. W obu projektach znajdowało się stwierdzenie, które 
oznaczało, że NBP byłby zmuszony fi nansować, do pewnego poziomu, defi cyt 
budżetowy. Propozycja SLD–PSL zezwalała NBP na zakup rządowych papierów 
wartościowych od Ministerstwa Finansów w ciągu roku budżetowego na łączną 
kwotę nieprzekraczającą 5% planowanych dochodów budżetowych na dany rok. 
UW zakładała (obecnie realizowane) utworzenie Skarbu Państwa, odrębnego od 
Ministerstwa Finansów, od którego NBP mógłby kupować obligacje o łącznej 
wartości (bez odsetek) nieprzekraczającej 2% planowanego dochodu budżeto-
wego na dany rok. Bardzo istotna z punktu widzenia niezależności banku cen-
tralnego różnica pomiędzy obiema propozycjami dotyczyła uregulowania struk-
tury organów zarządzających banku i powoływania ich członków. Projekt UW 
zachowywał główną rolę Prezesa NBP, wprowadzając jednak nowy organ odpo-
wiedzialny za decyzje monetarne – Radę Polityki Pieniężnej. Wariant SLD–PSL 
przenosił kompetencje zarządcze do specjalnie tworzonej Rady NBP, która mia-
ła także koordynować politykę pieniężną, pozostawiając Prezesowi NBP jedy-
nie ograniczoną władzę wykonawczą. Projekt ustawy o NBP, przedłożony przez 

298 E. Frankowski, W obronie niezależności banku centralnego, „Glosa”, 2001, nr 2, s. 2.
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Unię Wolności, został w dużej mierze wykorzystany w obecnie obowiązującej 
ustawie: wprowadzenie Rady Polityki Pieniężnej jako organu odpowiedzialnego 
wyłącznie za decyzje monetarne, przy zachowaniu istotnej roli prezesa, zarówno 
w kwestiach polityki, jak i bieżącego zarządzania NBP299.

Co ciekawe, ugrupowania polityczne niechętne niezależnemu bankowi cen-
tralnemu nie pozostały bierne w staraniach o zmianę statusu Narodowego Banku 
Polskiego. Polskie Stronnictwo Ludowe już w grudniu 2000 roku wniosło projekt 
zmiany ustawy o NBP. Zaproponowało, by bank centralny i Rada Polityki Pie-
niężnej miały obowiązek wspierania działań gospodarczych rządu, a Sejm uzy-
skał formalne prawo do rozliczania członków rady oraz ich odwoływania, jeśli 
wyniki pracy RPP nie przypadną posłom do gustu. Tym samym fundament każ-
dej nowoczesnej i sprawnie działającej gospodarki, jakim jest w pełni niezależny 
i wolny od politycznego lobbingu bank centralny, zostałby zdruzgotany. Gdyby te 
poprawki weszły w życie, a kilka zaledwie głosów przesądziło o tym, że posłom 
nie udało się ograniczyć niezależności Narodowego Banku Polskiego, poszłoby 
też na marne dziesięć lat ciężkiej, nie zawsze zresztą skutecznej, walki z infl acją300.

Kolejną próbą osłabienia banku centralnego w Polsce była wniesiona przez 
Samoobronę, pod koniec 2005 roku, nowelizacja ustawy o NBP. Ugrupowanie 
Andrzeja Leppera zamierzało zmusić bank centralny do wspierania polityki 
gospodarczej rządu oraz nałożyć na NBP współodpowiedzialność za poziom 
bezrobocia301. W swoim wystąpieniu w debacie sejmowej w sprawie podobnego 
projektu nowelizacji ustawy o NBP prof. Leszek Balcerowicz w następujący spo-
sób argumentował przeciwko proponowanym zmianom: 

Zawarta w nim [projekcie nowelizacji ustawy o NBP – E.M.] propozycja dodania 
do celu działalności banku centralnego wspierania rozwoju działalności gospodarczej 
i sprzyjania zmniejszeniu bezrobocia jest sprzeczna z Konstytucją, która w art. 227 czy-
ni Narodowy Bank Polski odpowiedzialnym za wartość polskiego pieniądza. Dbałość 
o wartość pieniądza, choć stanowi jeden z fundamentów szybkiego, długofalowego roz-
woju, może pozostawać w sprzeczności z krótkotrwałym pobudzaniem gospodarki, które 
się kończy często następnym załamaniem. Także średnia z długiego okresu wychodzi 
często na zero. Takie są koszty pośpiechu i lekkomyślności. 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 standardów Unii Europejskiej. Taką opinię podziela także, jak wia-
domo, sejmowa komisja europejska w naszym Sejmie302.

299 R. Huterski, Niezależność…, s. 189–194.
300 P. Tarnowski, Bank Narodowy czy Ludowy, „Polityka”, 2.12.2000, nr 49 oraz J. Paradowska, 

Sejm się śmieje, „Polityka”, 16.06.2006, nr 24.
301 G. Brycki, A. Stankiewicz, Siłą banku nie wezmą, „Rzeczpospolita”, 2.12.2005 oraz A. Stankie-

wicz, Lepper zaczyna wyrzucać Balcerowicza, „Rzeczpospolita”, 1.12.2005.
302 Wystąpienie Leszka Balcerowicza w debacie sejmowej w sprawie projektów nowelizacji usta-

wy o NBP, http://www.nbp.pl/aktualnosci/Wiadomosci_2002/sejm_230502.html (31.12.2012).
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Drugą propozycją Samoobrony było zmniejszenie liczby członków wcho-
dzących w skład Rady Polityki Pieniężnej z 9 do 6 osób (w przedstawionym 
przed wyborami projekcie zmiany konstytucji partia ta proponowała całkowitą 
likwidację Rady Polityki Pieniężnej)303. Ówcześni członkowie RPP zostaliby po-
zbawieni stanowisk automatycznie w ciągu 30 dni od wejścia w życie projektu 
Samoobrony. Rada Polityki Pieniężnej miała zostać osłabiona także w inny spo-
sób. W jej posiedzeniach uczestniczyliby członkowie rządu, którzy mieliby pra-
wo przedstawiać własne wnioski. Prezes Narodowego Banku Polskiego odpierał 
inny projekt zmiany składu osobowego RPP w następujący sposób:

Co do drugiej propozycji, pozwolę sobie zacytować tylko opinię wybitnego konsty-
tucjonalisty prof. Piotra Winczorka. Wprawdzie konstytucja nie mówi, ilu łącznie człon-
ków ma zasiadać w radzie, ale polityczna intencja projektu 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 dzisiej-
szej większości parlamentarnej. Nie można opierać interpretacji prawa, w tym konstytu-
cji zwłaszcza, tylko na literalnym brzmieniu 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 zmia-
nie większości parlamentarnej, to jest dalszy ciąg cytatu, ma nas czekać powiększanie lub 
zmniejszanie liczebności rady, aby stawała się bardziej uległa Sejmowi304.

Eksperci Leppera proponowali także ułatwienia w odwoływaniu Prezesa 
NBP. Prezydent mógłby wnioskować o odwołanie prezesa banku centralnego, 
gdyby Sejm nie przyjął sprawozdania RPP z wykonania założeń polityki pienięż-
nej. W podobnych okolicznościach stanowiska mogliby stracić także członkowie 
RPP305. Projekt nowelizacji ustawy o NBP autorstwa Samoobrony upadł, gdy Sej-
mowa Komisja Ustawodawcza uznała go, na początku 2007 roku, za niedopusz-
czalny, zamykając dalsze procedowanie. Za niedopuszczeniem było 13 posłów, 
4 przeciw i jeden wstrzymał się od głosu306.

W obliczu prób pozbawienia choćby części niezależności NBP warto pod-
kreślić, że zwolennicy tego rodzaju zmian nie chcą zauważyć, że uzależnienie 
banku centralnego od ugrupowań politycznych tworzących rząd lub parlament 
uzależni jego działanie od krótkoterminowej polityki rządu realizującego swój 
program wyborczy, a polityka monetarna dla swej skuteczności wymaga realizo-
wania celów długofalowych. Takie rozwiązanie mogłoby spowodować, że dzia-

303 G. Brycki, A. Stankiewicz, Siłą… oraz A. Stankiewicz, Lepper…
304 Wystąpienie Leszka Balcerowicza w debacie sejmowej w sprawie projektów nowelizacji usta-

wy o NBP, http://www.nbp.pl/aktualnosci/Wiadomosci_2002/sejm_230502.html (31.12.2012).
305 G. Brycki, A. Stankiewicz, Siłą… oraz A. Stankiewicz, Lepper…
306 Sejm na razie nie będzie zmieniał ustawy o NBP, artykuł z 11.01.2007, http://gospodarka.ga-

zeta.pl/gospodarka/1,52981,3843528.html (31.12.2012).
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łalność NBP byłaby bardziej zależna od kalendarza wyborczego niż od trendów 
w światowej gospodarce.

4.2.2.  Niezależność Narodowego Banku Polskiego w Konstytucji RP 
oraz ustawie o Narodowym Banku Polskim

Konstytucja RP oraz ustawa o NBP z 29 sierpnia 1997 roku wyposażyły pol-
ski bank centralny w uprawnienia, które sytuują go w gronie najbardziej nieza-
leżnych banków centralnych w świecie. Pozycja instytucjonalna NBP odpowiada 
obecnie najwyższym standardom. Niezależność banku centralnego należy roz-
patrywać w trzech aspektach: niezależności personalnej, niezależności fi nanso-
wej oraz niezależności funkcjonalnej. 

A. Niezależność personalna
Realizując podstawowy cel swej działalności, NBP dysponuje w znacznym 

zakresie niezależnością personalną. Rząd nie ma bowiem żadnego formalnego 
wpływu na obsadę organów tego banku. Jednocześnie długotrwałość kadencji 
Prezesa NBP oraz członków Rady Polityki Pieniężnej (sześć lat) dłuższa niż ka-
dencja rządu (art. 227 Konstytucji RP), a także istotne ograniczenia możliwości 
skrócenia owej kadencji (art. 9 i 13 ustawy o NBP), gwarantują organom ban-
ku centralnego stabilność, niezbędną do realizacji długofalowych celów polityki 
pieniężnej307.

B. Niezależność fi nansowa
Niezależność fi nansowa wymaga ustawowego ograniczenia zakresu fi nan-

sowania przez bank wydatków budżetowych. Obecnie Konstytucja RP zabra-
nia bezpośredniego fi nansowania przez bank centralny defi cytu budżetowego 
(art.  220). 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 nansowania defi cytu budżetowego308. 

Zgodnie z ustawą o NBP, bank centralny wykonuje jednak pewne zadania, 
które niosą z sobą teoretyczne możliwości osłabienia zakazu kredytowania rzą-
du. Zaliczyć do nich można:

 − prowadzenie bankowej obsługi budżetu państwa (art. 3, ust. 4) i jego rachun-
ków (art. 51, ust. 1, pkt 2);

 − prowadzenie rachunków Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (art. 51, ust. 1, 
pkt 3);

 − organizowanie obrotu skarbowymi papierami wartościowymi (art. 48, pkt 2 
i 3);

307 L. Góral, M. Karlikowska, K. Koperkiewicz-Mordel, Polskie…, s. 40–41.
308 I. Kraś, Powstanie…, s. 219.
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 − możliwość obsługi pożyczki państwowej, zaciągniętej w postaci emisji papie-
rów wartościowych (art. 49);

 − możliwość pełnienia funkcji agenta fi nansowego rządu w zakresie zawierania 
i realizacji umów kredytowych oraz obsługi zadłużenia zagranicznego pań-
stwa (art. 52, ust. 3), choć NBP nie odpowiada za zobowiązania Skarbu Pań-
stwa w tym zakresie.
Należy również pamiętać, że z jednej strony formalnie konstytucja zakazuje 

jedynie równoważenia budżetu środkami banku centralnego, a nie wszelkiego 
kredytowania rządu. Z drugiej strony, gdyby takie kredyty stawały się zbyt po-
wszechne, można to uznać za złamanie przepisu konstytucji, a powołanie odręb-
nego banku do obsługi budżetu oznaczałoby utratę przez NBP bieżącego dostę-
pu do ważnych informacji o fi nansowych poczynaniach rządu309.

C. Niezależność funkcjonalna
Niezależność funkcjonalna wymaga zagwarantowania bankowi centralne-

mu prawa do samodzielnego kształtowania i realizowania polityki pieniężnej. 
Jest ona zapewniona przez skupienie w NBP zadań związanych z tworzeniem, 
realizacją i odpowiedzialnością za prowadzenie polityki pieniężnej. Zgodnie 
z obecnym stanem prawnym zadania te są realizowane na podstawie corocznej 
uchwały Rady Polityki Pieniężnej310. Rada ustala główne parametry obiegu pie-
niężnego, w tym stopy procentowe NBP, zasady i stopy rezerw obowiązkowych 
banków komercyjnych oraz zasady prowadzenia operacji otwartego rynku. God-
ny podkreślenia jest fakt, że to rada decyduje każdorazowo 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, znajduje się 
wspieranie polityki gospodarczej rządu311. 

W konkluzji można stwierdzić, że NBP zajmuje obecnie wysoką pozycję 
w strukturze organów państwa, cechując się dużym stopniem niezależności. 
Świadczy o tym zarówno sposób powoływania organów banku centralnego oraz 
ich kadencyjność, jak i zakres faktycznie posiadanych przez ten bank kompeten-
cji do planowania i prowadzenia polityki pieniężnej państwa.

309 R. Huterski, Niezależność…, s. 197–198.
310 W przeszłości mechanizm ten wyglądał zgoła inaczej. Mianowicie NBP realizował politykę 

pieniężną zgodnie z coroczną uchwałą podejmowaną przez Sejm. Projekt założeń tej uchwały był 
przez Prezesa NBP tylko przygotowany i wymagał przedstawienia go Radzie Ministrów, która mia-
ła prawo wyrazić swoje stanowisko. Następnie projekt, wraz ze stanowiskiem Rady Ministrów, był 
wraz z ustawą budżetową przedstawiany Sejmowi, który podejmował stosowną uchwałę. Ponadto 
bank centralny był zobligowany do składania Radzie Ministrów i Sejmowi sprawozdania z realizacji 
uchwały. W takim układzie trudno było mówić o autonomii politycznej banku centralnego, zwłasz-
cza że spełniał on wiele funkcji, które są zazwyczaj poza zainteresowaniem banku centralnego.

311 E. Frankowski, W obronie…, s. 3.
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4.2.3. Relacje Narodowego Banku Polskiego z organami państwa

W ustawie o NBP sprawie stosunku banku centralnego do organów pań-
stwowych poświęcono odrębny rozdział (rozdział 3 art. 21–24). Ustalono przede 
wszystkim zasadę współdziałania NBP i organów państwowych, a także przed-
miot i niektóre jego formy. NBP ma w wykonaniu swoich zadań współdziałać 
z właściwymi organami państwa w kształtowaniu i realizacji polityki gospodar-
czej państwa, dążąc przy tym do zapewnienia należytej realizacji założeń polity-
ki pieniężnej (art. 21). W tym celu NBP:

 − przekazuje organom państwa założenia polityki pieniężnej oraz informacje 
dotyczące realizacji polityki pieniężnej i sytuacji w systemie bankowym;

 − współdziała z ministrem fi nansów w opracowaniu planów fi nansowych pań-
stwa;

 − opiniuje projekty aktów normatywnych z zakresu polityki gospodarczej;
 − opiniuje projekty aktów normatywnych dotyczących działalności banków 

i mających znaczenie dla systemu bankowego (art. 21 ustawy o NBP);
 − prezes NBP może uczestniczyć w posiedzeniach Sejmu (art. 22 ustawy 

o NBP).
Ponadto Prezes NBP przedstawia Sejmowi i Radzie Ministrów kwartalne in-

formacje o bilansie płatniczym oraz roczne zestawienie międzynarodowej pozy-
cji inwestycyjnej, natomiast Radzie Ministrów i ministrowi fi nansów przekazuje 
projekty założeń polityki pieniężnej, opinie w sprawie projektu ustawy budże-
towej, prognozy bilansu płatniczego oraz ustalenia Rady Polityki Pieniężnej, 
a także informacje o wpłatach (wypłatach) z zysku do budżetu państwa (art. 23 
ustawy o NBP). W porozumieniu z Radą Ministrów NBP realizuje politykę wa-
lutową, którą ustala jednak Rada Ministrów, a NBP ogłasza bieżące kursy walut 
obcych oraz kursy innych wartości dewizowych (art. 24 ustawy o NBP). Pre-
zes NBP jako członek Komitetu Stabilności Finansowej (art. 22a ustawy o NBP) 
wraz z ministrem fi nansów oraz Przewodniczącym Komisji Nadzoru Finanso-
wego działa na rzecz wspierania i utrzymania stabilności krajowego systemu fi -
nansowego poprzez wymianę informacji, opinii i ocen sytuacji w systemie fi nan-
sowym w kraju i za granicą oraz koordynację działań w tym zakresie (art. 1 ust. 2 
ustawy o Komitecie Stabilności Finansowej).

Współdziałanie innych podmiotów z NBP ma z kolei polegać na tym, że na-
czelne organy państwowe, organy administracji rządowej i samorządu teryto-
rialnego, banki i inne osoby prawne, jednostki organizacyjne niebędące osoba-
mi prawnymi oraz inni przedsiębiorcy mają przekazywać na żądanie NBP dane 
niezbędne do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej 
państwa, natomiast podmioty uczestniczące w obrotach z zagranicą przekazują 
NBP dane niezbędne do sporządzenia bilansu płatniczego oraz międzynarodo-
wej pozycji inwestycyjnej. Podmioty uczestniczące w rozliczeniach pieniężnych 
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i rozrachunkach międzybankowych są zobowiązane do przekazywania, na żąda-
nie NBP, danych niezbędnych do dokonywania ocen funkcjonowania rozliczeń 
pieniężnych i rozrachunków międzybankowych. Z kolei banki przekazują na 
żądanie NBP dane niezbędne do oceny ich sytuacji fi nansowej oraz stabilności 
i ryzyka sektora bankowego (art. 23 ustawy o NBP).

Mimo szeroko podkreślanej niezależności banku centralnego w Polsce na-
leży się zastanowić nad zagadnieniem współpracy NBP z rządem. Jest to o tyle 
ważne zagadnienie, gdyż bank, mimo że autonomiczny, nie egzystuje w próżni 
instytucjonalnej.

Przede wszystkim warto zadać pytanie czy Narodowy Bank Polski jest w sta-
nie prowadzić politykę pieniężną niezależnie od rządu. Odpowiedź na tak posta-
wione pytanie jest bardziej złożona. Według art. 227 ust. 1 konstytucji NBP, który 
odpowiada za wartość polskiego pieniądza, przysługuje wyłączne prawo emisji 
pieniądza oraz ustalania i realizowania polityki pieniężnej. Sposób sformułowa-
nia celu działalności banku centralnego w ustawie o NBP dodatkowo podkreśla 
ten aspekt niezależności. Według art. 3 ust. 1 tej ustawy, podstawowym celem 
działalności NBP jest utrzymanie stabilnego poziomu cen, przy jednoczesnym 
wspieraniu polityki gospodarczej rządu, ale tylko wtedy, gdy nie ogranicza to 
podstawowego celu NBP. Wydźwięk powołanych przepisów jest jednoznacz-
ny, jednakże niektóre szczegółowe rozwiązania zawarte w ustawie o NBP mogą 
wzbudzać pewne zastrzeżenia. Art. 24 ust. 1 i 2 ustawy o NBP – politykę wa-
lutową oraz zasady ustalania kursu złotego wobec walut obcych określa Rada 
Ministrów w porozumieniu z RPP, a NBP wykonuje ustalenia. Wielu teoretyków 
i praktyków fi nansów uważa, że bank centralny nie jest w stanie skutecznie re-
alizować niezależnej polityki pieniężnej, gdy decyzje w sprawie kursów walu-
towych należą do kompetencji rządu. Powoływany przepis zakłada, co prawda, 
konieczność zawarcia przez rząd porozumienia z organem banku centralnego, 
jednakże nie zmienia to faktu, że inicjatywa należy do rządu. Z punktu widzenia 
niezależności NBP jest to rozwiązanie ją ograniczające312.

Niezależność centralnego banku od instrukcji rządu nie oznacza, że w pań-
stwie mają działać niezależne od siebie ośrodki decyzyjne. Obowiązek współ-
działania wynika z przepisu art. 3 ust. 1 ustawy o NBP, który określając utrzyma-
nie stabilnego poziomu cen jako podstawowego celu działalności NBP, nakazuje 
mu jednoczesne wspieranie polityki gospodarczej rządu, o ile nie ogranicza to 
celu podstawowego. W pierwotnej wersji ustawy o NBP znajdował się również 
przepis umieszczony w art. 15, który przewidywał udział przedstawiciela rzą-
du w posiedzeniach Rady Polityki Pieniężnej bez prawa udziału w głosowaniu. 
Przedstawiciel rządu może jednak przedstawić wnioski do rozważenia przez 
radę. Możliwość ta została usunięta zmianą ustawy z 18 grudnia 2003 roku, co 
wskazuje na zamiar ustawodawcy zwiększenia autonomiczności funkcjono-

312 R. Huterski, Niezależność…, s. 198.
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wania rady, a co za tym idzie banku centralnego. Warto wspomnieć, że syste-
my przewidujące niezależność banku centralnego kładą nacisk na obowiązek 
współpracy z rządem w realizacji jednej polityki gospodarczej. Potwierdzeniem 
tego są sformułowania zawarte w Traktacie UE i Statucie Europejskiego Systemu 
Banków Centralnych (ESBC), które posłużyły za wzorzec dla ustawodawstwa 
krajów–członków UE, przewidujących jako zasadę obowiązek współdziałania 
centralnych banków z organami rządowymi oraz wspierania ogólnej polityki go-
spodarczej dopóty, dopóki nie zagraża to podstawowemu zadaniu centralnego 
banku, jakim jest utrzymanie w kraju stabilnego poziomu cen. Przepis art. 146 
konstytucji nakłada na Radę Ministrów obowiązek prowadzenia polityki pań-
stwa, w tym również polityki gospodarczej, mającej na celu m.in. wzrost gospo-
darczy, walkę z bezrobociem, podział dochodów, rozwój infrastruktury, wzrost 
eksportu. Polityka pieniężna nie może być kształtowana w oderwaniu od celów 
polityki gospodarczej rządu, bo prowadziłoby to do atrofi i państwa313.

4.2.4. Bankowa komisja śledcza a wyrok Trybunału Konstytucyjnego

24 marca 2006 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął uchwałę w spra-
wie powołania komisji śledczej do zbadania rozstrzygnięć dotyczących prze-
kształceń kapitałowych i własnościowych w sektorze bankowym oraz działań 
organów nadzoru bankowego w okresie od 4 czerwca 1989 do 19 marca 2006 
roku. Jej głównym zadaniem miało być zbadanie działalności NBP, nadzoru 
bankowego oraz prywatyzacji sektora fi nansowego po 1990 roku. Szczegółowy 
zakres działania komisji zgodnie z art. 2 uchwały obejmował zbadanie:
1) prawidłowości i celowości działań Narodowego Banku Polskiego i Komi-

sji Nadzoru Bankowego jako organów nadzoru bankowego w okresie od 
4 czerwca 1989 do 19 marca 2006 roku, w szczególności w zakresie:
a) udzielania zezwoleń na utworzenie banku oraz rozpoczęcie jego działal-

ności;
b) udzielania zezwoleń na wykonywanie prawa głosu z akcji banków;
c) rzetelności, w tym kompletności, materiałów przygotowywanych przez 

Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego na posiedzenia Komisji Nad-
zoru Bankowego w sprawach, o których mowa w lit. a i b;

d) dokumentowania działań organów nadzoru bankowego;
2) kształtu systemu bankowego w Polsce w porównaniu z innymi krajami, 

w szczególności średnimi i dużymi krajami Unii Europejskiej i przyczyn tego 
stanu oraz wpływu organów nadzoru bankowego na ten stan, w tym w szcze-
gólności zbadanie struktury własnościowej banków działających w formie 
spółki akcyjnej w Polsce w porównaniu ze średnimi i dużymi krajami Unii 

313 R. Tupin, Niezależność NBP a obowiązek dbałości o stan gospodarki narodowej (uwagi krytycz-
ne i wnioski de lege ferenda), PUG, 2002, nr 6, s. 14–15.
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Europejskiej i wpływu organów nadzoru bankowego oraz Prezesa Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dawniej Prezesa Urzędu Antymono-
polowego) na ten stan;

3) prawidłowości działania Zarządu Narodowego Banku Polskiego w zakresie 
dokonywanych przez niego ocen funkcjonowania systemu bankowego w Pol-
sce;

4) kwestii ewentualnego konfl iktu interesów między rolą Prezesa Narodowego 
Banku Polskiego jako Przewodniczącego Rady Polityki Pieniężnej i Prze-
wodniczącego Komisji Nadzoru Bankowego;

5) działalności osób występujących w imieniu Komisji Nadzoru Bankowego, 
Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego, Urzędu Ochrony Konku-
rencji i Konsumentów (dawniej Urzędu Antymonopolowego), Komisji Papie-
rów Wartościowych i Giełd oraz Ministerstwa Skarbu Państwa i ministerstwa 
pod kątem ewentualnego występowania konfl iktu interesów wpływającego 
na brak bezstronności przy dokonywaniu rozstrzygnięć przez te osoby;

6) działań ministrów oraz innych osób zajmujących kierownicze stanowiska 
państwowe w sprawach rozstrzygnięć dotyczących przekształceń kapitało-
wych i własnościowych w sektorze bankowym w okresie od 4 czerwca 1989 
do 19 marca 2006 roku;

7) ewentualnego, nieuprawnionego wpływania przez osoby prywatne lub przed-
siębiorców na działania, o których mowa w pkt 6.
Utworzenie bankowej komisji śledczej spowodowało, że – większościowa 

w owym czasie w Sejmie – partia Prawo i Sprawiedliwości zrealizowała kilka 
ważnych dla siebie celów. Po pierwsze, zyskała przychylność Andrzeja Leppera 
oraz jego partii Samoobrona, jak również Romana Giertycha (Liga Polskich Ro-
dzin), wielkiego zwolennika przyglądania się bankom, co w późniejszym czasie 
zapewne przyczyniło się do zawiązania koalicji rządowej314. Po drugie, ustawiła 
w opozycji Platformę Obywatelską, która głosowała przeciwko uchwale o powo-
łaniu komisji315. Ustanowienie komisji oraz jej późniejsze działania były pewną 

314 W wyniku wyborów parlamentarnych w 2005 roku Prawo i Sprawiedliwość zyskało większość 
w Sejmie, otrzymując 26,99% głosów, co dawało tej partii 155 mandatów. W wyniku niepowodzenia 
rozmów z potencjalnym koalicjantem Platformą Obywatelską (24,14% głosów – 133 mandaty w Sej-
mie), Kazimierz Marcinkiewicz desygnowany na premiera stworzył rząd mniejszościowy powoła-
ny i zaprzysiężony przez prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego 31 października 2005 roku. 
27 kwietnia 2006 roku PiS podpisało umowę koalicyjną z Samoobroną oraz Narodowym Kołem 
Parlamentarnym, a 5 maja do koalicji przystąpiła Liga Polskich Rodzin. 10 lipca 2006 roku Kazi-
mierz Marcinkiewicz podał się do dymisji, a jego rząd pełnił obowiązki do 14 lipca 2006 roku.

315 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 niezrzeszonych. 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 
(31.12.2012).
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próbą sił, która rozegrała się między Sejmem a Narodowym Bankiem Polskim, 
a dokładnie ówczesnym prezesem Leszkiem Balcerowiczem w 2006 roku.

Już na etapie projektu uchwały pojawiły się negatywne opinie na jej temat. 
Profesor Wiktor Osiatyński, prawnik konstytucjonalista, zauważył, że istniały 
przesłanki, by projekt powołania komisji śledczej do zbadania prawidłowości 
i efektywności działania Prezesa NBP316 uznać za niezgodny z zasadami pań-
stwa prawnego oraz z Konstytucją RP. Swoją argumentację oparł na fakcie, że 
konstytucja zapewnia niezależność NBP. Co prawda, nie jest to niezależność, 
która oznacza wolność od jakiejkolwiek kontroli, ponieważ równowaga władz 
polega na tym, że patrzą sobie wzajemnie na ręce. Sejm miał prawo dociekać, co 
robił Narodowy Bank Polski, nie miał natomiast prawa polecać mu niczego ani 
podważać jego decyzji. Do oglądu i oceny NBP Sejm powinien zastosować nor-
malne narzędzia. Art. 111 konstytucji wyraźnie mówi o tym, że „Sejm może po-
wołać komisję śledczą do zbadania określonej sprawy” (np. prywatyzacji Orlenu 
lub PZU), jednak zbadanie prawidłowości i efektywności działania Prezesa NBP 
i Komisji Nadzoru Bankowego w ciągu siedemnastu lat nie mieściło się w za-
kresie „określonej sprawy” według konstytucjonalisty. Ponadto badanie takich 
spraw należy do kompetencji Najwyższej Izby Kontroli, która (zgodnie z art. 203 
konstytucji) kontroluje działalność m.in. NBP „z punktu widzenia legalności, 
gospodarności, celowości i rzetelności”, a rezultaty działania Rady Polityki Pie-
niężnej Sejm może oceniać przy okazji corocznego sprawozdania rady z wyko-
nania założeń polityki pieniężnej. W dalszej analizie Osiatyński zwrócił uwagę, 
że Sejm i NIK miały dostateczne instrumenty, by przyglądać się działaniu NBP: 
Sejm mógł zlecić kontrolę Komisji Skarbu Państwa lub nawet specjalnie powoła-
nej komisji nadzwyczajnej, nieposiadającej jednak uprawnień śledczych. Podsu-
mowując, Osiatyński w uzasadnieniu projektu uchwały sejmowej nie znajdował 
żadnych podstaw do powołania komisji śledczej w trybie art. 111 konstytucji317. 
W podobnym tonie opiniowali projekty uchwał inni konstytucjonaliści. Paweł 
Sarnecki wskazał na brak uprawnienia Sejmu do powołania komisji śledczych 
w rozumieniu art. 111 konstytucji, których celem byłoby zbadanie działalności 
Narodowego Banku Polskiego i jego organów. Swoją ocenę oparł na wprowadzo-
nym przez Konstytucję RP oddzieleniu organów władzy ustawodawczej od Na-
rodowego Banku Polskiego, w celu oddzielenia działań publicznych (i ich kon-

316 Na etapie przygotowania uchwał istniały dwa projekty w sprawie powołania dwóch komisji 
śledczych – pierwsza – do zbadania prawidłowości i efektywności działania Prezesa NBP i KNB 
jako organów nadzoru bankowego oraz GINB w latach 1989–2006, a także Zarządu NBP i Prezesa 
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, oraz odpowiedzialności poszczególnych osób w ra-
mach tych podmiotów za obecną strukturę systemu bankowego, oraz druga – do zbadania działań 
ministrów odpowiedzialnych za decyzje dotyczące prywatyzacji i przejęć w sektorze bankowym 
oraz działań organów NBP i KNB w zakresie wydawania zezwoleń na przekształcenia kapitałowe 
w sektorze bankowym w latach 1989–2006.

317 W. Osiatyński, Zadania komisji śledczej określone zbyt ogólnie. Uwagi do projektu uchwały 
Sejmu o kontroli NBP, „Rzeczpospolita”, 16.03.2006.



165Narodowy Bank Polski a naczelne organy władzy państwowej. Problem niezależności i odpowiedzialności 

troli) dotyczących rozmiarów emisji pieniądza i prowadzenia polityki pieniężnej 
(art. 227 ust. 1 i 6 konstytucji) od pozostałych działań publicznych (i ich kon-
troli) w zakresie prowadzenia wewnętrznej i zagranicznej polityki RP (art. 146 
ust. 1 konstytucji). Podkreślił również, że Sejmowi przysługują tylko takie kom-
petencje kontrolne, które zostały wyraźnie określone w konstytucji i ustawach. 
Następnie profesor Sarnecki 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, mają-
cą swoje zwieńczenie w odpowiedzialności 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 zaufania318.

Projekty uchwał spotkały się również z pozytywną oceną prawników. Ma-
rek Zubik, opiniując je, stwierdził, że nie można w stosunku do którejkolwiek 
z nich podnieść generalnego zarzutu o przekraczanie zakresu podmiotowego 
i przedmiotowego funkcji wyznaczonej dla sejmowej komisji śledczej. W swojej 
argumentacji Zubik opowiedział się za szerokim ujęciem strony podmiotowej 
podlegającej „śledztwu sejmowemu”, co oznaczało objęcie nim m.in. NBP jako 
organu, którego zakres kompetencji należy ze swojej istoty do władzy wykonaw-
czej. W zakresie przedmiotowym zwrócił jednak uwagę na konieczność zmiany 
niektórych punktów uchwały, np. punktu dotyczącego badania konfl iktu intere-
sów między rolą Prezesa NBP jako Przewodniczącego RPP i Przewodniczącego 
KNB, uzasadniając, że badanie konfl iktu kompetencji, jakie realizowała ta sama 
osoba, byłoby oceną celowości i racjonalności rozwiązań prawnych, co nie mie-
ści się w zakresie działania komisji śledczej319. Mirosław Granat z kolei wskazał, 
że Sejm (lub jego organ), będąc uprawnionym do zlecenia Najwyższej Izby Kon-
troli przeprowadzenia kontroli NBP (art. 6 ustawy o NIK), może dokonać tej 
kontroli samodzielnie poprzez swoje organy, np. sejmową komisję śledczą. Co 
więcej, skoro komisja śledcza ma prawo złożenia wniosku wstępnego o pociąg-
nięcie prezesa NBP do odpowiedzialności konstytucyjnej przed Trybunałem 
Stanu (art. 6 ustawy o Trybunale Stanu), to ma również prawo do badania tego 
organu państwowego320.

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

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

320 M. Granat, Opinia dotycząca konstytucyjnych aspektów projektów uchwał w sprawie powo-
łania komisji śledczej do oceny działalności m.in. organów Narodowego Banku Polskiego, „Przegląd 
Sejmowy”, 2006, 5(76), s. 96–101.
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Po przyjęciu przez Sejm uchwały z 24 marca 2006 roku321 opinie specjalistów 
prawa konstytucyjnego na temat jej zgodności z konstytucją były już jednolite 
i jednoznacznie wskazywały na jej sprzeczność z przepisami ustawy zasadniczej, 
szczególnie w zakresie naruszenia konstytucyjnego nakazu określoności sprawy, 
którą miałaby badać komisja śledcza. Konstytucyjny wymóg skonkretyzowania 
przedmiotu działania komisji śledczej, którym musi być wyraźnie „określona 
sprawa”, oraz wymóg badania jednej sprawy przez jedną komisję śledczą nie zo-
stały spełnione. Uchwała Sejmu z 24 marca 2006 roku naruszyła postanowienia 
art. 111 Konstytucji RP, ponieważ nie wskazywała jednej sprawy, która ma być 
przedmiotem badania komisji, lecz wiele spraw, które obejmują odległe kwestie, 
np. analizę kształtu systemu bankowego w Polsce w porównaniu z innymi kra-
jami, badanie udzielania różnych zezwoleń czy ustalania występowania ewentu-
alnego, nieuprawnionego wpływania przez osoby prywatne lub przedsiębiorców 
na działania ministrów oraz innych osób zajmujących kierownicze stanowiska 
państwowe w sprawach rozstrzygnięć dotyczących przekształceń kapitałowych 
i własnościowych w sektorze bankowym. W opiniach uznano również, że zakres 
spraw, do których powołana została komisja śledcza, wykracza poza ramy funk-
cji kontrolnej określonej w art. 95 ust. 2 Konstytucji RP. Komisja miała badać 
m.in. NBP czy organy nadzoru bankowego, które przecież nie są częścią admi-
nistracji rządowej322.

Inauguracyjne posiedzenie bankowej komisji śledczej odbyło się 12 maja 
2006 roku. Podczas niego nastąpił wybór prezydium komisji – przewodni-
czącym komisji został Artur Zawisza (PiS). Już w czasie piątego posiedzenia 
21 sierpnia 2006 roku padła propozycja wezwania Leszka Balcerowicza do sta-
wienia się przed komisją śledczą oraz równolegle zrzeczenia się funkcji prezesa 
NBP. Jako powód tego ostatniego wniosku Szymon Pawłowski (LPR) podał, że 
prezes NBP „pozostaje w permanentnym konfl ikcie interesów oraz utracił swoją 

321 Uchwała ta była przyjęta przez Sejm w wyniku przedłożenia jej przez komisję sejmową jako 
sprawozdania o dwóch wcześniej omawianych projektach uchwał w przedmiocie powołania komisji 
śledczej: projekcie uchwały z 12 marca 2006 roku w sprawie powołania komisji śledczej do zbadania 
prawidłowości i efektywności działania Prezesa Narodowego Banku Polskiego i Komisji Nadzoru 
Bankowego jako organów nadzoru bankowego oraz Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowe-
go w latach 1989–2006, a także Zarządu NBP i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumen-
tów, oraz odpowiedzialności poszczególnych osób w ramach tych podmiotów za obecną strukturę 
systemu bankowego oraz projekcie uchwały z 13 marca 2006 roku w sprawie powołania komisji 
śledczej do zbadania działań ministrów odpowiedzialnych za decyzje dotyczące prywatyzacji i prze-
jęć w sektorze bankowym oraz działań organów Narodowego Banku Polskiego i Komisji Nadzoru 
Bankowego w zakresie wydawania zezwoleń na przekształcenia kapitałowe w sektorze bankowym 
w latach 1989–2006.

322 A. Szmyt, K. Skotnicki, P. Czarny, M. Granat, P. Sarnecki, Opinia dotycząca zgodności z Kon-
stytucją RP uchwały Sejmu z dnia 24 marca 2006 roku w sprawie powołania Komisji Śledczej do 
zbadania rozstrzygnięć dotyczących przekształceń kapitałowych i własnościowych w sektorze banko-
wym oraz działań organów nadzoru bankowego w okresie od 4 czerwca 1989 r. do 19 marca 2006 r., 
„Przegląd Sejmowy”, 2006, 5(76), s. 113–145.
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wiarygodność”323, w wyniku działalności w Centrum Analiz Społeczno-Ekono-
micznych (CASE) kierowanym przez żonę prezesa NBP Ewę Balcerowicz, a na 
którego funkcjonowanie środki pochodziły m.in. z dotacji krajowych banków. 
Balcerowicz i jego żona, a także Barbara Błaszczyk (poprzednia prezes CASE), 
Artur Radziwiłł (wiceszef fundacji), Jan Krzysztof Bielecki (prezes Pekao SA) 
i Wojciech Kostrzewa (były prezes BRE Banku) mieli być pierwszymi przesłu-
chiwanymi świadkami przez komisję324. W odpowiedzi na wezwanie do stawie-
nia się przed sejmową komisją śledczą ds. banków prof. Leszek Balcerowicz od-
mówił przybycia dopóty, dopóki Trybunał Konstytucyjny nie zbada, czy jest ona 
legalna. Z formalnego punktu widzenia Balcerowicz był zobligowany stawić się 
na wezwanie komisji parlamentarnej, jak zaznaczył prof. Piotr Winczorek, kon-
stytucjonalista z Uniwersytetu Warszawskiego: 

Prezesa NBP nie obejmuje ochrona immunitetu. I choć faktycznie można kwestio-
nować legalność powołania tej akurat komisji śledczej, to póki wątpliwości tych nie roz-
strzygnie Trybunał Konstytucyjny, trzeba się jej podporządkować i stawić na wezwanie325. 

Jednocześnie konstytucjonalista jasno ocenił motywy komisji, która miała na 
celu upokorzenie Balcerowicza i zbicie politycznych punktów na społecznej nie-
chęci do jego osoby. Obrońcy Prezesa NBP przedstawiają jego decyzję jako for-
mę obywatelskiego nieposłuszeństwa. Profesor Winczorek był również zwolen-
nikiem tej argumentacji, interpretując działania prezesa NBP jako ostentacyjną 
demonstrację w imię obrony ważnej społecznie wartości, jaką jest niezależność 
NBP, i z pełną świadomością konsekwencji326. 

22 września 2006 roku Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok w sprawie nie-
zgodności z konstytucją uchwały Sejmu o powołaniu bankowej komisji śled-
czej. Uchwałę tę zaskarżyła grupa posłów z Platformy Obywatelskiej, podając 
jako powód przede wszystkim nieprecyzyjność przepisów określających przed-
miot badania komisji. Według inicjatorów kompleks zdarzeń składający się na 
przekształcenia w sektorze bankowym dokonane w czasie prawie 17 lat nie są 
konkretnie określoną sprawą, do której komisja śledcza powinna być powoła-
na. Wnioskodawcy wskazali również na zagrożenie niezależności Narodowego 
Banku Polskiego, jakie płynie z powołania komisji, a także na niebezpieczeństwo 
wkroczenia przez komisję o tak ukształtowanych uprawnieniach w niezależność 

323 Biuletyn nr 974/V, Stenogram z posiedzenia nr 5 dnia 21.08.2006 roku Komisji Śledczej do 
zbadania rozstrzygnięć dotyczących przekształceń kapitałowych i własnościowych w sektorze ban-
kowym oraz działań organów nadzoru bankowego w okresie od 4 czerwca 1989 roku do 19 marca 
2006 roku, http://orka.sejm.gov.pl/SQL.nsf/Main5?OpenForm&SPSB (31.12.2012).

324 A. Stankiewicz, Ruszyło bankowe śledztwo, „Rzeczpospolita”, 22.08.2006.
325 K. Burnetko, Gest Balcerowicza, „Polityka”, 23.09.2006, nr 38.
326 Ibidem.
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organów wymiaru sprawiedliwości327. Trybunał orzekł niezgodność z prawem 
zadań wyznaczonych bankowej komisji śledczej, stwierdzając, że posłowie nie 
mieli prawa kontrolować prezesa NBP i prowadzić dowolnych śledztw. Sędzio-
wie uznali, że niezgodne z konstytucją są prawie wszystkie punkty uchwały 
mówiące o sprawach, jakimi komisja miała się zajmować. Trybunał uznał, że 
komisja nie ma prawa kontrolować działań Narodowego Banku Polskiego oraz 
jego prezesa Leszka Balcerowicza, podobnie jak działań niektórych członków 
Komisji Nadzoru Bankowego. Sędzia Mirosław Wyrzykowski podkreślił, że za-
sadniczym elementem statusu NBP jest jego niezależność od innych organów 
państwa. Zgodnie z orzeczeniem trybunału komisja może badać działania mini-
strów, a nie osób prywatnych czy przedsiębiorców. Takie osoby można wzywać 
na przesłuchanie, ale jedynie wtedy, gdy są uzasadnione podejrzenia, że wywie-
rały one wpływ na ludzi podejmujących decyzje w Sejmie i rządzie. Za sprzecz-
ny z konstytucją sędziowie trybunału uznali także zapis określający przedział 
czasowy, jakim komisja miała się zająć. Badanie sytuacji w sektorze bankowym 
od 4 czerwca 1989 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 nadal mogła dzia-
łać. Trybunał uznał, że nie ma prawa do kontrolowania fragmentu dotyczącego 
samego jej powołania – i tym samym umorzył postępowanie w tej części spra-
wy328. Prezes NBP Leszek Balcerowicz329 nie skomentował wyroku trybunału. 
Komunikat wydał natomiast NBP. Rzecznik NBP Karol Smoląg powiedział, że 
orzeczenie to zapobiegło groźnemu precedensowi, który mógłby 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 misji330.

Choć trybunał nie zakwestionował legalności samego działania komisji, to 
w Sejmie pojawiły się pytania o to, czy jej funkcjonowanie ma sens. SLD stwier-
dziło, że powinna zakończyć pracę. Tymczasem marszałek Sejmu Marek Jurek 
zapowiedział, że komisja będzie kontynuowała pracę, gdy Sejm znowelizuje 

327 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 22 września 2006 roku (U.  4/06). „Monitor Polski”, 
2006, nr 66, poz. 680, s. 1, http://www.trybunal.gov.pl/omowienia/documents/U_4_06_PL.pdf 
(31.12.2012).

328 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 22 września 2006 roku (U.  4/06). „Monitor Pol-
ski”, 2006, nr 66, poz. 680, http://www.trybunal.gov.pl/omowienia/documents/U_4_06_PL.pdf 
(31.12.2012) oraz G. Praczyk, Bankowa komisja śledcza nie może kontrolować NBP, „Rzeczpospoli-
ta”, 23.09.2006.

329 9 października 2006 roku Warszawski Sąd Okręgowy umorzył sprawę ukarania grzywną Pre-
zesa Narodowego Banku Polskiego, którą wniosła komisja śledcza do spraw banków za niestawienie 
się na przesłuchanie przed sejmową komisją śledczą. Sąd powołał się na wyrok Trybunału Konsty-
tucyjnego, który orzekł, że NBP i jego prezes nie podlegają kontroli Sejmu. 

330 G. Praczyk, Komisja będzie działać, „Rzeczpospolita”, 23.09.2006.
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uchwałę, która ją powołała, a jej prace pójdą w kierunku badania historii prywa-
tyzacji banków w Polsce331.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie bankowej komisji śledczej 
był niezwykle istotny zarówno dla wizerunku państwa polskiego w świecie, jak 
i dla funkcjonowania samego Narodowego Banku Polskiego. Z jednej strony 
udowodnił, że Polska jest państwem prawa, odpornym na niezgodne z prawem 
działania grup politycznych i przypomniał, że działalność organu, który sam sta-
nowi prawo musi być zawsze zgodny z konstytucją. Z drugiej strony potwierdził 
także niezależność Narodowego Banku Polskiego, uprawnienie do realizacji au-
tonomicznej polityki pieniężnej wolnej od wpływów politycznych, co stanowi 
gwarancję wartości polskiego złotego. 

4.2.5.  Problem defi cytu demokracji w ramach odpowiedzialności Narodowego 
Banku Polskiego

Niezależny bank centralny, pomimo że realizuje cel uznawany za słuszny 
przez ogół społeczeństwa, jest w pewnym stopniu oddzielony od wpływu de-
mokratycznie wybranego rządu. Rządy bowiem istnieją od wyborów do wy-
borów, a bank centralny, aby osiągnąć cel stabilnego poziomu cen, potrzebu-
je znacznie dłuższego czasu aniżeli okres kadencji rządu. Nie świadczy to, że 
niezależny bank centralny powinien się stać „państwem w państwie”. Grozi-
łoby to wyłączeniem tej instytucji z demokratycznych reguł życia polityczno-
-gospodarczego. Zapobiega temu istnienie odpowiedzialności publicznej banku 
centralnego. Dlatego niezależny bank centralny nie powinien być zwolniony 
z politycznej kontroli i odpowiedzialności. Kontrola ta przybiera różne formy. 
Od najbardziej powszechnych, jak rola środków masowego przekazu, których 
zadaniem jest informowanie społeczeństwa o działalności banku centralnego, 
do bardziej konkretnych zobowiązań, wynikających z przepisów prawa, gdzie 
organem kontrolującym jest parlament. Ponadto bank centralny, nie czekając na 
komentarze prasowe lub radiowe, sam może się poddać kontroli społeczeństwa, 
publikując w pewnych odstępach czasu informacje dotyczące swojego funkcjo-
nowania. Kontrola parlamentu nie powinna jednak być wykorzystywana do wy-

331 30 marca 2007 roku Sejm znowelizował uchwałę powołującą bankową komisję śledczą: zakres 
działań komisji został ograniczony do badania nieprawidłowości w działaniach organów państwa 
w procesie przekształceń niektórych banków; komisja miała również badać m.in. prawidłowość i ce-
lowość działań rządu, premiera, ministra fi nansów, ministra skarbu i ministra przekształceń włas-
nościowych w procesie przekształceń sektora bankowego. Prace bankowej komisji śledczej zostały 
wznowione 17 kwietnia 2007 roku i trwały do 9 października 2007 roku, kiedy to na swoim ostatnim 
posiedzeniu komisja śledcza zakończyła pracę z powodu samorozwiązania Sejmu. Zob.: Stenogram 
z posiedzenia Komisji Śledczej do zbadania nieprawidłowości w działaniach organów Państwa 
w procesie przekształceń niektórych banków (nr 26), Kancelaria Sejmu Biuro Komisji Sejmowych 
Biuletyn nr 2383/V kad. 9.10.2007 r., http://orka.sejm.gov.pl/SQL.nsf/Main5?OpenForm&SPSB 
(31.12.2012).
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wierania presji politycznej na bank centralny. Bank centralny nie może ulegać 
naciskom jakichkolwiek partii politycznych w parlamencie lub znajdujących się 
poza nim332.

W dyskusji teoretycznej wskazuje się na następujące korzyści płynące z pod-
dania banku centralnego publicznej ocenie:

 − w swojej działalności bank centralny będzie się kierować właściwymi bodź-
cami tylko wówczas, gdy jest zobowiązany do rozliczania się z jej rezultatów;

 − jeśli w wyniku wyraźnego określenia kompetencji rząd traci dostęp do róż-
nych kanałów nieformalnego, ukrytego lub automatycznego fi nansowania ze 
strony banku centralnego, to w obydwu przypadkach zwiększa się zakres de-
mokratycznej kontroli. W konsekwencji podnosi się jakość polityki nie tylko 
pieniężnej, lecz także fi skalnej;

 − bank centralny, który cieszy się zaufaniem i poparciem społecznym, będzie 
mógł prowadzić bardziej niezależnie politykę w odniesieniu do dłuższego 
horyzontu czasowego, co z reguły daje lepsze rezultaty ekonomiczne. Będzie 
mógł również bardziej skutecznie neutralizować krótkookresowe, proinfl acyj-
ne oddziaływania polityki fi skalnej, motywowane czynnikami politycznymi333.
Wydaje się, że zarówno ustawodawcy, jak i działający na podstawie nowych 

przepisów NBP, w niewystarczającym zakresie uwzględnili zależność, jaka wy-
stępuje między niezależnością banku centralnego a demokratycznym nad nim 
nadzorem. Rozbieżność między tymi dwoma wymiarami działalności banku 
centralnego bardzo się zwiększyła wraz z przejściem NBP do strategii bezpo-
średniego celu infl acyjnego. Logika strategii bezpośredniego celu infl acyjnego 
implikuje bowiem wyraźny wzrost znaczenia demokratycznej kontroli i przej-
rzystości w działaniu banku centralnego i jednocześnie sprzyja pojawianiu się 
poglądów o celowości ograniczenia jego niezależności. Ataki na NBP najpraw-
dopodobniej będą się utrzymywać dopóty, dopóki nie zostanie przywrócona sil-
nie zakłócona równowaga między niezależnością NBP a jego odpowiedzialnoś-
cią. Może się to dokonać na dwa sposoby: albo przez ograniczenie niezależności 
NBP, albo przez wzmocnienie odpowiedzialności oraz zwiększenie przejrzy-
stości. Ogólnie można stwierdzić, że pierwsza opcja jest w polskich warunkach 
mało atrakcyjna, ponieważ jej przyjęcie stanowiłoby zagrożenie dla stabilności 
makroekonomicznej. Zdecydowanie lepsza jest więc druga opcja, chociaż z jej 
realizacją wiąże się wiele problemów stanowiących w ostatnich latach przedmiot 
ożywionej dyskusji za granicą334.

Prawo polskie zapewnia NBP dużą niezależność. Twierdzi się nawet, że jest 
to niezależność, która sytuuje NBP w gronie najbardziej niezależnych banków 
centralnych w świecie. Nie ulega jednak wątpliwości, że działalność NBP i jego 

332 G. Paluszak, Pojęcie…, s. 19–20.
333 A. Wojtyna, Szkice o polityce pieniężnej, Warszawa 2004, s. 237–238.
334 Ibidem, s. 219.
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organów musi podlegać ocenie, ponieważ jest to działalność publiczna prowa-
dzona w imieniu i na rzecz państwa. Problem leży natomiast w tym, kto i w jaki 
sposób ma oceniać działalność NBP, aby nie naruszać jego autonomii. W Polsce 
przyjęto zasadę, że część tej oceny dokonuje Sejm poprzez system różnych spra-
wozdań składanych mu przez NBP. Najważniejsze z nich to:

 − sprawozdanie z wykonania założeń polityki pieniężnej, które Rada Polity-
ki 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);

 − roczne sprawozdanie z działalności NBP (art. 70 ustawy o NBP).
Istotne jest, że sprawozdania te nie podlegają zatwierdzeniu przez Sejm. 

Zgodnie z obowiązującym Regulaminem Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej izba 
zapoznaje się z treścią tych sprawozdań, jak również mogą się one stać przedmio-
tem obrad zgodnie z art. 124 i 169 Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. 
W konsekwencji Sejm, realizując ten element oceny NBP i jego organów, zdaje 
się mieć nikłą możliwość wpływu na działania NBP. Kolejnym organem, który 
uczestniczy w nadzorze nad NBP, jest Rada Ministrów. To jej, zgodnie z art. 69 
pkt 3, Prezes NBP przedstawia roczne sprawozdanie fi nansowe do zatwierdze-
nia. Zaznaczyć jednak należy, iż badanie rocznego sprawozdania fi nansowego 
NBP jest dokonywane przez biegłego rewidenta wybranego przez Radę Polityki 
Pieniężnej (art. 69 pkt 1 ustawy o NBP), a więc rola Rady Ministrów ogranicza 
się jedynie do zatwierdzenia tego dokumentu. Warto przypomnieć, że w pier-
wotnej wersji ustawy badaniem i oceną tegoż sprawozdania miała się zajmować 
komisja powołana przez Radę Ministrów na wniosek ministra fi nansów. Prze-
pis ten został zmieniony na drodze ustawy z 18 grudnia 2003 roku i wskazuje 
na chęć ustawodawcy wprowadzenia niezależnej, przeprowadzonej przez spe-
cjalistów kontroli fi nansowej NBP. Kolejnym organem uprawomocnionym do 
przeprowadzania kontroli nad działalnością NBP jest Najwyższa Izba Kontroli, 
która – zgodnie z art. 203 konstytucji oraz art. 2 ustawy o Najwyższej Izbie Kon-
troli – kontroluje działalność banku centralnego z punktu widzenia legalności, 
gospodarności, celowości i rzetelności335. 

Z przyjętych w Polsce rozwiązań prawnych wynika więc, że nadzór Sejmu 
i rządu nad działalnością NBP jest raczej skromny, a możliwości władczego od-
działywania na zmianę prowadzonej przez NBP działalności są praktycznie żad-
ne. Jednocześnie NBP nie podlega nadzorowi ze strony żadnego innego organu, 
oprócz kontroli ze strony Najwyższej Izby Kontroli. Tym samym NBP jest jed-
nym z nielicznych podmiotów, które dysponują tak dalece idącą niezależnością 
instytucjonalną. Tymczasem na świecie znane są rozwiązania prawne, według 
których bank centralny jest wręcz podporządkowany bezpośrednio parlamen-

335 Kontrola NIK dotyczyła przede wszystkim realizacji przez Narodowy Bank Polski zadań 
związanych z obsługą budżetu państwa i gospodarką własną oraz wykonania założeń polityki pie-
niężnej.
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towi (Japonia, Kanada, Norwegia, USA) lub też jest nadzorowany za pośred-
nictwem parlamentarnej komisji bankowej i odrębnie powoływanej komisji 
weryfi kacyjnej (np. w Szwecji). Rozwiązania te przewidują również sposoby roz-
wiązywania sporów między centralnym bankiem państwa a organami państwa. 
Tymczasem prawo polskie nie określa mechanizmów rozstrzygania sporów mię-
dzy NBP a rządem, a zapewne procedury takie byłyby przydatne wobec pojawia-
jących się w codziennej rzeczywistości ewentualnych kontrowersji336.

4.2.6. Zamiast podsumowania…

Polska od 1989 roku stopniowo dochodziła do międzynarodowego standardu, jakim 
jest pełna niezależność banku centralnego. Pierwszy krok w kierunku zapewnienia nie-
zależności został postawiony 31 stycznia 1989 roku. Wtedy to uchwalono ustawę o Naro-
dowym Banku Polskim, w której za główny cel banku centralnego przyjęto umacnianie 
polskiego pieniądza. Na skutek nowelizacji obowiązującej wówczas konstytucji to pre-
zydent, a nie jak wcześniej premier, miał przedstawiać Sejmowi wniosek o powołanie 
Prezesa NBP.

Drugim etapem umacniania niezależności polskiego banku centralnego była noweli-
zacja ustawy z 14 lutego 1992 roku. Wprowadziła ona zasadę kadencyjności urzędu Pre-
zesa NBP, to jest jedną z podstaw niezależności. Przełom w kwestii niezależności nasze-
go banku centralnego dokonał się w 1997 roku. Nowa konstytucja nadała Narodowemu 
Bankowi Polskiemu istotne cechy organu władzy publicznej, który podobnie jak w nowo-
czesnych demokracjach Zachodu jest w stosunku do innych organów państwa względnie 
niezależny, przyznała bankowi centralnemu wyłączne prawo ustalania i realizowania po-
lityki pieniężnej. Nałożono też na Narodowy Bank Polski odpowiedzialność za wartość 
polskiego pieniądza. Stabilność pieniądza nabrała w Polsce rangi konstytucyjnej.

Postanowienia konstytucji, odnoszące się do banku centralnego, zostały uszczegóło-
wione w nowej ustawie o Narodowym Banku Polskim uchwalonej 29 sierpnia 1997 roku. 
Cel działalności banku został w niej zdefi niowany w sposób niemal jednobrzmiący w sto-
sunku do celu Europejskiego Systemu Banku Centralnego. Wzmacnianie niezależności 
Narodowego Banku Polskiego przez kolejne rządy i parlamenty miało dwa uzasadnienia. 
Po pierwsze, jak wspomniałem, było to wyciąganie wniosków z doświadczenia, że jest to 
najlepszy sposób na zapewnienie gospodarce, ludziom niskiej infl acji. A ludzie nie chcą 
drożyzny. Po drugie, uniezależnienie banku centralnego stanowiło ważny element do-
stosowania polskiego prawa do standardów Unii Europejskiej. Obecnie bank centralny 
w Polsce ma stosunkowo wysoki stopień niezależności337.

Dzięki konsekwentnym reformom Narodowy Bank Polski jest bankiem centralnym 
opartym na najlepszych wzorach. […] Na podkreślenie zasługuje niezależność banku 
centralnego. To jest bowiem we współczesnym świecie – niezbędny warunek ochrony 

336 C. Kosikowski, Finanse…, s. 257–259.
337 Wystąpienie Leszka Balcerowicza w debacie sejmowej w sprawie projektów nowelizacji usta-

wy o NBP, http://www.nbp.pl/aktualnosci/Wiadomosci_2002/sejm_230502.html (31.12.2012).
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wartości pieniądza. Stabilność cen sprzyja podejmowaniu trafnych decyzji gospodar-
czych i jest ceniona przez ludzi338.

Narodowy Bank Polski zajmuje wysoką pozycję w strukturze organów pań-
stwa. Dowodzi tego tryb wyłaniania organów banku centralnego, długość ich 
kadencji, jak również prawo do samodzielnego planowania i prowadzenia po-
lityki pieniężnej państwa. Niezależność Narodowego Banku Polskiego została 
wpisana do Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, która przyznaje temu banko-
wi wyłączne prawo do ustalania i realizowania polityki pieniężnej oraz czyni 
odpowiedzialnym za wartość polskiego pieniądza. W ten sposób polska ustawa 
zasadnicza nawiązuje do tradycji europejskiej. Niezależność banku centralne-
go jest kluczowa zarówno dla Polski, jak i dla całej Unii Europejskiej, gdyż jest 
jednym z prawnych wymogów przyjęcia euro. Jest ona wyznacznikiem wia-
rygodności banku centralnego i najważniejszym wymogiem stabilnej polityki 
monetarnej. Niezależny bank centralny jest gwarantem niskiej infl acji. Niska 
stopa infl acji zaś to wzrost napływu do Polski długofalowych inwestycji, które 
zwiększają stabilność, wiarygodność kraju i mają automatyczne przełożenie na 
zwiększenie zatrudnienia. W obliczu takich faktów trudno zrozumieć argumen-
ty zwolenników ograniczenia bądź odebrania niezależności Narodowemu Ban-
kowi Polskiemu.

338 L.  Balcerowicz, Osiemdziesięciolecie banku centralnego w Polsce, Wystąpienie prof. Leszka 
Balcerowicza Prezesa Narodowego Banku Polskiego na uroczystości w Teatrze Wielkim 21 kwietnia 
2004 roku, s. 5–6, http://www.nbp.pl/aktualnosci/wiadomosci_2004/80bc.pdf (31.12.2012).





Rozdział V

Narodowy Bank Polski w Europejskim Systemie Banków 
Centralnych

5.1.  Droga do utworzenia Unii Gospodarczej i Walutowej. 
Geneza powstania Europejskiego Systemu Banków Centralnych 
i Europejskiego Banku Centralnego

Procesy integracyjne w sferze gospodarki i polityki – obejmujące wybrane 
kraje europejskie – stały się możliwe dopiero po zakończeniu drugiej wojny 
światowej. Tej międzypaństwowej współpracy przyświecały dwie idee: odbudo-
wy Europy ze zniszczeń wojennych oraz powiązanie gospodarek państw w taki 
sposób, aby zapobiec narodzinom nowej potęgi polityczno-gospodarczej.

Za datę początkową integracji europejskiej należy uznać rok 1951, kiedy to 
18 kwietnia, z inicjatywy ministra spraw zagranicznych Francji, Roberta Schu-
mana, sześć państw (Niemcy, Francja, Włochy, Holandia, Belgia i Luksemburg) 
utworzyło Traktatem Paryskim Europejską Wspólnotę Węgla i Stali339. Do roz-
szerzenia współpracy doszło 25 marca 1957 roku poprzez powołanie przez gro-
no tych samych państw, Traktatem Rzymskim, Europejskiej Wspólnoty Gospo-
darczej, której celem było „przyczynianie się do harmonijnego rozwoju życia 
gospodarczego we Wspólnocie, stałego i zrównoważonego wzrostu gospodar-
czego, większej stabilności, szybszego wzrostu stopy życiowej oraz do ściślej-
szych związków między państwami członkowskimi” oraz Europejskiej Wspól-
noty Energii Atomowej – EURATOM340.

Na temat powstania Unii Gospodarczej i Walutowej dyskutowano od wczes-
nych lat 60. Miała ona być ukoronowaniem długiego procesu integracji gospo-
darczej. Na szczycie szefów państw i rządów w Hadze w 1969 roku podjęto decy-
zję o utworzeniu Unii Gospodarczej i Walutowej. Cele unii walutowej określono 
jako pełną integrację rynków fi nansowych UGiW oraz wprowadzenie wspólnej 
europejskiej waluty, emitowanej przez ponadnarodowy bank centralny UGiW, 
którego podstawowym celem jest walka z infl acją. 

339 Europejska Wspólnota Węgla i Stali, zawarta na 50 lat, ostatecznie przestała istnieć z dniem 
23 lipca 2002 roku. Jej kompetencje przejęła Wspólnota Europejska.

340 R.W. Kaszubski, P. Sadowy, Europejski Bank Centralny, „Glosa”, 2001, nr 3, s. 6.
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Celami unii gospodarczej było:
 − wprowadzenie wspólnego, jednolitego rynku europejskiego ze swobodą 

przepływu dóbr, kapitałów i siły roboczej;
 − realizowanie polityki konkurencji na szczeblu centralnym (co ma stabilizo-

wać rynek wewnętrzny UGiW);
 − wprowadzenie wspólnej polityki strukturalnej (w celu wspomagania zrów-

noważonego rozwoju wszystkich regionów);
 − koordynacja polityki makroekonomicznej, głównie w zakresie unikania nad-

miernych defi cytów budżetowych w krajach UGiW341.
Raport Wernera przedstawiony w roku 1970 przewidywał ukształtowanie 

UGiW do końca 1980 roku. Państwa członkowskie EWG zobowiązały się do 
koordynowania polityki pieniężnej oraz zawężenia pasma wahań kursów waluty 
między tymi państwami. Prace te uległy jednak zahamowaniu na skutek kryzysu 
walutowego i naft owego, jaki nastał w latach 70. Rządy państw członkowskich 
zajęły się usuwaniem skutków kryzysu. Dopiero pod koniec lat 70. doszło do 
ożywienia współpracy, kiedy to 13 marca 1979 roku rozpoczął funkcjonowanie 
Europejski System Walutowy. Głównymi celami tego systemu było:

 − wprowadzenie nowego systemu ustalania kursu walutowego, który zastąpił 
dotychczasowy system „węża” walutowego342;

 − opracowanie mechanizmu kursowo-interwencyjnego służącego utrzymaniu 
stabilności kursów poszczególnych walut;

 − wprowadzenie wspólnej jednostki rozliczeniowej ECU.
W funkcjonowaniu Europejskiego Systemu Walutowego można wyróżnić 

trzy etapy. Pierwszym krokiem było testowanie mechanizmu kursowego i in-
terwencyjnego, następnym – konsolidacja systemu wobec marki niemieckiej, 
natomiast ostatnim – podpisanie w 1987 roku w Luksemburgu Jednolitego Aktu 
Europejskiego, który przewidywał, że do końca roku 1992 zostanie utworzony 
jednolity rynek europejski oparty na zasadzie pełnej swobody przepływu osób, 
towarów, kapitału i usług343. Europejski System Walutowy spełnił swoją funk-
cję i w latach 80. wahania kursów walut państw EWG wyraźnie się zmniejszyły. 
Dążenia do zacieśniania integracji skłoniły państwa europejskie do powołania 
w czerwcu 1988 roku w Hanowerze Komitetu ds. Analizy Unii Gospodarczej 
i Walutowej. Komitetowi przewodniczył ówczesny przewodniczący Komisji Eu-

341 M. Cichocki, T. Szymaniak, Wstąpienie Polski do strefy euro – szanse i zagrożenia, [w:] A. No-
wakowska, P. Szukalski (red.), Polska w Unii Europejskiej. Droga do sukcesu?, Łódź 2006, s. 83.

342 Europejski Wąż Walutowy – konsekwencja planu Wernera – został utworzony w 1972 roku 
jako Europejski Związek Kursów Walutowych. Celem było wyznaczenie marginesu wahań kursów 
walut państw członkowskich początkowo w granicach 2,25%, a od 1993 roku w granicach 15%. Od 
chwili powstania Europejskiego Systemu Walutowego wąż walutowy stanowi jego mechanizm kur-
sowy (ang. Exchange Rate Mechanism).

343 R.W. Kaszubski, P. Sadowy, Europejski…, s. 6.
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ropejskiej, Jacques Delors (stąd często używana nazwa „Komitet Delorsa”), nato-
miast w jego skład wchodzili prezesi krajowych banków centralnych Wspólnoty 
Europejskiej oraz Alexandre Lamfalussy, ówczesny dyrektor naczelny Banku 
Rozrachunków Międzynarodowych (BIS), Niels Th ygesen, duński profesor eko-
nomii, a także Miguel Boyer, ówczesny prezes Banco Exterior de España. Zada-
niem komitetu było przeanalizowanie i zaproponowanie konkretnych etapów 
dochodzenia do UGiW. Wyniki swojej pracy komitet przedstawił w tzw. Ra-
porcie Delorsa (zatwierdzonym przez Radę Unii Europejskiej), który zawierał 
propozycje, by unię gospodarczą i walutową zrealizować stopniowo, w trzech 
odrębnych etapach344.

Rysunek 6. Trzy etapy dochodzenia do Unii Gospodarczej i Walutowej
Źródło: opracowanie własne na podstawie http://www.ecb.int/ecb/history/emu/html/index.pl.html 
(31.12.2012)

344 http://www.ecb.int/ecb/history/emu/html/index.pl.html (31.12.2012).
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ETAP
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DRUGI
ETAP

od 1 stycznia 1994 roku

TRZECI 
ETAP

od 1 stycznia 1999 roku

–  Całkowita swoboda w zakresie transakcji kapitałowych
–  Rozszerzenie współpracy banków centralnych
–  Swoboda stosowania ECU (ang. European Currency Unit 

– jednostka monetarna, która poprzedziła euro)
–  Poprawa konwergencji gospodarczej

–  Ustanowienie Europejskiego Instytutu Walutowego (EIW)
–  Zakaz kredytowania sektora publicznego przez bank centralny
–  Zwiększenie konwergencji gospodarczej
–  Proces prowadzący do zapewnienia niezależności krajowych 

banków centralnych, który zakończyć się ma najpóźniej do 
czasu utworzenia Europejskiego Systemu Banków Centralnych

–  Prace przygotowawcze do trzeciego etapu

–  Określenie nieodwołalnych kursów wymiany walut krajowych 
na euro

–  Wprowadzenie euro
–  Prowadzenie wspólnej polityki pieniężnej przez Europejski 

System Banków Centralnych
–  Wejście w życie wewnątrzunijnego mechanizmu kursowego 

(ERM II)
–  Wejście w życie paktu stabilności i wzrostu
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5.1.1. Etapy integracji w ramach Unii Gospodarczej i Walutowej

Opierając się na Raporcie Delorsa, Rada Europejska zadecydowała w czerw-
cu 1989 roku, że pierwszy etap realizacji Unii Gospodarczej i Walutowej rozpo-
cznie się 1 lipca 1990 roku. Jego główny cel polegał na wprowadzeniu jednolitego 
rynku opartego na czterech swobodach: swobodnym przepływie osób, towarów, 
usług i kapitału na terenie EWG. Waluty miały być objęte jednakowymi zasa-
dami mechanizmu stabilizacji kursów ESW345. W ramach zacieśnienia współ-
pracy pomiędzy bankami centralnymi dodatkowe obowiązki otrzymał Komitet 
Prezesów banków centralnych państw członkowskich EWG (utworzony w maju 
1964 roku). Należało do nich odbywanie konsultacji na temat polityki pieniężnej 
państw członkowskich oraz dążenie do jej koordynacji w celu osiągnięcia stabil-
ności cenowej. 

W celu urzeczywistnienia drugiego i trzeciego etapu Unii Gospodarczej 
i Walutowej nieodzowne okazało się stworzenie właściwej struktury instytu-
cjonalnej. Wprowadzenia odpowiednich zmian wymagał traktat ustanawiający 
Europejską Wspólnotę Gospodarczą (Traktat Rzymski). Międzyrządowa kon-
ferencja na temat UGiW, która się odbyła w 1991 roku równolegle z między-
rządową konferencją na temat unii politycznej, zaowocowała wynegocjowaniem 
Traktatu o Unii Europejskiej, uzgodnionym w grudniu 1991 roku i podpisanym 
w Maastricht 7 lutego 1992 roku. Traktat346 ten wszedł w życie dopiero 1 listopa-
da 1993 roku z powodu opóźnień w procesie ratyfi kacji. Do traktatu został dołą-
czony Protokół w sprawie Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych 
i Europejskiego Banku Centralnego oraz Protokół w sprawie Statutu Europej-
skiego Instytutu Walutowego. 

Powstanie Europejskiego Instytutu Walutowego we Frankfurcie nad Menem 
1 stycznia 1994 roku zapoczątkowało drugi etap Unii Gospodarczej i Walu-
towej347. EIW był prototypem Europejskiego Banku Centralnego, jednak jego 
tymczasowy charakter odzwierciedlał stan integracji monetarnej we wspólnocie. 
Instytut nie odpowiadał za prowadzenie polityki pieniężnej w Unii Europejskiej 
– leżało to w gestii władz krajowych – ani też nie miał uprawnień do przeprowa-
dzania interwencji walutowych. 

Do dwóch podstawowych zadań instytutu należało:
 − zacieśnianie współpracy banków centralnych i koordynacji polityki pienięż-

nej;

345 A. Sokołowska, Przystąpienie do Unii Gospodarczej i Walutowej a wzrost gospodarczy, „Bank 
i Kredyt”, 2005, nr 4, s. 5.

346 Traktat z Maastricht uzupełnił Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, 
zmieniając jego tytuł na „Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską”.

347 Jednocześnie przestał istnieć Komitet Prezesów banków centralnych państw członkowskich 
EWG.
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 − przeprowadzenie niezbędnych przygotowań do ustanowienia Europejskiego 
Systemu Banków Centralnych (ESBC), prowadzenie jednolitej polityki pie-
niężnej i utworzenie wspólnej waluty na trzecim etapie.
W tym kontekście instytut stanowił forum konsultacji i wymiany poglądów 

oraz informowania o zasadach prowadzonej polityki, a także stworzył ramy re-
gulacyjne, organizacyjne i logistyczne niezbędne do realizacji zadań trzeciego 
etapu przez ESBC.

W grudniu 1995 roku Rada Europejska uzgodniła nazwę nowej waluty euro-
pejskiej, która miała zostać wprowadzona na początku trzeciego etapu – „euro” – 
i potwierdziła, że etap ten rozpocznie się 1 stycznia 1999 roku. Instytutowi po-
wierzono zadanie przeprowadzenia prac przygotowawczych w zakresie przy-
szłych relacji monetarnych i kursowych pomiędzy obszarem euro a innymi kra-
jami UE. W grudniu 1996 roku instytut przedstawił Radzie Europejskiej swój 
raport, na którego podstawie powstała Uchwała Rady Europejskiej w sprawie 
zasad i podstawowych elementów nowego mechanizmu kursowego (ERM II), 
przyjęta w czerwcu 1997 roku. W celu uzupełnienia i uszczegółowienia posta-
nowień traktatu dotyczących UGiW Rada Europejska przyjęła Pakt Stabilności 
i Wzrostu, na który składają się dwa rozporządzenia, mające na celu zagwaran-
towanie dyscypliny budżetowej w UGiW. 

Na podstawie oceny dokonanej przez Radę Europejską na jej szczycie w Bruk-
seli 1–3 maja 1998 roku do UGiW zakwalifi kowano jedenaście państw członkow-
skich, które wypełniły warunki uczestnictwa w trzecim etapie UGiW i przyjęcia 
wspólnej waluty z dniem 1 stycznia 1999 roku. Były to Belgia, Niemcy, Hiszpania, 
Francja, Irlandia, Włochy, Luksemburg, Holandia, Austria, Portugalia i Finlan-
dia. Członkowie rady osiągnęli również polityczne porozumienie co do kandy-
datur osób rekomendowanych na stanowiska członków Zarządu Europejskiego 
Banku Centralnego (EBC). 25 maja 1998 roku rządy jedenastu państw członkow-
skich uczestniczących w trzecim etapie mianowały prezesa, wiceprezesa i czte-
rech pozostałych członków Zarządu EBC. Nominacje weszły w życie 1 czerwca 
1998 roku i z tym dniem rozpoczął działalność Europejski Bank Centralny. Wraz 
z powstaniem EBC 1 czerwca 1998 roku dobiegła końca realizacja zadań Euro-
pejskiego Instytutu Walutowego. Zgodnie z art. 123 Traktatu ustanawiającego 
Wspólnotę Europejską, w momencie powstania EBC Europejski Instytut Walu-
towy uległ likwidacji. Wszelkie prace przygotowawcze powierzone instytutowi 
zostały zakończone na czas, dzięki czemu EBC mógł poświęcić pozostałą część 
roku 1998 na ostateczne testowanie systemów i procedur.

1 stycznia 1999 roku wraz z ustaleniem nieodwołalnych kursów wymiany wa-
lut jedenastu państw członkowskich, które przystąpiły do Unii Walutowej jako 
pierwsze, oraz z przekazaniem kompetencji w zakresie prowadzenia wspólnej 
polityki pieniężnej Europejskiemu Bankowi Centralnemu, rozpoczął się trzeci 
i ostatni etap UGiW. 1 stycznia 1999 roku wprowadzono euro jako wspólną wa-
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lutę w rozliczeniach bezgotówkowych, natomiast 1 stycznia 2002 roku wprowa-
dzono euro do powszechnego obiegu. Liczba uczestniczących w unii walutowej 
państw członkowskich stopniowo wzrastała i tak: 1 stycznia 2001 roku Grecja 
przystąpiła do trzeciego etapu UGiW, następnym krajem, który wszedł do strefy 
euro, była Słowenia (1 stycznia 2007 roku), kolejnymi Cypr i Malta (1 stycznia 
2008 roku), Słowacja (1 stycznia 2009 roku) oraz Estonia (od 1 stycznia 2011 
roku)348.

Tabela 2. Kraje należące i pozostające poza strefą euro

Kraje UE należące do strefy euro Kraje UE nienależące do strefy euro

Austria
Belgia
Cypr
Estonia
Finlandia
Francja
Grecja
Hiszpania
Holandia
Irlandia
Luksemburg
Malta
Niemcy
Portugalia
Słowacja
Słowenia
Włochy

Bułgaria
Czechy
Dania
Litwa
Łotwa
Polska
Rumunia
Szwecja
Węgry
Wielka Brytania

Źródło: opracowanie własne

5.1.2. Kryteria konwergencji

Aby wejść do strefy euro, wszystkie kraje musiały spełnić tzw. kryteria kon-
wergencji, które będą też obowiązywać inne państwa członkowskie UE przed 
przyjęciem wspólnej waluty. Kryteria te określają warunki gospodarcze i praw-
ne, bez których niemożliwy jest sukces uczestnictwa w Unii Gospodarczej i Wa-
lutowej. 

Kryteria konwergencji, zwane również kryteriami zbieżności, zostały ujęte 
w Traktacie z Maastricht. Są one następujące: 

 − Kryterium stabilności cen – średnia stopa infl acji w roku poprzedzającym 
ocenę gotowości do UGiW nie może przekraczać więcej niż o 1,5 punktu 

348 http://www.ecb.int/ecb/history/emu/html/index.pl.html (31.12.2012). 
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procentowego średniego wskaźnika infl acji odnotowanego w tym samym 
czasie w trzech krajach o najniższej dynamice cen.

 − Kryterium sytuacji fi nansów publicznych – defi cyt budżetowy. Państwo 
członkowskie nie może być objęte procedurą nadmiernego defi cytu - udział 
defi cytu sektora rządowego w produkcie krajowym brutto (PKB), mierzony 
w cenach rynkowych, w roku poprzedzającym ocenę gotowości do UGiW 
nie powinien przekraczać 3%; dług publiczny – udział zadłużenia publicz-
nego w PKB w roku poprzedzającym ocenę nie powinien przekraczać 60%.

 − Kryterium stóp procentowych – średnia nominalna, długookresowa stopa 
procentowa w roku poprzedzającym ocenę nie powinna być wyższa o wię-
cej niż 2 punkty procentowe od średniej stopy procentowej w trzech krajach 
o najniższym poziomie infl acji.

 − Kryterium udziału w mechanizmie kursowym Europejskiego Systemu Wa-
lutowego – kraj aspirujący do przystąpienia do trzeciej fazy UGiW powinien 
być, przynajmniej przez dwa lata poprzedzające badanie, członkiem Europej-
skiego Systemu Walutowego i respektować normalny przedział wahań kur-
sów walut przewidziany w ramach mechanizmu kursowego349.
Kryterium stabilności cen przyjęto z kilku powodów. Po pierwsze, obawia-

no się, że w przyszłości w Unii Gospodarczo-Walutowej może nastąpić infl acja. 
Szczególnie Niemcy naciskały na przyjęcie tego kryterium, dążąc jednocześnie 
do tego, by przyszła polityka walutowa w unii była analogiczna od prowadzonej 
przez Bundesbank. Kraje o niskiej infl acji chciały w ten sposób zabezpieczyć 
się przed polityką banku centralnego unii, która byłaby oparta na preferencjach 
reprezentowanych przez kraje o wysokiej infl acji. Ponadto warto podkreślić, że 
zbliżone niskie stopy infl acji w krajach unii sprzyjają wzrostowi gospodarczemu 
poprzez zmniejszenie niepewności w działalności gospodarczej. Zbliżenie stóp 
infl acji i utrzymanie ich na niskim poziomie pozwala również na ograniczenie 
ryzyka konfl iktów społecznych destabilizujących życie gospodarcze.

Kryterium stabilizacji fi skalnej było oparte na podobnych przyczynach jak 
kryterium stabilizacji cen. Większość krajów przystępujących do UGiW mia-
ło w przeszłości poważne problemy z defi cytami budżetowymi o charakterze 
strukturalnym. Narastanie defi cytów budżetowych i wzrost długu publicznego 
prowadziły do wypychania prywatnych wydatków konsumpcyjnych i inwesty-
cyjnych, co ograniczało możliwość wzrostu gospodarczego w długim okresie. 
Było również przyczyną utrzymania wysokich obciążeń podatkowych ludności 
i przedsiębiorstw, to zaś zdecydowanie ujemnie wpływało na efektywność go-
spodarowania i konkurencyjność międzynarodową gospodarki. Wprowadzenie 
tego kryterium przyczyniło się niewątpliwie do przyspieszenia reform fi nansów 
publicznych w poszczególnych krajach. Warto zaznaczyć, że wprowadzenie wiel-
kości referencyjnych w postaci 3% udziału defi cytu budżetowego w PKB i udzia-

349 A. Sokołowska, Przystąpienie…, s. 6.
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łu długu publicznego w PKB w wysokości 60% było arbitralne i nie znajdowało 
oparcia w teorii ekonomii i praktyce gospodarczej. Wielkości te zostały przyję-
te pod wpływem Niemiec. Chodziło m.in. o niedopuszczenie, aby nadmierny 
wzrost defi cytów budżetowych i zadłużenia publicznego doprowadził do wzro-
stu stóp procentowych na obszarze całej unii, ze szkodą dla krajów o niższych 
stopach procentowych w momencie tworzenia unii. Do tych krajów należały 
dotychczas przede wszystkim Niemcy.

Kryterium długoterminowej stopy procentowej wynika z przekonania, że 
stopa ta jest w poszczególnych krajach wyrazem trwałości osiągniętych przez 
poszczególnych uczestników unii wyników ekonomicznych w sferze stabilności 
cen. Ponadto zmniejszenie różnic między stopami procentowymi pozwala na 
uniknięcie arbitrażu na rynkach fi nansowych, zwłaszcza w okresie, gdy wystę-
puje wiele walut o usztywnionych kursach.

Kryterium stabilizacji kursu walutowego sprowadza się do stabilizacji kursów 
walutowych krajów kandydujących do UGiW w ramach mechanizmu kursowe-
go ERM II (European Exchange Rate Mechanism II). ERM II został ustanowio-
ny uchwałą Rady Europejskiej, podjętej w Amsterdamie 17 czerwca 1997 roku. 
Udział w ERM II jest dobrowolny. Mechanizm kursowy jest oparty na kursach 
centralnych ustalanych w stosunku do euro. Marża wahań od kursu centralnego 
wynosi +/–15%. Narodowy bank centralny kraju spoza UGiW, przystępującego 
do ERM II, zawiera porozumienie z Europejskim Bankiem Centralnym, które 
reguluje procedury operacyjne dotyczące wprowadzenia kursów centralnych. 
Zakłada się również, że kraj nie stosuje żadnych ograniczeń dewizowych. Stabi-
lizacja kursu waluty danego kraju w ramach ERM II w ciągu dwóch lat oznacza 
możliwości włączenia się do obszaru jednowalutowego. Zastąpienie takiej walu-
ty jednolitą walutą jest już tylko potwierdzeniem naturalnie istniejącego stanu 
rzeczy350.

Oprócz obowiązku spełnienia pięciu makroekonomicznych kryteriów zbież-
ności państwa członkowskie Unii Europejskiej, by móc przystąpić do UGiW, mu-
siały dostosować statusy narodowych banków centralnych do standardów okre-
ślonych w Traktacie z Maastricht, a więc spełnić kryteria konwergencji prawnej. 
Chodziło o takie zaawansowanie procesu dostosowań legislacyjnych, aby wraz 
z wkroczeniem w trzeci etap tworzenia UGiW, czyli od 1 stycznia 1999 roku, 
de iure i de facto w poszczególnych państwach obowiązywały przepisy prawne 
umożliwiające pełną integrację narodowych banków centralnych z ESBC. 

Głównym przedmiotem dostosowań legislacyjnych były kwestie:
 − związane z zapewnieniem niezależności narodowych banków centralnych;
 − związane z wyłączeniem możliwości fi nansowania bądź kredytowania przez 

nie wydatków rządowych i szerzej – publicznych;

350 S. Bukowski, Teoretyczne podstawy i realizacja Unii Monetarnej krajów członkowskich Wspól-
not Europejskich. Szanse i zagrożenia dla Polski, Radom 2003, s. 104–105.
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 − dotyczące podstawowego celu oraz zasad kształtowania i realizacji polityki 
pieniężnej351.

5.2. Europejski System Banków Centralnych – organizacja i funkcje

Podstawą prawną funkcjonowania Europejskiego Systemu Banków Central-
nych jest Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską (TWE) z 25 marca 1957 
roku (ze zmianami wprowadzonymi przez Traktat o Unii Europejskiej z 1 listo-
pada 1993 roku) oraz załączony do niego Protokół w sprawie Europejskiego Sy-
stemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego zwany Statutem 
ESBC i EBC. Europejski System Banków Centralnych (ESBC) składa się z Eu-
ropejskiego Banku Centralnego (EBC) oraz narodowych banków centralnych 
(NBC) państw członkowskich Unii Europejskiej. Europejski Bank Centralny352 
z chwilą rozpoczęcia trzeciego etapu UGiW, tj. z dniem 1 stycznia 1999 roku, 
przejął wszystkie kompetencje przewidziane w TWE i Statucie353. 

Funkcja banku centralnego strefy euro nie została powierzona wyłącznie 
EBC, lecz dwuszczeblowej strukturze zwanej Eurosystemem, w której EBC jest 
centralnym ogniwem, a narodowe banki centralne państw strefy euro – ogni-
wami krajowymi. Funkcjonalna integracja narodowych banków centralnych 
państw członkowskich UGiW w strukturze Eurosystemu nie ogranicza ich in-
stytucjonalnej, fi nansowej i administracyjnej autonomii w innych dziedzinach 
poza polityką pieniężną. Są one nadal uprawnione do wykonywania na własny 
rachunek funkcji nieprzypisanych Eurosystemowi, pod warunkiem że funkcje te 
nie są sprzeczne z celami i zadaniami Eurosystemu. Mogą więc np. nadal wyko-
nywać usługi bankowe na rzecz instytucji państwowych (rządu i jego agend), czy 
też sprawować nadzór nad instytucjami kredytowymi w swoich krajach. Nato-
miast jeśli chodzi o narodowe banki centralne państw niewchodzących w skład 
UGiW, to ponieważ nie należą one do Eurosystemu, ich status w ramach ESBC 
ma specyfi czny charakter. Nadal bowiem do ich kompetencji, a nie do Eurosy-
stemu, należą kształtowanie i realizacja polityki pieniężnej we własnych krajach, 
przy respektowaniu jej podstawowego celu w postaci stabilności cen oraz prze-
strzegania zakazu fi nansowania wydatków publicznych, w tym oczywiście defi -
cytu budżetowego. Prezesi tych banków nie wchodzą w skład Rady Zarządza-
jącej EBC oraz nie uczestniczą w podejmowaniu decyzji dotyczących polityki 
pieniężnej i innych funkcji ustawowo zastrzeżonych dla Eurosystemu. Nie ozna-
cza to jednak braku współpracy na wielu innych polach. Chodzi np. o współ-
działanie w dziedzinie gromadzenia i dostarczania informacji monetarnych oraz 
ogólnoekonomicznych niezbędnych do prowadzenia polityki pieniężnej w ra-

351 W. Baka, Bankowość europejska, Warszawa 2005, s. 66.
352 Siedziba EBC znajduje się w Niemczech, we Frankfurcie nad Menem.
353 A. Górska (red.), Europejski System Banków Centralnych, Warszawa 2004, s. 7.
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mach Eurosystemu. Szczególnie istotne znaczenie ma współpraca w dziedzinie 
polityki kursowej, której ramy są określone przez zasady Europejskiego Mecha-
nizmu Kursów Walutowych II (ERM II). Głównym forum tej współpracy jest 
Rada Ogólna EBC354.

5.2.1. Organy Europejskiego Banku Centralnego

Funkcjonowanie dwuszczeblowej struktury ESBC, składającej się z Europej-
skiego Banku Centralnego i banków centralnych państw członkowskich Unii 
Europejskiej (ESBC) lub jedynie państw członkowskich Unii Gospodarczej 
i Walutowej (Eurosystem), opiera się na zasadzie, że Europejski System Banków 
Centralnych jest kierowany przez organy decyzyjne EBC (art. 8 Statutu ESBC 
i EBC oraz art. 107 TWE). Organami decyzyjnymi Europejskiego Banku Cen-
tralnego są: Rada Prezesów (zwana inaczej Radą Zarządzającą lub Radą Naczel-
ną; ang. Governing Council), Zarząd (ang. Executive Board) oraz Rada Ogólna 
(zwana inaczej Radą Generalną, ang. General Council).

A. Rada Prezesów

Rada Prezesów jest głównym organem decyzyjnym EBC. Jej skład tworzą 
członkowie Zarządu EBC – 6 osób oraz prezesi krajowych banków centralnych 
krajów strefy euro – 17 osób (art. 10 Statutu ESBC i EBC).

Do głównych obowiązków Rady Prezesów należy:
 − uchwalanie wytycznych i podejmowanie decyzji niezbędnych do wykonywa-

nia zadań powierzonych Eurosystemowi; 
 − ustalanie polityki pieniężnej obszaru euro, w tym podejmowanie decyzji 

w sprawach pośrednich celów pieniężnych, podstawowych stóp procento-
wych i wielkości rezerw w ESBC oraz określanie wytycznych koniecznych do 
ich realizacji (art. 12 Statutu ESBC i EBC).
Rada wydaje wiążące decyzje, dyrektywy i rozporządzenia oraz podejmuje 

niezbędne działania w celu realizacji przez ESBC zadań przewidzianych w TWE 
i statucie. Decyzje dotyczące podstawowych funkcji ESBC, w tym zwłaszcza 
kształtowania i realizacji polityki pieniężnej, Rada Zarządzająca podejmuje na 
zasadzie większości głosów, przy założeniu, że każdy członek rady ma jeden głos. 
Uchwały Rady Zarządzającej EBC dotyczące spraw majątkowych podejmowane 
są w innym trybie, „waga” głosu bowiem jest proporcjonalna do udziału danego 
państwa w kapitale EBC. Z uczestnictwa w podejmowaniu przez Radę Zarządza-
jącą decyzji „majątkowych” wyłączony jest Zarząd EBC.

Niezbędne quorum wynosi ²/³ składu rady. Jeśli nie ma quorum, przewodni-
czący może zwołać posiedzenie nadzwyczajne, podczas którego dopuszcza się 

354 W. Baka, Bankowość…, s. 61.
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podejmowanie decyzji nawet przy braku quorum. W przypadku równowagi gło-
sów na posiedzeniu głos rozstrzygający należy do Prezesa EBC. Wyjątek stano-
wią decyzje związane z nakładaniem szczególnych obowiązków na osoby fi zycz-
ne i prawne, gdyż do ich podjęcia niezbędna jest większość ²/³ głosów w Radzie 
Zarządzającej (większość kwalifi kowana). Decyzje te dotyczą zwłaszcza:

 − wymogu składania sprawozdań;
 − określania podstawy rezerw obowiązkowych, a także odpowiednich sankcji 

na wypadek niestosowania się do ustaleń ESBC w tym zakresie;
 − rozszerzenia zakresu narzędzi i metod realizacji polityki pieniężnej poza 

przewidziane w statucie;
 − powiększenia kapitału EBC;
 − zwiększenia wpłaty środków dewizowych przez narodowe banki centralne 

do EBC ponad limit ustalony w statucie;
 − nakładania grzywny lub opłat karnych na banki za niewypełnienie zobowią-

zań określonych rozporządzeniami EBC355.
Rada Zarządzająca ustala regulamin wewnętrzny, określający organizację 

EBC, zakresy czynności poszczególnych służb oraz procedury obowiązujące 
przy przygotowywaniu projektów decyzji na posiedzenia rady. Posiedzenia rady 
odbywają się co najmniej dziesięć razy w roku, a zgodnie z przyjętą praktyką 
zazwyczaj dwa razy w miesiącu356. 

Wraz z rozszerzeniem Unii Europejskiej, a w ślad za tym UGiW, przybliża się 
perspektywa wprowadzenia systemu rotacyjnego do procesu podejmowania de-
cyzji przez Radę Zarządzającą EBC. Przedstawione wyżej zasady podejmowania 
decyzji przez Radę Zarządzającą będą obowiązywać dopóty, dopóki nie nastąpi 
zwiększenie liczby państw należących do UGiW. Ze względu na te okoliczności 
podjęto kroki w celu zreformowania procesu decyzyjnego w EBC, a tym samym 
przygotowania tej instytucji do rozszerzenia o nowe państwa członkowskie. 
Ostatecznie przyjęto zasadę rotacji wśród prezesów narodowych banków cen-
tralnych jako najbardziej efektywną, sprawiedliwą i akceptowalną zasadę przy-
znawania praw głosu w Radzie Zarządzającej. Zalecenie EBC, przedstawione 
w grudniu 2002 roku, zostało przyjęte zgodnie z procedurą ustaloną w art. 10.2 
statutu w formie decyzji Rady Europejskiej 21 marca 2003 roku357.

Nowy sposób podejmowania decyzji łączy koncepcje reprezentacji i rotacyj-
ności. Przewiduje, że gdy liczba państw członkowskich UGiW przekroczy 18, 
wszyscy prezesi krajowych banków centralnych będą nadal uczestniczyć w ob-
radach Rady Prezesów, natomiast nie zawsze będą dysponować prawem głoso-
wania nad decyzjami dotyczącymi polityki monetarnej. Liczba osób głosujących 

355 Ibidem, s. 68–69.
356 Ibidem, s. 70.
357 M. Grzesiak, Miejsce Narodowego Banku Polskiego w Europejskim Systemie Banków Central-

nych, [w:] J. Marszałek-Kawa, Polska w Unii Europejskiej. Bilans otwarcia, Toruń 2005, s. 169.
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ma wynosić maksymalnie 21, przy czym każdy członek zarządu będzie dyspo-
nował jednym głosem, a liczba prezesów z prawem do głosowania będzie wyno-
sić 15358.

B. Zarząd

Zarząd EBC składa się z prezesa, wiceprezesa i czterech innych członków. 
Prezes, wiceprezes i pozostali członkowie zarządu są mianowani za wspólnym 
porozumieniem przez rządy państw członkowskich na szczeblu szefów państw 
lub rządów, na zalecenie rady i po konsultacji z Parlamentem Europejskim oraz 
z Radą Prezesów EBC, spośród osób o uznanym autorytecie i doświadczeniu 
zawodowym w dziedzinie pieniądza lub bankowości. Ich mandat trwa osiem lat 
i nie jest odnawialny359. Członkami zarządu mogą być tylko obywatele państw 
członkowskich. Jeżeli członek Zarządu EBC przestanie spełniać wymagania ko-
nieczne do wykonywania jego obowiązków lub jeżeli dopuścił się poważnego 
uchybienia, jedynie Trybunał Sprawiedliwości może orzec – na wniosek Rady 
Prezesów lub zarządu – jego dymisję przed upływem kadencji (art. 11 Statutu 
ESBS i EBC).

Zarząd EBC jest przede wszystkim odpowiedzialny za wprowadzanie w życie 
polityki pieniężnej ustalonej przez Radę Zarządzającą – w tym zakresie zarząd 
jest uprawniony do udzielania niezbędnych wytycznych i instrukcji krajowym 
bankom centralnym państw należących do UGiW – przygotowywanie posie-
dzeń Rady Prezesów (art. 12 Statutu ESBS i EBC) oraz bieżące sprawy EBC 
(art. 11 Statutu ESBS i EBC). Do pozostałych obowiązków zarządu należy:

 − realizacja polityki rezerw obowiązkowych;
 − podejmowanie decyzji dotyczących operacji kredytowych oraz operacji ot-

wartego rynku i przeprowadzenie tych operacji razem z narodowymi banka-
mi centralnymi;

 − realizacja funkcji emisyjnej;
 − przeprowadzenie razem z NBC operacji zagranicznych oraz administrowa-

nie ofi cjalną rezerwą dewizową wspólnoty;
 − zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemu płatności i rozliczeń pie-

niężnych zarówno w obrębie unii, jak i w relacjach z państwami trzecimi;

358 Decyzją Europejskiego Banku Centralnego z 18 grudnia 2008 roku nowy system głosowa-
nia tzw. rotacyjny ma zostać wprowadzony, gdy liczba prezesów narodowych banków centralnych 
biorących udział w Radzie Prezesów przekroczy 18 – pierwotnie liczba ta była określona na 15. 
Więcej informacji – Decyzja EBC z dnia 18 grudnia 2008 roku, http://www.ecb.int/ecb/legal/pdf/
l_00320090107pl00040005.pdf (31.12.2012).

359 W przypadku pierwszego zarządu kadencja poszczególnych członków różniła się od siebie 
(od 4 do 8 lat), tak aby w przyszłości zapewnić płynną rotację jego składu i kontynuowanie kierunku 
polityki pieniężnej ESBC.
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 − gromadzenie informacji statystycznej oraz opracowywanie rocznych rapor-
tów ESBC360.
Zarząd podejmuje decyzje kolegialnie. Każdy członek zarządu dysponuje 

jednym głosem podczas posiedzeń zarządu. Zarząd podejmuje decyzje zwykłą 
większością głosów, jeśli nie postanowi inaczej. W przypadku jednakowej liczby 
głosów decydujący jest głos Prezesa EBC (art. 11 Statutu ESBS i EBC).

C. Rada Ogólna

Trzecim organem EBC jest Rada Ogólna, która składa się z Prezesa i Wi-
ceprezesa EBC, prezesów krajowych banków centralnych. Pozostali członkowie 
zarządu mogą uczestniczyć w posiedzeniach Rady Ogólnej, ale bez prawa głoso-
wania (art. 45 Statutu ESBS i EBC). 

Radę Ogólną można uznać za organ tymczasowy. Z racji faktu, że nie wszyst-
kie państwa członkowskie UE przyjęły euro, Rada Ogólna wykonuje te z zadań 
przejętych od Europejskiego Instytutu Walutowego, których kontynuacja na 
trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej jest obowiązkiem EBC (art. 44 
Statutu ESBS i EBC). Zgodnie ze statutem Rada Ogólna zostanie rozwiązana po 
przyjęciu wspólnej waluty przez wszystkie państwa członkowskie UE. 

Rada Ogólna spełnia funkcje doradcze i koordynacyjne, ze szczególnym na-
ciskiem na zagadnienia związane z przygotowywaniem się państw członkow-
skich Unii Europejskiej, niebędących członkami UGiW, do przystąpienia do 
Eurolandu. Pod tym kątem rada corocznie rozpatruje „Raporty o konwergencji” 
dotyczące postępu poczynionego przez państwa nienależące do UGiW w zakre-
sie spełniania przez nie legislacyjnych i ekonomicznych warunków przystąpie-
nia do strefy euro. Rada ta zajmuje się ponadto monitorowaniem kursów na-
rodowych walut tych państw w relacji do euro w kontekście zasad określonych 
przez European Exchange Rate Mechanism (ERM II). Przedmiotem konsultacji 
w ramach Rady Ogólnej są zagadnienia związane z metodyką rachunkowości 
oraz opracowywaniem raportów o sytuacji monetarnej i ogólnogospodarczej 
w poszczególnych państwach i Unii Europejskiej jako całości, a także współpra-
ca w zakresie gromadzenia danych statystycznych. Konsekwentnie przestrzega-
na jest też zasada, że podczas każdego posiedzenia Rady Ogólnej Prezes Zarządu 
EBC, który przewodniczy również Radzie Ogólnej, informuje jej członków o de-
cyzjach podjętych przez Radę Zarządzającą oraz zamierzeniach i inicjatywach 
podejmowanych przez zarząd361. Do pozostałych kompetencji Rady Ogólnej na-
leży udział w: 

 − działaniach doradczych EBC; 
 − gromadzeniu informacji statystycznych; 

360 W. Baka, Bankowość…, s. 70–71.
361 Ibidem, s. 71.
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 − działalności sprawozdawczej EBC – sporządzaniu sprawozdań z działalności 
ESBC; 

 − ustalaniu zasad koniecznych do normalizacji procedur rachunkowych i spra-
wozdawczych stosowanych przez krajowe banki centralne; 

 − podejmowaniu wszelkich działań związanych z określeniem klucza sub-
skrypcji kapitału EBC innych niż te określone w traktacie; 

 − ustanawianiu warunków zatrudnienia personelu EBC; 
 − przygotowaniach niezbędnych do nieodwołalnego ustalenia kursów walut 

państw członkowskich objętych derogacją wobec euro (art. 47 Statutu ESBS 
i EBC).

D. Struktura organizacyjna EBC

Strukturę organizacyjną EBC określa Zarząd EBC po konsultacji z Radą Pre-
zesów, dążąc do osiągnięcia jak najwyższej sprawności i efektywności kierowa-
nej przez siebie instytucji w wykonywaniu zadań ustalonych w Statucie ESBC 
i EBC. Pod względem organizacyjnym EBC jest podzielony na piony362 funkcjo-
nalne odwzorowujące zadania pełnione przez EBC. Obecnie w strukturze EBC 
funkcjonuje 16 generalnych dyrekcji, a mianowicie:
1) Dyrekcja Audytu Wewnętrznego;
2) Dyrekcja Generalna – Sekretariat;
3) Dyrekcja Generalna Administracji;
4) Dyrekcja Generalna Badań Naukowych;
5) Dyrekcja Generalna Kadr, Budżetu i Organizacji;
6) Dyrekcja Generalna Operacji Rynkowych;
7) Dyrekcja Generalna Statystyki;
8) Dyrekcja Generalna Systemów Informatycznych;
9) Dyrekcja Generalna Służb Prawnych;
10) Dyrekcja Generalna ds. Ekonomii;
11) Dyrekcja Generalna ds. Stabilności Finansowej;
12) Dyrekcja Generalna Stosunków Międzynarodowych i Europejskich;
13) Dyrekcja Generalna ds. Systemów Płatności i Infrastruktury Rynku;
14) Dyrekcja Komunikacji i Służb Językowych;
15) Dyrekcja ds. Banknotów;
16) Dyrekcja ds. Zarządzania Ryzykiem363.

W strukturze ESBC funkcjonują również komitety ESBC (pełnią funkcje po-
mocnicze wobec Rady Prezesów i Zarządu) oraz grupy robocze ESBC (działają 
przy poszczególnych komitetach jako ich jednostki pomocnicze)364.

362 W skład pionów wchodzą dyrekcje generalne lub dyrekcje, te zaś podzielone są na działy 
i sekcje.

363 http://www.ecb.europa.eu/ecb/orga/orgachart/bas/html/index.pl.html (31.12.2012).
364 A. Górska (red.), Europejski…, s. 10.
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Oprócz organów decyzyjnych i jednostek wykonawczych system ładu kor-
poracyjnego składa się z kilku poziomów kontroli zewnętrznej i wewnętrznej. 
Statut ESBC określa dwa poziomy kontroli zewnętrznej. Pierwszym z nich jest 
audyt zewnętrzny, którego zadaniem jest kontrola rocznych sprawozdań EBC. 
Drugim – Europejski Trybunał Obrachunkowy, kontrolujący sprawność działa-
nia kierownictwa EBC. Ważną rolę w tej dziedzinie spełnia również zasada pub-
licznego dostępu do dokumentów Europejskiego Banku Centralnego. Wraz ze 
zwiększaniem się przejrzystości zasada ta uwzględnia konieczność zapewnienia 
poufności niektórych spraw ściśle związanych z realizacją zadań EBC365.

5.2.2. Działalność Eurosystemu

W okresie powojennym rozwijały się dwa modele bankowości centralnej: 
model angielsko-francuski i model niemiecki. Różniły się one w dwojaki spo-
sób: ze względu na cele, jakie bank centralny powinien osiągać, oraz ze względu 
na instytucjonalny kształt takiego banku:
a) cele banku centralnego. W modelu angielsko-francuskim bank centralny był 

skoncentrowany na osiągnięciu grupy celów, tj. stabilności cen, stabilizacji 
cyklu koniunkturalnego, utrzymaniu wysokiej stopy zatrudnienia, stabilno-
ści fi nansowej. W modelu tym np. stabilność cen była tylko jednym z celów 
w żaden sposób nieuprzywilejowanym. Natomiast niemiecki system cha-
rakteryzował się jednym, priorytetowym celem, którym była stabilność cen. 
Chociaż bank centralny w modelu niemieckim mógł stawiać sobie także inne 
cele, to jednak ich wykonanie było zawsze uzależnione od stabilności cen;

b) instytucjonalny kształt banku centralnego. Cechą charakterystyczną dla mo-
delu angielsko-francuskiego była zależność polityczna, przejawiająca się np. 
w sytuacji, w której decyzje dotyczące polityki pieniężnej, w tym o podnie-
sieniu lub obniżaniu stopy procentowej, należały do rządu (ministra fi nan-
sów). Zupełnie inaczej została ta kwestia rozwiązana w modelu niemieckim, 
w którym podstawą była polityczna niezależność banku centralnego. Decyzje 
o poziomie stóp procentowych były podejmowane przez ten bank, bez inge-
rencji władz politycznych.
Kraje europejskie, prowadząc negocjacje dotyczące Traktatu z Maastricht, 

musiały dokonać wyboru między tymi dwoma modelami. W rozwiązaniach 
prawnych dotyczących ESBC i EBC jest dostrzegalny wpływ modelu niemie-
ckiego – analiza zarówno przepisów Traktatu z Maastricht, jak i statutu ESBC 
i EBC, które uznały stabilność cen za podstawowy cel, niezależność polityczną 
zaś za instrument jego osiągania wyraźnie na to wskazuje366.

365 W. Baka, Bankowość…, s. 76.
366 P. de Grauwe, Unia Walutowa, Warszawa 2003, s. 165–166.
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Głównym celem traktatowym ESBC jest utrzymywanie stabilności cen oraz, 
o ile nie narusza to celu podstawowego, ESBC wspiera swymi działaniami ogól-
ne polityki gospodarcze we wspólnocie. Do podstawowych zadań realizowanych 
przez ESBC należy:

 − defi niowanie i realizacja polityki pieniężnej wspólnoty;
 − przeprowadzanie operacji walutowych zgodnie z zasadami wspólnej polityki 

pieniężnej;
 − utrzymywanie i zarządzanie ofi cjalnymi rezerwami walutowymi państw 

członkowskich należących do strefy euro;
 − popieranie należytego funkcjonowania systemów płatniczych (art. 105 

TWE);
 − prowadzenie polityki emisyjnej w odniesieniu do euro (art. 106 TWE).

Wspomagając wykonywanie głównych zadań, ESBC wypełnia również zada-
nia dodatkowe, takie jak:

 − gromadzenie danych i informacji statystycznych za pomocą NBC i innych 
instytucji;

 − działalność analityczno-badawcza;
 − działalność nadzorcza;
 − działalność prawotwórcza (uchwalanie rozporządzeń, decyzji, zaleceń, opi-

nii, wytycznych, instrukcji);
 − pełnienie funkcji doradczych;
 − współpraca na forum międzynarodowym.

Z powodu braku osobowości prawnej ESBC zadania, które zostały na niego 
nałożone przepisami, są realizowane przez EBC lub przez krajowe banki central-
ne. Do zadań wszystkich krajowych banków centralnych wchodzących w skład 
ESBC należy przede wszystkim zbieranie danych statystycznych dotyczących 
sytuacji makroekonomicznej w danym kraju i przekazywanie ich do EBC, jak 
również opiniowanie projektów aktów prawnych EBC oraz regulacji krajowych 
dotyczących kompetencji ESBC. Wśród zadań centralnych banków krajowych 
państw strefy euro znajdują się przede wszystkim wykonanie zaleceń EBC do-
tyczących polityki pieniężnej (poprzez prowadzenie operacji otwartego rynku) 
oraz emisja banknotów na zamówienie EBC367.

Podstawowe zadania EBC pokrywają się praktycznie z zadaniami wyzna-
czonymi dla ESBC, o których była wcześniej mowa. Jest on odpowiedzialny za 
ustalanie polityki pieniężnej państw strefy euro, przeprowadzanie transakcji 
dewizowych, utrzymywanie rezerw walutowych i zarządzanie nimi, ułatwianie 
niezakłóconego funkcjonowania systemów płatniczych oraz dysponuje wy-
łącznym prawem do wydawania pozwolenia na emisję banknotów euro. EBC 

367 A. Górska (red.), Europejski…, s. 4–5.
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ma również prawo do działalności prawotwórczej, opiniodawczej i doradczej 
w kwestiach należących do kompetencji ESBC, a także do uzyskiwania danych 
statystycznych niezbędnych dla jego pracy. EBC uczestniczy w posiedzeniach 
międzynarodowych instytucji i gremiów walutowych368. EBC jest konsultowany 
w sprawie każdego projektowanego aktu wspólnotowego w dziedzinach podle-
gających jego kompetencji oraz przez władze krajowe w sprawie każdego projek-
tu regulacji w dziedzinach podlegających jego kompetencji. Ponadto EBC może 
w dziedzinach podlegających jego kompetencji przedkładać opinie właściwym 
instytucjom lub organom wspólnoty bądź władzom krajowym (art. 105 ust. 4 
TWE).

W celu wykonania zadań powierzonych ESBC EBC:
 − uchwala rozporządzenia, które mają zasięg ogólny, wiążą w całości i są bez-

pośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich;
 − podejmuje decyzje, które wiążą w całości adresatów, do których są kierowane; 
 − wydaje zalecenia i opinie, które nie mają mocy wiążącej;
 − EBC może zadecydować o opublikowaniu swych decyzji, zaleceń i opinii (art. 

110 TWE).

5.2.3. Niezależność i odpowiedzialność ESBC

Do prawidłowego wypełnienia podstawowego zadania powierzonego prze-
pisami TWE i Statutu – realizacji polityki pieniężnej przez EBC – konieczne 
było zapewnienie ESBC szerokiego zakresu niezależności. Ostatecznie przyjęto, 
że niezależność ESBC ma cztery aspekty:

 − niezależność instytucjonalna – przejawia się przede wszystkim w zakazie 
przyjmowania wytycznych, instrukcji czy też sugestii od osób trzecich przy 
wykonywaniu zadań nałożonych przepisami TWE i statutu369;

 − niezależność personalna – określona w dużym stopniu przez tryb powoływa-
nia i odwoływania członków kierownictwa banku oraz zapewnienia im od-
powiednio długiej kadencji. Stabilność kadencji prezesów krajowych banków 
centralnych i członków Zarządu EBC jest chroniona w następujący sposób: 
• kadencja prezesów krajowych banków centralnych trwa minimum pięć 

lat;

368 Ibidem, s. 7.
369 Zgodnie z art. 108 TWE w wykonywaniu uprawnień oraz zadań i obowiązków, które zostały 

im powierzone Traktatem WE i Statutem ESBC, ani EBC, ani krajowy bank centralny, ani członek 
któregokolwiek z ich organów decyzyjnych nie zwracają się o instrukcje ani ich nie przyjmują od 
instytucji czy organów wspólnotowych, rządów państw członkowskich, ani jakiegokolwiek innego 
organu. Instytucje i organy wspólnotowe, jak również rządy państw członkowskich zobowiązują się 
szanować tę zasadę i nie dążyć do wywierania wpływu na członków organów decyzyjnych EBC lub 
krajowych banków centralnych przy wykonywaniu ich zadań.
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• kadencja członków Zarządu EBC trwa osiem lat, bez możliwości wyboru 
na kolejną kadencję;

• prezesów krajowych banków centralnych oraz członków Zarządu EBC 
można odwołać jedynie w przypadku niezdolności do wykonywania obo-
wiązków lub poważnego uchybienia;

• sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów w tym zakresie jest 
Europejski Trybunał Sprawiedliwości370;

 − niezależność fi nansowa – polega na trwałym określeniu zasad tworzenia 
i podziału funduszy banku i wykluczającej możliwość wywierania „nacisku” 
na decyzje banku w kwestiach fi nansowych371;

 − niezależność funkcjonalna – czyli uprawnienie i zdolność banku centralne-
go do kształtowania polityki pieniężnej oraz samodzielnego podejmowania 
decyzji w wypełnianiu pozostałych funkcji statutowych372. EBC ma do swej 
dyspozycji wszelkie instrumenty i kompetencje niezbędne do sprawnego 
prowadzenia polityki pieniężnej, o których użyciu decyduje w sposób auto-
nomiczny. W zakresie niezbędnym dla realizacji zadań ESBC, a także w nie-
których innych przypadkach określonych w konkretnych aktach prawnych 
Rady UE, EBC ma prawo uchwalania wiążących rozporządzeń373. 
Niezależność EBC – w czterech aspektach omówionych powyżej – jest chro-

niona przepisami TWE i statutu. W przypadku jej naruszenia EBC ma prawo 
zgłosić skargę do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (art. 230 TWE). 
Europejski Trybunał Sprawiedliwości czuwa nie tylko nad ochroną uprawnień 
przysługujących ESBC i EBC, ale również nad zgodnością aktów prawnych EBC 
z prawem wspólnotowym. ESBC podlega także kontroli niezależnych rewiden-
tów zewnętrznych w zakresie operacji fi nansowych374.

Tak szeroki zakres niezależności EBC nie skutkuje brakiem kontroli ze-
wnętrznej. Postanowienia traktatu określają zasady sprawowania demokratycz-
nej kontroli nad funkcjonowaniem systemu. EBC kieruje sprawozdanie roczne 
z działalności ESBC i w sprawie polityki pieniężnej za rok ubiegły i rok bieżący 
do Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, jak również do Rady Europej-
skiej. Prezes EBC przedstawia to sprawozdanie Radzie i Parlamentowi Europej-
skiemu, który może odbyć debatę generalną na tej podstawie. Zarówno Prezes 
EBC, jak i inni członkowie zarządu mogą, na żądanie Parlamentu Europejskiego 

370 http://www.ecb.int/ecb/orga/independence/html/index.pl.html (31.12.2012).
371 Artykuł 101 TWE stanowi zakaz udzielania przez EBC lub banki centralne państw członkow-

skich pożyczek na pokrycie defi cytu lub jakichkolwiek innych kredytów instytucjom lub organom 
wspólnoty, rządom centralnym, władzom regionalnym, lokalnym lub innym władzom publicznym, 
innym instytucjom lub przedsiębiorstwom publicznym państw członkowskich, jak również naby-
wania bezpośrednio od nich przez EBC lub krajowe banki centralne ich papierów dłużnych.

372 A. Górska (red.), Europejski…, s. 5–6.
373 http://www.ecb.int/ecb/orga/independence/html/index.pl.html (31.12.2012).
374 A. Górska (red.), Europejski…, s. 10.
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lub z inicjatywy własnej, być przesłuchani przez właściwe komisje Parlamentu 
Europejskiego (art. 113 TWE).

Ważkie znaczenie dla sprawowania merytorycznej kontroli nad funkcjono-
waniem ESBC ma działalność Komitetu Ekonomiczno-Finansowego Unii Euro-
pejskiej, który rozpoczął pracę wraz z utworzeniem UGiW. Do podstawowych 
zadań komitetu należy wydawanie opinii na żądanie Rady i Komisji Europejskiej 
bądź z inicjatywy własnej dla tych instytucji. W jego skład wchodzi po dwóch 
przedstawicieli każdego państwa członkowskiego, Komisji Europejskiej i EBC. 
Komitet zajmuje się bieżącym monitorowaniem i opiniowaniem całokształtu sy-
tuacji ekonomiczno-fi nansowej UGiW, ze szczególnym uwzględnieniem prze-
glądu sytuacji monetarnej oraz przepływu kapitałów i funkcjonowania systemu 
płatności i rozliczeń pieniężnych (art. 134 TWE)375.

5.3. Cele i wyzwania Narodowego Banku Polskiego w świetle członkostwa 
Polski w Unii Europejskiej

Członkostwo w Unii Europejskiej było jednym ze strategicznych celów Pol-
ski. Proces integracji był prowadzony nieprzerwanie od podpisania w grudniu 
1991 roku Układu Europejskiego, ustanawiającego stowarzyszenie między Rzecz-
pospolitą Polską a Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowski-
mi. Zgodnie z założeniami niezbędne działania harmonizacyjne zakończyły się 
w 2002 roku. Taką datę, tzw. technicznej gotowości Polski do członkostwa w Unii 
Europejskiej, wyznaczył rząd polski, opracowując i konsekwentnie realizując 
program dostosowawczy. Warunki członkostwa w UE dla państw kandydujących 
zostały określone na szczycie Rady Europejskiej w Kopenhadze w czerwcu 1993 
roku. Ustalono, że przystąpienie państw Europy Środkowej i Wschodniej do unii 
nastąpi niezwłocznie po spełnieniu przez nie warunków ekonomicznych i poli-
tycznych. Pierwsze z nich odnosiły się m.in. do stworzenia sprawnie funkcjonu-
jącej gospodarki rynkowej, zdolnej do sprostania presji konkurencyjnej i siłom 
rynkowym na jednolitym rynku UE oraz do przejęcia zobowiązań, w tym po-
dzielenia celów Unii Gospodarczej i Walutowej (UGiW)376. W rezultacie 1 maja 
2004 roku Polska wraz z pozostałymi dziewięcioma krajami Europy Środkowo-
-Wschodniej stała się członkiem Unii Europejskiej. W chwili przystąpienia do UE 
Polska została zobowiązana do włączenia się do strefy euro. Stało się tak na mocy 
postanowień Rady Europejskiej na szczycie w Kopenhadze w czerwcu 1993 roku. 
Według tzw. Kryteriów kopenhaskich nowi członkowie Unii Europejskiej są au-
tomatycznie zobligowani do realizacji trzeciego etapu Unii Walutowej. Obecnie 
Polska ma niepełny status członka UGiW, jest tzw. krajem z derogacją. Oznacza 

375 W. Baka, Bankowość…, s. 66–67.
376 Rola Narodowego Banku Polskiego w procesie integracji europejskiej, Warszawa 2003, s. 5.
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to, że ma obowiązek dążenia do spełnienia kryteriów konwergencji zapisanych 
w Traktacie z Maastricht377.

Zobowiązania państw członkowskich uczestniczących w UGiW do utrzymy-
wania kluczowych i nominalnych wskaźników ekonomicznych (kryteriów kon-
wergencji) na pożądanym poziomie wynikają nie tylko z przepisów TWE. Gdy-
by jedynie ten akt regulował te kwestie, uczestnicy międzynarodowych rynków 
pieniężnych i fi nansowych mogliby mieć wątpliwości, czy kryteria konwergencji 
będą utrzymane po zakwalifi kowaniu państw do trzeciego etapu UGiW. W celu 
skłonienia poszczególnych krajów UE do utrzymania ich gospodarek w ramach 
wyznaczonych kryteriami zbieżności 7 i 8 lipca 1997 roku rada wydała trzy akty 
prawne, które określa się zwykle wspólnym mianem Paktu Stabilności i Wzrostu 
(Stability and Growth Pact): uchwałę rady oraz dwa rozporządzenia, wprowa-
dzające szczególne mechanizmy kontroli oraz wdrażania postanowień Traktatu 
z Maastricht dotyczących utrzymania kryteriów konwergencji. Podstawowym 
instrumentem stabilizacji kursów walutowych w całej UE jest wspomniany już 
Europejski Mechanizm Kursów Walutowych II (ERM II). Funkcjonuje on w za-
sadzie na podstawie dwu aktów prawnych bardzo różnej natury:

 − jego podstawowe założenia zostały określone w uchwale Rady (DZ. Urz. WE 
z 1998 r., C 236);

 − właściwą podstawą prawną jego funkcjonowania jest natomiast umowa za-
warta we wrześniu 1998 roku przez EBC z narodowymi bankami państw 
członkowskich UE, które nie uczestniczą w trzecim etapie UGiW (Dz. Urz. 
WE z 1998 roku, C 345, s. 6, w akcie tym uchylono umowę dotyczącą Mecha-
nizmu Kursowego Europejskiego Systemu Walutowego).
Pierwszoplanowym zadaniem uchwały było zapewnienie stabilizacji kursów 

walutowych w układzie: państwa UE strefy euro – państwa UE objęte regulacją 
szczególną (derogacją)378.

5.3.2. Działalność Narodowego Banku Polskiego na rzecz integracji europejskiej

Narodowy Bank Polski brał aktywny udział w pracach zmierzających do uzy-
skania przez Polskę członkostwa w UE. Obecnie jego działania skupiają się na 
kolejnym celu, którym jest pogłębienie integracji poprzez wstąpienie Polski do 
Unii Gospodarczej i Walutowej. Rola NBP w procesie integracji polskiego sy-
stemu bankowego z jednolitym rynkiem fi nansowym UE była i jest szczególna. 
Wraz z odpowiednimi ministerstwami współuczestniczył on w procesie nego-
cjacji o członkostwo w UE w zakresie zagadnień odnoszących się bezpośrednio 

377 J. Popowska, Bilans korzyści i kosztów z przystąpienia Polski do strefy euro, [w:] A. Nowakow-
ska, P. Szukalski (red.), Polska w Unii Europejskiej. Droga do sukcesu?, Łódź 2006, s. 69.

378 A. Nowak-Far, Unia Gospodarcza i Pieniężna, [w:] J. Barcz (red.), Prawo Unii Europejskiej, 
Warszawa 2003, s. 149–151.
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lub pośrednio do bankowości. Oprócz działań na zewnątrz NBP podejmował 
również – z własnej inicjatywy – liczne przedsięwzięcia wewnątrz NBP. Ponadto 
jednym z podstawowych zadań NBP w procesie integracyjnym jest obowiązek 
zapewnienia stabilności i integralności całego systemu fi nansowego w Polsce 
oraz dostosowania go do wymogów obowiązujących w Europejskim Systemie 
Banków Centralnych. Zadanie to jest realizowane m.in. poprzez prawidłowe 
kształtowanie niezależnej polityki pieniężnej, dostosowanie przepisów praw-
nych dotyczących bankowości do obowiązującego acquis communautaire (do-
robku prawnego UE), czy też dostosowanie statystyki oraz systemu płatniczego 
do standardów ESBC. Ponadto NBP, czuwając jako bank centralny nad bez-
pieczeństwem całego systemu bankowego, prowadzi wiele działań związanych 
z wprowadzeniem euro379. 

Zacieśnienie współpracy między EBC i NBP nastąpiło już w lutym 2000 roku. 
Opierała się ona głównie na wizytach studyjnych, seminariach i na świadczeniu 
pomocy merytorycznej przez zagranicznych ekspertów ESBC380. W spotkaniach 
roboczych oprócz kwestii dotyczących rozwoju gospodarczego sektora banko-
wego były poruszane zagadnienia szczegółowe, m.in. problematyka bilansu płat-
niczego, kursu walutowego, statystyki bankowej. W celu precyzyjnego zidenty-
fi kowania dziedzin będących przedmiotem konsultacji z EBC, departamenty 
NBP przygotowały listę szczegółowych zagadnień oraz harmonogram współ-
pracy merytorycznej między bankami. NBP zaproponował następujące działy 
współpracy merytorycznej między EBC a NBP:

 − aspekty prawne;
 − polityka pieniężno-kredytowa;
 − statystyka pieniężna i bankowa;
 − system płatniczy;
 − rachunkowość i sprawozdawczość;
 − współpraca o charakterze badawczym;
 − emisja znaków pieniężnych;
 − informatyka i telekomunikacja;
 − współpraca w zakresie wpływu regulacji ostrożnościowych na sytuację fi nan-

sową instytucji kredytowych;
 − pomoc szkoleniowa i wymiana doświadczeń381.

Po podpisaniu Traktatu Akcesyjnego w Atenach 16 kwietnia 2003 roku Prezes 
NBP zaczął brać udział w pracach Rady Ogólnej EBC na zasadzie aktywnego 
obserwatora. Podobny status uzyskali eksperci NBP uczestniczący w pracach po-
szczególnych komitetów i grup roboczych ESBC. Z chwilą poszerzenia Unii Eu-
ropejskiej 1 maja 2004 roku status obserwatora został automatycznie przekształ-

379 Rola…, s. 5.
380 M. Grzesiak, Miejsce…, s. 170–172.
381 Rola…, s. 55–56.



196 Narodowy Bank Polski w systemie ustrojowym Rzeczypospolitej Polskiej

cony w pełnoprawne członkostwo, gdyż wcześniejszy udział w pracach Rady 
Ogólnej EBC, komitetów i grup roboczych pozwolił na właściwe przygotowanie 
się przedstawicieli NBP do efektywnego włączenia się w działania wszystkich or-
ganów decyzyjnych i eksperckich EBC. Przystąpienie Polski do UE oznacza rów-
nież, że na NBP został nałożony obowiązek wniesienia części przypadającego mu 
udziału w kapitale zakładowym EBC jako wkładu na pokrycie kosztów operacyj-
nych EBC. Ze względu na ograniczone kompetencje Rady Ogólnej uczestnictwo 
NBP w tym organie sprowadza się głównie do realizacji funkcji administracyj-
nych. NBP wspomaga EBC w gromadzeniu danych statystycznych, działalno-
ści sprawozdawczej, przygotowywaniu rocznych sprawozdań fi nansowych oraz 
w określaniu norm dotyczących normalizacji procedur księgowych i informacyj-
nych w zakresie operacji krajowych banków centralnych. Pełni również funkcje 
doradcze, wydając opinie związane z uchyleniem derogacji382.

Rola NBP w procesie przyjmowania przez Polskę euro polega przede wszyst-
kim na dążeniu do wypełnienia kryteriów zbieżności gospodarczej, które są wa-
runkiem zakwalifi kowania do UGiW. Bank centralny koncentruje się w szcze-
gólności na prowadzeniu w sposób niezależny polityki pieniężnej, uwzględniając 
jednocześnie konieczność zagwarantowania pełnej autonomii NBP od rządu, 
konsekwentnie prowadzi politykę antyinfl acyjną, której gwarantem jest zobo-
wiązanie NBP, zawarte w Konstytucji RP, do dbania o wartość polskiego pienią-
dza oraz podstawowy cel NBP – zgodnie z ustawą o NBP – utrzymanie stabilne-
go poziomu cen. Konsekwencją niskiego poziomu infl acji będzie w przyszłości 
również niski poziom stóp procentowych – porównywalny z poziomem państw 
członkowskich UE. Jeżeli chodzi o kryterium zbieżności dotyczące kursu walu-
towego, to wymaga ono m.in. włączenia złotego na okres co najmniej dwóch lat 
do Europejskiego Mechanizmu Kursowego II. W systemie ERM II złoty będzie 
powiązany sztywnym parytetem z euro, a kurs złotego będzie mógł się wahać 
w stosunku do tego parytetu w określonym przedziale383.

NBP prowadzi również działalność analityczną, legislacyjną i informacyjną 
związaną z wprowadzaniem euro. 15 maja 2007 roku prace rozpoczęło Biuro do 
spraw Integracji ze Strefą Euro384 utworzone w ramach struktur NBP. Biuro mia-
ło za zadanie opracowanie kompleksowego raportu dotyczącego pełnego uczest-
nictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Waluto-
wej, a szczególnie zanalizowanie kosztów i korzyści płynących z członkowstwa 
Polski w strefi e euro. Raport ten, opracowany w porozumieniu ze środowiskami 
naukowymi, biznesu i fi nansów oraz ze stroną społeczną, został opublikowany 
w lutym 2009 roku385. Do zadań szczegółowych biura należy: ocena dotychcza-

382 M. Grzesiak, Miejsce…, s. 170–172.
383 K. Szeląg, R. Żak, S. Jakubiec, M. Glibowska, Analiza wpływu wprowadzenia euro na polski 

system bankowy, „Materiały i Studia”, 2000, nr 107, s. 37–38.
384 Biuro obecnie znajduje się w strukturze Instytutu Ekonomicznego.
385 http://www.nbp.pl/publikacje/o_euro/re.pdf (31.12.2012).
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sowego funkcjonowania strefy euro, zdefi niowanie warunków optymalizujących 
wprowadzenie euro w Polsce, oszacowanie korzyści i kosztów z przystąpienia 
do strefy euro oraz sformułowanie ocen, rekomendacji i postulatów mających 
znaczenie dla decyzji podejmowanych w procesie uzyskiwania przez Polskę peł-
nego uczestnictwa w trzecim etapie UGW. Biuro zorganizowało również wiele 
seminariów poświęconych szeroko pojętej tematyce wprowadzenia euro, poru-
szających zagadnienia prawne, fi nansowe, ekonomiczne386. W ramach swojej 
działalności edukacyjnej NBP prowadzi również dwa portale, których głównym 
zadaniem jest szerzenie wiedzy na tematy związane z wprowadzeniem wspólnej 
waluty: euro.nbpportal.pl oraz Centrum Informacji o Euro.

5.3.3. Perspektywa przystąpienia Polski do strefy euro – korzyści i zagrożenia

Dyskusja nad przystąpieniem Polski do strefy euro toczy się nieprzerwanie 
od momentu akcesji Polski do Unii Europejskiej. Polemika ta toczy się nie tyl-
ko między eurosceptykami a euroentuzjastami, ale także między ekonomistami, 
którzy rozpatrują możliwość przystąpienia Polski do Eurolandu od strony eko-
nomicznej. Wydaje się mało prawdopodobne, aby przyjęcie euro natrafi ło na 
jakieś przeszkody wynikające z nieprzychylności środowisk politycznych, nato-
miast zupełnie odrębny jest problem technicznej możliwości przyjęcia wspólno-
towego pieniądza, zwłaszcza w kontekście spełnienia kryteriów zbieżności oraz 
światowego kryzysu fi nansowego387.

W momencie, gdy Polska przystąpi do strefy euro, NBP wejdzie w skład Rady 
Zarządzającej EBC, utraci tym samym suwerenność w kształtowaniu polityki 
monetarnej i przekaże swe kompetencje na rzecz tej ponadnarodowej instytucji. 
Prezes NBP wraz z innymi prezesami narodowych banków centralnych będzie 
uczestniczył na zasadzie rotacji w obradach i procesie podejmowania decyzji 
w ramach Rady Zarządzającej. Utrata suwerenności w kwestii kształtowania 
polityki monetarnej będzie oznaczać konieczność wdrażania przez NBP decy-
zji podjętych przez Radę Zarządzającą. Tym samym NBP będzie wykonywał 
operacje otwartego rynku, administrował instrumentami stałego refi nansowa-
nia i depozytami oraz rezerwami obowiązkowymi. Zajmie się również emisją 
i dystrybucją banknotów oraz monet. Będzie wspomagał EBC w realizacji jego 
zadań poprzez dostarczanie danych statystycznych, uczestnictwo w prognozo-
waniu i w pracy komitetów. NBP będzie również wspierał system informacyjny 
EBC, wyjaśniał decyzje podjęte przez EBC, działając tym samym jako jego am-
basador w regionie. Jest to istotne dla zapewnienia prawidłowej komunikacji 
z rynkiem fi nansowym oraz wiarygodności ESBC. Prezesi narodowych banków 

386 http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/badania/seminaria_bise.htm (31.12.2012).
387 M. Cichocki, T. Szymaniak, Wstąpienie Polski do strefy euro – szanse i zagrożenia, [w:] A. No-

wakowska, P. Szukalski (red.), Polska w Unii Europejskiej. Droga do sukcesu?, Łódź 2006, s. 91–92.
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centralnych cieszą się szacunkiem i wiarygodnością w swoich krajach, w związ-
ku z czym łatwiej jest im wyjaśnić, że decyzje EBC są podejmowane w intere-
sie strefy euro jako całości, a nie jej poszczególnych regionów. Narodowe banki 
centralne pełnią również istotną rolę w ESBC, zapewniając jego efektywniej-
sze funkcjonowanie dzięki temu, że EBC wykorzystuje ich dorobek w zakresie 
współpracy z krajowymi rynkami pieniężnymi i fi nansowymi, doświadczenie 
oraz wypracowaną przez nie infrastrukturę operacyjną dostosowaną do specyfi -
ki krajowych rynków pieniężnych i kapitałowych388.

A. Korzyści z przystąpienia do strefy euro

Korzyści z przyjęcia wspólnej europejskiej waluty można podzielić na ko-
rzyści bezpośrednie, które ujawniają się w krótkim okresie po wejściu do strefy 
euro, oraz korzyści długookresowe powstające w wyniku procesów dostosowaw-
czych, uruchomionych przez przystąpienie do unii walutowej, które są implika-
cją korzyści bezpośrednich.

W ramach korzyści bezpośrednich należy zauważyć:
a) wyeliminowanie ryzyka kursowego i spadek stóp procentowych – ryzyko 

kursowe powstaje w wyniku nieoczekiwanych wahań kursu walutowego, 
prowadzących do zmian w strukturze aktywów i zobowiązań podmiotów 
gospodarczych. Ma ono negatywny wpływ na decyzje gospodarcze, zwięk-
sza bowiem koszty pozyskania kapitału, utrudnia planowanie inwestycji oraz 
wykorzystanie zasobów. Stabilny kurs waluty spowoduje zwiększony napływ 
kapitału zagranicznego w formie bezpośrednich inwestycji zagranicznych 
i zmniejszenie ryzyka tych inwestycji;

b) eliminacja kosztów transakcyjnych – jest to zaleta szczególnie korzystna dla 
przedsiębiorstw, które ponoszą owe koszty na drodze wymiany złotego na 
euro i odwrotnie. Koszty te można podzielić na dwie grupy: bezpośrednie 
i administracyjne. Do bezpośrednich należą różnego rodzaju opłaty związa-
ne z wymianą walut oraz zarządzanie ryzykiem kursowym, koszty admini-
stracyjne zaś są ponoszone przez przedsiębiorstwa prowadzące działalność 
handlową z użyciem obcych walut.
Korzyści długookresowe – powstają w wyniku procesów dostosowawczych, 

uruchomionych przez przystąpienie do unii walutowej. Są implikacją korzyści 
bezpośrednich:
a) wzrost inwestycji. Jest to jedna z najważniejszych korzyści, będąca główną 

przyczyną rozwoju gospodarczego. Usunięcie niepewności kursowych i eli-
minacja premii za ryzyko kursowe spowodują spadek stóp procentowych, co 
sprawi, że koszt pozyskania kapitału będzie niższy. W długim okresie da to 

388 M. Grzesiak, Miejsce…, s. 172–173.
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wzrost inwestycji krajowych. Będzie miał nań wpływ (choć mniejszy) brak 
kosztów transakcyjnych prowadzący do poprawy wydajności czynników 
produkcji i uwolnienia części zasobów zaangażowanych w te koszty;

b) ożywienie wymiany walutowej. Eliminacja ryzyka kursowego znacznie po-
prawi warunki działalności gospodarczej. Brak wahań kursowych ograniczy 
niepewność co do zysków importerów i eksporterów, co ułatwi współpracę 
z zagranicą – zintensyfi kuje handel z zagranicą, zwiększy skalę produkcji etc.;

c) spadek ryzyka makroekonomicznego kraju. Przystąpienie Polski do strefy 
euro znacznie uwiarygodni politykę makroekonomiczną naszego kraju na 
arenie międzynarodowej. Obecnie NBP prowadzi konsekwentną politykę 
utrzymania stabilności cen, jednak z uwagi na krótki okres tego działania (od 
1997 roku, zgodnie z założeniami Konstytucji RP), wiarygodność tej polityki 
w oczach innych krajów jest niska. Przekazanie EBC kompetencji NBP do-
prowadzi do jej wzrostu;

d) integracja rynku fi nansowego. Obecność Polski w Unii Walutowej stworzy 
nowe możliwości dla krajowych podmiotów gospodarczych. Wiąże się to 
z dostępem do rynku fi nansowego UE na korzystniejszych warunkach oraz 
z tańszym pozyskiwaniem środków zagranicznych. Przedsiębiorstwa będą 
miały większy wybór w zakresie pośredników fi nansowych, co doprowadzi 
do zwiększenia konkurencyjności pośredników krajowych;

e) zwiększenie konkurencyjności. Wejście na rynek wspólnej waluty spowoduje 
porównywalność cen krajowych z innymi krajami oraz wzrost konkurencyj-
ności wśród producentów dóbr i usług. Zniesienie kursu wymiany euro do 
złotego pozwoli na zniwelowanie różnic w cenach, co stanie się na skutek 
swobodniejszego przepływu towarów389;

f) intensyfi kacja wymiany handlowej – wejście do strefy euro wiąże się z dołą-
czeniem do znaczącego obszaru walutowego, co w rezultacie powinno pro-
wadzić do usprawnienia działania mechanizmów rynkowych. Z przepro-
wadzonych badań wynika, ze dzięki wprowadzeniu euro w Polsce w ciągu 
kilkudziesięciu lat można się spodziewać eksportu o około 12–13% więk-
szego niż przy scenariuszu pozostawania poza strefą euro. Przewidywany 
poziom wzrostu importu może się plasować na niższym poziomie, jednak 
w pierwszych latach członkostwa w strefi e euro powinien być silniejszy niż 
wzrost eksportu390;

g) przejrzystość cen. Jeśli ceny są wyrażone w jednej walucie, łatwiej jest je 
porównywać, a co za tym idzie efektywnie dokonywać zakupów. Nie tylko 

389 M. Cichocki, T. Szymaniak, Wstąpienie…, s. 85–89 oraz J. Borowski (red.), Raport na temat 
korzyści i kosztów przystąpienia Polski do strefy euro, Warszawa 2004, s. 46–58.

390 Raport na temat pełnego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospo-
darczej i Walutowej, Warszawa 2009, s. 105–106.
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konsumenci, lecz również producenci mogą skorzystać na przejrzystości cen, 
ponieważ koszty materiałów również będą wyrażone we wspólnej walucie391.

B. Zagrożenia związane z przystąpieniem do strefy euro

Przystąpienie do UGiW niesie z sobą, oprócz dużych wymiernych korzyści, 
również zagrożenia oraz koszty, które należy ponieść w związku z akcesją do 
Eurolandu. Są nimi m.in.:
a) utrata suwerenności polityki pieniężnej. Najważniejszą konsekwencją przy-

stąpienia do UGiW jest utrata suwerenności polityki pieniężnej, a więc i swo-
bodnego kształtowania stopy procentowej. Oznacza to, że Polska zdaje się 
całkowicie na politykę EBC. Problemem jest, czy polityka ta będzie dla Polski 
odpowiednia392. Odgórnie ustalona stopa procentowa może w jednym kraju 
wydawać się za wysoka, podczas gdy w innym kraju będzie ona uznawana za 
zbyt niską;

b) brak możliwości stabilizacji koniunktury poprzez kurs walutowy. Kurs wa-
lutowy jest kolejnym narzędziem służącym do neutralizowania wahań w go-
spodarce. W chwili przystąpienia do UGiW Polska straci możliwość pro-
wadzenia samodzielnej polityki kursowej, a co za tym idzie dokonywania 
koniecznych zmian, gdy wymaga tego sytuacja. Kurs walutowy jest bardzo 
ważnym elementem polityki pieniężnej każdego państwa, ponieważ pomaga 
rozładować bieżące napięcia w bilansie płatniczym i pozwala utrzymać kon-
kurencyjność cenową naszego handlu zagranicznego. Kiedy utracimy wpływ 
na kurs walutowy, może dojść do sytuacji, że w części państw UGiW nastąpi 
gwałtowny wzrost eksportu, który wpłynie na aprecjację euro. Jeśli Polska 
znajdzie się poza tym obszarem – będzie notowała stałe defi cyty w obrotach 
handlowych393;

c) ryzyko pogorszenia konkurencyjności polskiej gospodarki – jak wcześniej 
już zaznaczono, przystąpienie do strefy euro będzie się wiązać z utratą nie-
zależnej polityki pieniężnej i kursowej. Jedno z zagrożeń wiąże się z tem-
pem wzrostu cen i płac. Zbyt szybkie, w stosunku do możliwości gospodarki, 
tempo wzrostu cen zarówno dóbr i usług, jak i płac, mogłoby przekładać się 
na wzrost jednostkowych kosztów pracy i tym samym na pogorszenie pozy-
cji konkurencyjnej polskiej gospodarki w świecie. Przeprowadzone badania 
uspokajają, wskazując na niskie ryzyko zbyt szybkiego wzrostu cen po przy-
stąpieniu Polski do strefy euro. Wzrost przeciętnego poziomu cen w Polsce 
będzie raczej konsekwencją dalszego wzrostu poziomu rozwoju gospodar-
czego394.

391 J. Popowska, Bilans…, s. 74–76.
392 M. Cichocki, T. Szymaniak, Wstąpienie…, s. 89–90.
393 J. Popowska, Bilans…, s. 70.
394 Raport na temat pełnego uczestnictwa…, s. 171–174.
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Przystąpienie Polski do strefy euro to przedsięwzięcie dające dużo wymier-
nych korzyści, które rekompensują z nawiązką konieczne nakłady. Nie oznacza 
to jednak, że akcesja Polski do UGiW będzie procesem łatwym i automatycznie 
gwarantującym gospodarczy sukces. W obliczu kryzysu fi nansowego, który roz-
począł się w połowie 2007 roku w Stanach Zjednoczonych, a jesienią 2008 roku 
objął swoim zasięgiem również globalny system fi nansowy, ważnym etapem sta-
ło się ponowne przeanalizowanie szans i zagrożeń, jakie niesie z sobą uczestni-
ctwo Polski w strefi e euro. Przykłady takich państw, jak Hiszpania, Portugalia, 
Grecja czy Irlandia, wskazują, że uczestnictwo w unii monetarnej nie zawsze 
sprzyjało zachowaniu stabilności wewnętrznej i zewnętrznej. Polityka pieniężna 
EBC nie była w stanie zagwarantować równowagi makroekonomicznej w wielu 
krajach członkowskich strefy euro. Zgodnie z wynikami analizy zaprezentowa-
nej w Raporcie członkostwo w strefi e euro nie gwarantuje niezawodnej ochrony 
przed zawirowaniami w gospodarce światowej, a kluczowe znaczenie ma od-
powiednia polityka makroekonomiczna prowadzona na szczeblu krajowym. 
Uczestnictwo w strefi e euro można traktować jako czynnik ułatwiający prze-
trwanie perturbacji fi nansowych, ale tylko wtedy, gdy w gospodarce ma miejsce 
równowaga makroekonomiczna.

Analiza znaczenia kryzysu dla perspektywy wprowadzenia euro w Polsce 
wskazuje na brak istotnych implikacji na rozkład korzyści i kosztów wejścia do 
strefy euro w perspektywie długookresowej. Raport wskazuje jako szczególnie 
istotny okres przygotowania do włączenia, a także pobytu Polski w ERM II, pod-
czas którego oddziaływanie procesów związanych z trwającym kryzysem może 
silnie wpływać na zdolność Polski do wypełnienia wszystkich kryteriów kon-
wergencji. W długim okresie polska gospodarka powinna odnieść korzyści z in-
tegracji ze strefą euro, pod warunkiem odpowiedniego przygotowania oraz wy-
boru właściwego momentu wprowadzenia wspólnej waluty, który będzie mieć 
kluczowe znaczenie dla kształtowania się bilansu korzyści i kosztów w krótkim 
okresie395.

395 Ibidem, s. 345–373.





Zakończenie

Narodowy Bank Polski po ponad piętnastu latach funkcjonowania w nowej 
rzeczywistości prawno-ustrojowej piastuje w sposób całkowity nałożone na 
niego obowiązki i funkcje. Jest pełnoprawnym organem państwowym odnaj-
dującym legitymizację swoich działań nie tylko w ustawie o Narodowym Ban-
ku Polskim z 29 sierpnia 1997 roku, ale również, czy nawet przede wszystkim, 
w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. 

Ewolucja pozycji prawnej NBP od lat 50. do obecnych rozwiązań ustrojowych 
jest ogromna. Rozpoczynał on jako bank całkowicie podporządkowany kierow-
nictwu PZPR i rządowi, a co za tym idzie, bez jakiejkolwiek niezależności w kre-
owaniu polityki monetarnej. Reformy lat 80. XX wieku dały początek procesom 
zmian w kontekście powiększania autonomii NBP: rozpoczęto od ograniczenia 
kompetencji ministra fi nansów w zakresie wpływania na politykę monetarną 
i środków nadzorczych przysługujących mu w stosunku do NBP, by następnie 
eliminując działalność komercyjną NBP, wzmocnić i uniezależnić pozycję praw-
ną Prezesa NBP. Okres zmian, przeobrażeń i poszukiwania najlepszego usytuo-
wania dla polskiego banku centralnego w systemie organów państwowych został 
zakończony wpisaniem go do ustawy zasadniczej – po raz pierwszy w Polsce 
ranga banku centralnego została podniesiona do konstytucyjnego organu pań-
stwa. Uregulowanie pozycji prawnej NBP w ustawie zasadniczej zasługuje na 
szczególną uwagę – po raz pierwszy w powojennym ustawodawstwie proble-
matyka bankowości centralnej stała się przedmiotem unormowania nie tylko 
konkretnej ustawy, ale najważniejszego aktu prawnego w państwie – konstytucji. 

Badacze przedmiotu podają w wątpliwość celowość zawarcia zbyt szczegó-
łowych – ich zdaniem – przepisów dotyczących banku centralnego w ustawie 
zasadniczej. Rozwiązanie to – w szczególności konstytucyjne wyodrębnienie 
organów oraz określenie funkcji NBP – w ocenie autorów może ograniczać 
i utrudniać dokonywanie istotniejszych zmian dotyczących banku. Jednak in-
tencje ustrojodawcy są w tym rozwiązaniu bardzo wyraźne: poprzez umieszcze-
nie podstaw prawnych działania banku w ustawie zasadniczej chciał zapewnić 
możliwość stabilnego funkcjonowania banku centralnego w zmieniającej się 
rzeczywistości politycznej. 

Nową jakością w funkcjonowaniu Narodowego Banku Polskiego jest powie-
rzenie mu przez konstytucję wyłącznego prawa emisji pieniądza oraz ustalania 
i realizowania polityki pieniężnej (art. 227 ust. 1 Konstytucji RP). Konsekwencją 
tego przepisu jest pozbawienie innych organów państwowych – a przede wszyst-
kim Sejmu – formalnego wpływu na materię kształtowania założeń polityki pie-
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niężnej. Dodatkowym wzmocnieniem kompetencyjnym dla NBP wyrażonym 
w art. 220 ust. 2 konstytucji jest zasada zakazu pokrywania defi cytu budżeto-
wego przez zaciąganie zobowiązania w centralnym banku państwa. Przepisy 
Konstytucji RP oraz ustawy o NBP z 29 sierpnia 1997 roku wprowadziły rów-
nież istotną zmianę w niezależności banku – wyposażyły polski bank centralny 
w uprawnienia sytuujące go w gronie najbardziej niezależnych banków central-
nych w świecie. Jego pozycja instytucjonalna odpowiada obecnie najwyższym 
standardom zarówno w aspekcie niezależności personalnej, fi nansowej, jak 
i funkcjonalnej. Świadczy o tym tryb powoływania organów banku centralnego, 
długotrwałość ich kadencji oraz funkcje samodzielnego kształtowania i realizo-
wania polityki pieniężnej w połączeniu z zakazem równoważenia budżetu środ-
kami banku centralnego. Należy jednak pamiętać, że niezależność centralnego 
banku od instrukcji rządu nie jest równoznaczna z funkcjonowaniem w pań-
stwie niezależnie od siebie istniejących ośrodków decyzyjnych. Przepis art. 3 
ust. 1 ustawy o NBP nakłada obowiązek współdziałania: defi niuje utrzymanie 
stabilnego poziomu cen jako podstawowego celu działalności NBP oraz nakazu-
je mu jednoczesne wspieranie polityki gospodarczej rządu, ale tylko w sytuacji, 
gdy nie ogranicza to celu podstawowego.

Warto przypomnieć w kontekście podsumowania roli, jaką sprawuje Naro-
dowy Bank Polski w systemie ustrojowym Rzeczypospolitej Polskiej, wystąpie-
nie byłego Prezesa NBP Leszka Balcerowicza:

Art. 227 ust. 1 konstytucji naszego kraju mówi „[…] Narodowy Bank Polski odpo-
wiada za wartość polskiego pieniądza”. Takie określenie misji polskiego banku central-
nego wynika z ugruntowanego w teorii ekonomii i potwierdzonego przez światowe do-
świadczenie przekonania, że największym wkładem, jaki polityka pieniężna może wnieść 
w długofalowy rozwój, jest zdrowy pieniądz; za cenę drożyzny jeszcze nikt nie kupił do-
brobytu. Aby pieniądz mógł zawsze cieszyć się zaufaniem ludzi, potrzebny jest stabilny 
system bankowy, wystarczające rezerwy walutowe, odstraszające przed atakiem na kurs 
krajowej waluty, zdrowe fi nanse państwa. Starając się zapewnić niską infl ację, czuwając 
nad bezpieczeństwem systemu bankowego i zarządzając rezerwami walutowymi, Naro-
dowy Bank Polski wypełnia zadanie, powierzone mu przez konstytucję. W ten sposób 
wnosi swój wkład w rozwój naszej gospodarki i […] służy ludziom396.

Silna pozycja banku centralnego w Polsce jest w pewnym stopniu osłabio-
na nieprzyznaniem przez ustawodawcę organom Narodowego Banku Polskie-
go kompetencji do wydawania aktów prawnych powszechnie obowiązujących. 
Zwolennicy tego rozwiązania uznają je za logiczną konsekwencję braku odpo-
wiedzialności politycznej organów NBP. Co więcej, oceniają, że wyposażenie 
organów NBP w prawo do wydawania norm prawa powszechnie obowiązujące-

396 Wystąpienie Leszka Balcerowicza w debacie sejmowej w sprawie „Sprawozdania z działalno-
ści Narodowego Banku Polskiego w 2003 roku”, Warszawa 20 lipca 2004 roku, http://orka2.sejm.gov.
pl/Debata4.nsf/main/4BE85A14 (31.12.2012).
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go z zachowaniem obecnego poziomu kontroli tej instytucji stałoby w sprzecz-
ności z zasadą demokratycznego państwa prawnego. Wskazują, że rezultatem 
zastosowania takiego rozwiązania ustrojowego byłaby konieczność poddania 
NBP zwiększonej kontroli innych organów, co mogłoby spowodować utratę 
apolityczności banku państwa. Nasuwa się pytanie, czy rzeczywiście państwo 
polskie potrzebuje niezależnego banku centralnego?

Podstawowa przesłanka niezależności banku centralnego wynika z fi ducjar-
nego charakteru współczesnego pieniądza, co oznacza, że o jego sile nabyw-
czej i funkcjach, jakie spełnia w gospodarce, nie decyduje „wewnętrzna” war-
tość materiału, z którego wytwarzany jest pieniądz, ani też jego wymienialność 
na złoto, lecz powszechna akceptowalność oparta na zaufaniu społeczeństwa. 
Oznacza to, że duże znaczenie ma postawa instytucji, której powierzono sprawy 
pieniądza, czyli banku centralnego. Wskazuje się również, że niezależny bank 
centralny jest bardziej odporny na oddziaływanie polityki, w tym polityczne-
go cyklu wyborczego, wyrażającego się m.in. w presji obniżania stóp procento-
wych i zwiększania podaży pieniądza ponad dopuszczalne granice, zwłaszcza 
w okresach poprzedzających wybory parlamentarne czy prezydenckie. Bank 
centralny uwolniony od presji politycznej może działać bardziej długofalowo, 
opierać swoje decyzje na obiektywnej ocenie sytuacji i realistycznych progno-
zach oraz racjonalnych przesłankach wyboru. Tym samym lepiej może chro-
nić stabilność pieniądza oraz przyczyniać się do rozwiązywania rzeczywistych 
problemów społeczno-ekonomicznych. Niezależny bank centralny, jak wynika 
z doświadczenia wielu krajów, ma ponadto znacznie większe możliwości, aniżeli 
jako organ podporządkowany rządowi, pozyskania zaufania ludności i uzyska-
nia wysokiej wiarygodności w społeczeństwie, co w znacznym stopniu ułatwia 
realizację zdrowej i skutecznej polityki pieniężnej. Udowodniono również, że im 
większa niezależność banku centralnego, tym tempo wzrostu cen jest niższe oraz 
państwo osiąga lepsze wyniki makroekonomiczne397. 

Wysoki stopień niezależności NBP jest koniecznym rozwiązaniem ustro-
jowym w czasach światowego kryzysu fi nansowego. Za takim rozwiązaniem 
przemawia również charakter, względnie młodej, polskiej demokracji, którą ce-
chują niestabilność polityczna, zmienność elit rządzących, wiele kryzysów czy 
nawet skandalów politycznych. Cechy te powodują brak stałej, długotermino-
wej polityki państwa oraz działają destabilizująco na sytuację gospodarczą kraju. 
W obliczu takiej rzeczywistości politycznej prawdą staje się cytat przywołany 
w publikacji Sylwestra C.W. Eijffi  ngera i Jakoba de Haana Th e Political Economy 
of Central-Bank Independece, iż „jedynym dobrym bankiem centralnym jest ten, 
który potrafi  powiedzieć nie politykom”398. Niezależny bank centralny jako apo-

397 W. Baka, Bankowość centralna…, s. 76–77.
398 „Th e Economist”, 10.02.1990, s. 10 [w:] S.C.W. Eijffi  nger, J. de Haan, Th e Political Economy 

of Central-Bank Independece, „Special Papers in International Economics”, 1996, nr 19, http://www.
princeton.edu/~ies/IES_Special_Papers/SP19.pdf (31.12.2012).
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lityczny organ państwowy jest gwarantem wartości polskiego pieniądza. Silna 
waluta krajowa stanowi o sile państwa, jego pozycji na świecie, jest wyrazem 
stanu gospodarki kraju. Pieniądz ten „jest zasłoną, za którą kryją się »prawdzi-
we« siły przesądzające o bogactwie narodu, takie jak możliwości jego obywate-
li, ich pracowitość i pomysłowość, zasoby, jakimi dysponują, oraz sposoby ich 
politycznego i ekonomicznego zorganizowania”399. Silna pozycja Narodowego 
Banku Polskiego w systemie ustrojowym Rzeczpospolitej Polskiej jest wyrazem 
rozwoju i pogłębiania demokracji w Polsce oraz gwarancją pełnego uczestni-
ctwa w strukturach Unii Europejskiej. 

Nie sposób nie usłyszeć głosów krytyki odnoszących się do zbyt wysokiego 
– zdaniem oceniających – stopnia niezależności banku centralnego oraz nie-
wystarczającej demokratycznej kontroli nad nim sprawowanej. Brak równowagi 
między tymi dwoma wymiarami może zostać zniwelowany w dwojaki sposób: 
poprzez ograniczenie niezależności NBP lub poprzez wzmocnienie odpowie-
dzialności oraz zwiększenie przejrzystości w działaniu banku centralnego. 
Zdecydowanie korzystniejszym rozwiązaniem byłaby druga opcja, ponieważ 
niezależność banku centralnego jest kluczowa nie tylko w kontekście polityki 
wewnętrznej państwa, ale również polityki zagranicznej Polski. Wysoki sto-
pień autonomii banku centralnego jest jednym z prawnych wymogów przyjęcia 
wspólnej waluty europejskiej – euro. Jest on wyznacznikiem wiarygodności ban-
ku centralnego i najważniejszym wymogiem stabilnej polityki monetarnej. Nie-
zależny bank centralny jest gwarantem niskiej infl acji, co procentuje we wzroście 
napływu do Polski długofalowych inwestycji, które zwiększają stabilność, wiary-
godność kraju oraz prowadzą do zmniejszenia poziomu bezrobocia. Argumenty 
te w sposób niezaprzeczalny przemawiają za utrzymaniem obecnych rozwiązań 
ustrojowych w kontekście niezależności Narodowego Banku Polskiego.

399 M. i R. Friedman, Wolny wybór, Sosnowiec 2006, s. 239.
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