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Narodowy Bank Polski wobec transformacji
ustrojowej: pozycja prawna – organizacja – funkcje

ransformacja ustrojowa w Polsce, która rozpoczê³a siê w latach 80.
doprowadzi³a do odtworzenia struktur demokratycznego pañstwa.
Zmiany te dotyczy³y zarówno ustroju politycznego, spo³ecznego jak i gospodarczego. Bank centralny jest instytucj¹ silnie zwi¹zan¹ z funkcjonowaniem gospodarki, a w szczególnoœci z jedn¹ z jej dziedzin: polityk¹
pieniê¿n¹. Warunki gospodarki centralnie planowanej stawia³y przed
bankiem centralnym odmienne wyzwania ni¿ nastêpuj¹ce w wyniku przemian demokratycznych realia gospodarki wolnorynkowej. Status i zadania Narodowego Banku Polskiego, który pe³ni³ funkcjê centralnego banku
pañstwa od 1945 r., podlega³y podobnej ewolucji, jak pozosta³e elementy
ustroju pañstwa, zarówno w aspekcie wewnêtrznej organizacji, kompetencji, jak równie¿ relacji z pozosta³ymi organami pañstwowymi. Wraz ze
zmian¹ ustrojow¹ stworzony zosta³ w Polsce nowy model bankowoœci. To
model dwustopniowy, w którym funkcjonuj¹ NBP jako centralny bank pañstwa oraz banki komercyjne. Celem artyku³u jest przedstawienie zmian
w pozycji prawnej, ustrojowej, kompetencjach i funkcjach oraz strukturze
organizacyjnej NBP od pocz¹tków jego istnienia, a¿ do obecnych rozwi¹zañ prawnych opartych o przepisy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy o Narodowym Banku Polskim
z 29 sierpnia 1997 r.

T

Pozycja prawna i ustrojowa Narodowego Banku Polskiego
Zasadnicz¹ zmian¹ w usytuowaniu regulacji prawnych dotycz¹cych
problematyki bankowoœci centralnej jest poœwiêcenie jej nie tylko konkretnej ustawy, ale – co zas³uguje na szczególn¹ uwagê – przepisów ustawy zasadniczej. Narodowy Bank Polski do tej pory funkcjonowa³ g³ównie
w oparciu o ustawow¹ regulacjê, a w okresie powojennym o dekret wydany przez rz¹d. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r.
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wprowadzi³a now¹ jakoœæ do funkcjonowania Narodowego Banku Polskiego. Oprócz wskazywanego ju¿ podniesienia rangi banku centralnego
do konstytucyjnego organu pañstwa, dokonano zasadniczej zmiany merytorycznej, wpisuj¹c w art. 227 ust. 1 Konstytucji, i¿ NBP jako centralnemu
bankowi pañstwa przys³uguje wy³¹czne prawo emisji pieni¹dza oraz ustalania i realizowania polityki pieniê¿nej. W ten sposób Sejm oraz organy
w³adzy wykonawczej zosta³y pozbawione formalnego wp³ywu na kwestiê
okreœlania za³o¿eñ polityki pieniê¿nej. Przepis ten wraz z treœci¹ art. 220
ust. 2 Konstytucji, który stwierdza, i¿ ustawa bud¿etowa nie mo¿e przewidywaæ pokrywania deficytu bud¿etowego przez zaci¹ganie zobowi¹zania
w centralnym banku pañstwa1, stanowi istotn¹ zmianê w niezale¿noœci
NBP. Nastêpstwami powy¿szych zmian by³o zredefiniowanie zasad kierowania bankiem centralnym: dotychczasowa formu³a jednoosobowego
kierownictwa zosta³a zmieniona na kolegialne podejmowanie decyzji.
Art. 227 Konstytucji ustanawia trzy organy NBP. S¹ nimi: Prezes NBP,
Rada Polityki Pieniê¿nej, jako zupe³nie nowe cia³o, i Zarz¹d NBP. Mo¿na
stwierdziæ, i¿ Konstytucja w jednym artykule przes¹dzi³a o kszta³cie polskiego banku centralnego i jego podstawowych zadaniach (Niemierka,
1998, s. 7–8). W literaturze przedmiotu spotkaæ mo¿na stanowisko, i¿
ustawa zasadnicza zbyt szczegó³owo potraktowa³a przepisy o NBP
w punktach wyodrêbniaj¹cych organy NBP oraz okreœlaj¹cych ich funkcje. Zdaniem autorów takie rozwi¹zanie mo¿e powodowaæ trudnoœci
w dokonaniu powa¿niejszej zmiany w funkcjonowaniu NBP oraz zachêcaæ do kwestionowania treœci nowej ustawy o NBP (por. Kosikowski,
1997, s. 161; Niemierka, 1998, s. 8). W rozwi¹zaniu tym jednak wyraŸnie
widaæ zamiar ustrojodawcy zapewnienia stabilnego oraz niezale¿nego od
zmieniaj¹cych siê si³ politycznych w pañstwie funkcjonowania banku poprzez umieszczenie podstaw prawnych jego dzia³ania w ustawie zasadniczej. Dope³nieniem przepisów konstytucji jest ustawa o Narodowym
Banku Polskim z dnia 29 sierpnia 1997 r. Zawiera ona przepisy okreœlaj¹ce w sposób szczegó³owy organizacjê i zasady dzia³ania banku, tryb
powo³ywania i odwo³ywania jego organów, funkcje i kompetencje przys³uguj¹ce NBP oraz jego organom. W pierwszej kolejnoœci jednak ustawa
wskazuje na rolê NBP jako banku centralnego Rzeczypospolitej Polskiej
i podkreœla, i¿ podstawowym celem jego dzia³alnoœci jest utrzymanie sta1
Art. 240 Konstytucji przewidywa³, ¿e w ci¹gu roku od dnia wejœcia w ¿ycie
Konstytucji, ustawa bud¿etowa mog³a pokrywaæ deficyt bud¿etowy przez zaci¹ganie
zobowi¹zañ w NBP.
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bilnego poziomu cen, przy jednoczesnym wspieraniu polityki gospodarczej rz¹du, jeœli nie ogranicza to jego podstawowego celu.

Dylematy zwi¹zane z charakterem prawnym banku pañstwowego
Zagadnieniem, co do którego badacze przedmiotu nie s¹ zgodni, jest
charakter prawny NBP jako podmiotu prawa. Kluczow¹ kwesti¹ zdaje siê
byæ odpowiedŸ na pytanie czy NBP b¹dŸ jego organy: Prezes, RPP lub
Zarz¹d mog¹ byæ uznane za organy pañstwa.
Rozwa¿ania nad tym zagadnieniem warto rozpocz¹æ od najbardziej skrajnej tezy co do pozycji NBP w pañstwie. Cezary Kosikowski, próbuj¹c ustaliæ
czym jest Narodowy Bank Polski, wyklucza najpierw, i¿ jest on przedsiêbiorstwem pañstwowym, bankiem pañstwowym w rozumieniu ustawy Prawo
bankowe oraz organem administracji publicznej. NBP nie jest równie¿ organem naczelnym b¹dŸ centralnym, poniewa¿ prowadzi samodzieln¹ gospodarkê finansow¹ i nie jest dysponentem czêœci bud¿etowej w bud¿ecie
pañstwa, gdzie bud¿etowe finansowanie jest charakterystyczne dla tego typu
podmiotów. Zdaniem Kosikowskiego NBP jest bowiem centralnym bankiem
pañstwa, co rozumieæ nale¿y jako sytuacjê odrêbn¹ od innych banków i od
innych podmiotów prawnych, niedaj¹c¹ podstaw do porównywania pozycji
NBP z innymi podmiotami (Kosikowski, 2002, s. 20–21).
Z argumentacj¹ o innym charakterze mo¿na zapoznaæ siê w artykule
autorstwa Marka Zubika (Zubik, 2001, s. 35). Badacz stoi na stanowisku,
i¿ na gruncie obecnych przepisów konstytucyjnych i ustawowych, NBP
nie jest organem pañstwa, natomiast broni tezy, i¿ organy NBP: RPP,
Prezes oraz Zarz¹d s¹ organami pañstwa. Swoj¹ tezê buduje na definicji
organu pañstwa jako podmiotu, który zosta³ ustanowiony przez prawo,
i z mocy prawa wyposa¿ony w jemu w³aœciwe kompetencje do w³adczego
dzia³ania w imieniu i na rzecz pañstwa. Aby uznaæ dany podmiot za organ
pañstwowy ³¹cznie prawo stanowione musi wyodrêbniæ elementy takie
jak: podstawy organizacyjne (zasady powo³ywania, uzupe³niania sk³adu
i odwo³ywania), zasady dzia³ania (formy i tryb realizacji w³adczych
dzia³añ) oraz szczegó³owy zakres kompetencji ka¿dego organu. Mimo i¿
konstytucja normatywnie wyodrêbni³a NBP to trudnoœci wed³ug badacza
napotyka oznaczenie piastunów takiego „organu pañstwa”. Przede wszystkim, dlatego ¿e NBP jest bankiem, a taka struktura organizacyjna wymaga
dopiero wskazania tych organów, których dzia³anie bêdzie mog³o byæ
rozumiane, w œwietle prawa, jako wyraz woli samej instytucji. Natomiast
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konstytucyjnie wyodrêbnione organy NBP – Prezes, RPP i Zarz¹d – mog¹
byæ uznane za organy pañstwa. Wszystkie te podmioty zosta³y wykreowane
przez prawo, prawo okreœla ich sk³ad osobowy i, co najwa¿niejsze, posiadaj¹ tylko sobie w³aœciwe kompetencje do w³adczego dzia³ania w imieniu
i na rzecz pañstwa. W ten sposób organy banku pañstwowego wyra¿aj¹
wolê pañstwa w œciœle okreœlonych sprawach: RPP – ustalaj¹c za³o¿enia
polityki pieniê¿nej, Prezes NBP – np. wycofuj¹c z obiegu znaki pieniê¿ne,
czy Zarz¹d – maj¹cy wiele kompetencji zwi¹zanych instrumentami polityki pieniê¿nej.
Odrêbne stanowisko na temat pozycji NBP w pañstwie przedstawia
w swych rozwa¿aniach Remigiusz Witold Kaszubski (Kaszubski, 1995a,
s. 2–5). Odwo³uj¹c siê do orzeczenia Trybuna³u Konstytucyjnego z 13 wrzeœnia 1990 roku wydanego w zwi¹zku z aktami prawnymi wydawanymi
przez Prezesa NBP stoi on na pozycji uznania NBP za centralny organ
pañstwa. W uzasadnieniu TK stwierdzi³, ¿e art. 1 ustawy o NBP wyraŸnie
stanowi, i¿ NBP jest centralnym bankiem pañstwa, a zatem przepis ten
przes¹dza o jego charakterze jako centralnego organu pañstwa. (Trybuna³
odnosi³ siê wówczas do ustawy o NBP z 1989 r. którego art. 1 brzmia³
„Narodowy Bank Polski […] jest centralnym bankiem pañstwa”, jednak
zarówno art. 1 ustawy z 1997 roku oraz art. 227 ust. 1 Konstytucji powtarzaj¹ ten przepis). Okreœlenie „centralny organ pañstwa” w stosunku do
NBP jest w takim razie uwarunkowany konstytucyjnie i ustawowo funkcjami i kompetencjami, jakie spe³nia bêd¹c „centralnym bankiem pañstwa” niezale¿nym od naczelnych organów administracji pañstwowej.
Do tezy, i¿ NBP mo¿emy uznaæ za organ pañstwa przekonuje równie¿
póŸniejsze orzecznictwo Trybuna³u Konstytucyjnego. W wyroku z 26 maja
1998 r. (K. 17/98), TK przyj¹³, i¿ do uznania danego organu za „konstytucyjny organ pañstwa” konieczne jest, aby bezpoœrednio na gruncie samych
przepisów Konstytucji spe³niony zosta³ co najmniej jeden z warunków:
w tekœcie ustawy zasadniczej wymieniona zosta³a nazwa tego organu,
okreœlony zosta³ sposób jego utworzenia b¹dŸ wyodrêbnienia jego struktury organizacyjnej, przes¹dzono kwestie jego kadencyjnoœci, przyznane
mu zosta³y wyraŸnie okreœlone kompetencje, b¹dŸ nast¹pi³o okreœlenie relacji miêdzy tym organem w³adzy a innymi organami pañstwa (Zubik,
2001, s. 36–37). W odniesieniu do Narodowego Banku Polskiego przepisy konstytucji obejmuj¹ wszystkie powy¿sze punkty:
1) nazwa centralnego banku pañstwa pojawia siê w kilku artyku³ach ustawy zasadniczej m.in. w artykule 227 ustêp 1: „centralnym bankiem
pañstwa jest Narodowy Bank Polski”;
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2) struktura organizacyjna banku przedstawiona jest w artykule 227 ustêp
2 poprzez wymienienie jego organów (Prezes NBP, Rada Polityki Pieniê¿nej oraz Zarz¹d NBP). W dalszej czêœci artyku³ ten okreœla kadencyjnoœæ i sposób wyboru Prezesa oraz Rady Polityki Pieniê¿nej;
3) kompetencje NBP s¹ sprecyzowane w ustêpie 1 art. 227, który stanowi, i¿ Narodowemu Bankowi Polskiemu „przys³uguje wy³¹czne prawo emisji pieni¹dza oraz ustalania i realizowania polityki pieniê¿nej”;
4) przepisy okreœlaj¹ce relacje miêdzy NBP a innymi organami pañstwowymi znajduj¹ siê w: artykule 227 ustêp 6, który nak³ada na Radê Polityki Pieniê¿nej obowi¹zek przed³o¿enia do wiadomoœci Sejmowi
corocznych za³o¿eñ polityki pieniê¿nej oraz z³o¿enia sprawozdania
z wykonania za³o¿eñ polityki pieniê¿nej; artykule 198 ustêp 1, który
stanowi, i¿ Prezes Narodowego Banku Polskiego za naruszenie konstytucji lub ustawy, w zwi¹zku z zajmowanym stanowiskiem lub w zakresie swojego urzêdowania, ponosi odpowiedzialnoœæ konstytucyjn¹
przed Trybuna³em Stanu; artykule 203 ustêp 1, który ustanawia, i¿
„Najwy¿sza Izba Kontroli kontroluje dzia³alnoœæ […] Narodowego
Banku Polskiego z punktu widzenia legalnoœci, gospodarnoœci, celowoœci i rzetelnoœci”.
Na podstawie wy¿ej przedstawionej przepisów konstytucji, mo¿emy
wnioskowaæ, i¿ NBP spe³nia wszystkie warunki, wymagane przez Trybuna³ Konstytucyjny w wyroku z 26 maja 1998 r., dla uznania danego organu
za „konstytucyjny organ pañstwa”. Na tej podstawie usankcjonowanym
jest przyznanie Narodowemu Bankowi Polskiemu statusu konstytucyjnego organu pañstwa.

Organy polskiego banku centralnego w latach 1945–1997
Narodowy Bank Polski rozpocz¹³ swoje funkcjonowanie na podstawie
dekretu z 15 stycznia 1945 r. Naczelnym organem w³adz NBP by³a wtedy
Rada Banku, która nadawa³a i kontrolowa³a ogólny kierunek dzia³alnoœci
banku oraz sprawowa³a nadzór nad czynnoœciami jego organów wykonawczych. Cz³onków Rady Banku powo³ywa³a Rada Ministrów na wniosek
ministra skarbu. Prezes Narodowego Banku Polskiego, który przewodniczy³ Radzie, mianowany by³ przez prezydenta pañstwa. Do jego g³ównych
zadañ nale¿a³o sprawowanie funkcji kierowniczych oraz kontrolowanie
uchwa³ Rady. Nowym organem banku by³ Zarz¹d sk³adaj¹cy siê z naczelnego dyrektora, którego g³ównym zadaniem by³a dzia³alnoœæ organizacyj-
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na i administracyjno-techniczna, oraz dwóch zastêpców. Zarz¹d wed³ug
statutu mia³ byæ wybierany przez Radê, a w rzeczywistoœci powo³ywa³ go
rz¹d. Jego g³ównym zadaniem by³o techniczne kierownictwo banku oraz
za³atwianie spraw nie zastrze¿onych innym organom (Kaszubski, 1995b,
s. 11; Jezierski, Leszczyñska, 1996, s. 16–18).
Dalsze zmiany w organizacji NBP, znacznie g³êbsze, zosta³y dokonane
ustaw¹ o NBP z 2 grudnia 1958 r. Na mocy tej ustawy w³adze Banku tworzyli Prezes, Zarz¹d i Rada Banku. Organem ustawodawczym zosta³
Zarz¹d, sk³adaj¹cy siê z Prezesa, wiceprezesów – powo³ywanych przez
Prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra finansów po uzgodnieniu
z Prezesem banku – oraz innych cz³onków powo³ywanych przez ministra
finansów na wniosek Prezesa banku. Prezes banku kierowa³ dzia³alnoœci¹
NBP zgodnie z wytycznymi ministra finansów i na podstawie uchwa³
Zarz¹du. By³ on powo³ywany przez Radê Ministrów na wniosek Prezesa
Rady Ministrów. Organem doradczym Zarz¹du by³a Rada Banku, do której
zadañ nale¿a³o rozpatrywanie spraw z zakresu podstawowej dzia³alnoœci
banku, z uwzglêdnieniem interesów poszczególnych dziedzin gospodarki
narodowej oraz zapewnienie œciœlejszego powi¹zania pracy banku z potrzebami gospodarki narodowej. Charakter Rady Banku zosta³ ca³kowicie
zmieniony w stosunku do regulacji z okresu miêdzywojennego i powojennego. W sk³ad Rady Banku wchodzili: Prezes banku jako przewodnicz¹cy
oraz cz³onkowie wybierani spoœród dzia³aczy gospodarczych, wybitnych
znawców ró¿nych dziedzin gospodarki i pracowników nauki. Byli oni
powo³ywani przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra finansów
po uzgodnieniu z Prezesem banku. W rozwi¹zaniach prawnych opartych
na ustawie z 1958 r. nadal mo¿na by³o mówiæ o kolegialnym kierowaniu
bankiem przez Zarz¹d (Gronkiewicz-Waltz, 1994, s. 103–104; Jezierski,
Leszczyñska, 2001, s. 52–54).
Zasada kolegialnoœci w zarz¹dzaniu bankiem centralnym przesta³a
obowi¹zywaæ w roku 1975. Od tego momentu organem zarz¹dzaj¹cym
sta³ siê Prezes. Ustawa z 12 czerwca 1975 r. – o prawie bankowym – wprowadzi³a zasadê jednoosobowego kierownictwa. Na czele NBP sta³ Prezes
powo³ywany przez Radê Ministrów, na wniosek Prezesa Rady Ministrów.
Prezes NBP kierowa³ dzia³alnoœci¹ banku, zgodnie z wytycznymi ministra finansów (Gronkiewicz-Waltz, 1994, s. 103–104). W sk³ad Zarz¹du
wchodzili Prezes, wiceprezesi oraz inni cz³onkowie zarz¹du. Wiceprezesów NBP powo³ywa³ Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra finansów po uzgodnieniu z Prezesem NBP, a pozosta³ych cz³onków zarz¹du
– minister finansów na wniosek Prezesa NBP. Szczegó³owe przepisy doty-
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cz¹ce organizacji NBP zosta³y zawarte w Statucie banku z dnia 27 czerwca 1975 r. Powtórzono w nim zasadê jednoosobowego kierownictwa
bankiem przez Prezesa NBP wymieniaj¹c miêdzy innymi takie jego funkcje jak: nadzór nad prawid³ow¹ realizacj¹ zadañ NBP, kierowanie pracami
Zarz¹du NBP czy pe³nienie funkcji prze³o¿onego wszystkich pracowników NBP. W celu realizacji swoich kompetencji Prezes zosta³ wyposa¿ony w prawo do wydawania zarz¹dzeñ wewnêtrznych, instrukcji,
regulaminów i innych przepisów reguluj¹cych dzia³alnoœæ i organizacjê
NBP. Do zadañ Zarz¹du NBP natomiast zosta³o przydzielone rozpatrywanie g³ównych zagadnieñ z zakresu dzia³alnoœci NBP w szczególnoœci dotycz¹cych m.in. planów kredytowego i kasowego oraz bilansu p³atniczego
pañstwa, systemu kredytowego, pieniê¿nego i rozliczeñ czy projektów
podstawowych aktów normatywnych dotycz¹cych dzia³alnoœci NBP oraz
zarz¹dzeñ wewnêtrznych, regulaminów i innych przepisów reguluj¹cych
dzia³alnoœæ NBP.
Zasada jednoosobowego kierownictwa bankiem zosta³a nadal zachowana w reformie bankowoœci przeprowadzonej ustaw¹ o prawie bankowym oraz ustaw¹ o statucie NBP z 1982 roku. Na czele Banku sta³ Prezes,
zarz¹dzaj¹cy na zasadzie jednoosobowego kierownictwa, powo³ywany
przez Sejm na wniosek Prezesa Rady Ministrów. Jest to znacz¹ca zmiana
w stosunku do poprzednich rozwi¹zañ prawnych, w szczególnoœci, i¿ tryb
powo³ywania i odwo³ywania Prezesa NBP by³ trybem przewidzianym dla
ministrów i kierowników urzêdów centralnych. Prezesowi NBP zagwarantowano ustawowo prawo udzia³u w posiedzeniach Rady Ministrów
oraz wyposa¿ono go w prawo wydawania zarz¹dzeñ w granicach upowa¿nieñ zawartych w ustawie. Pozycja Prezesa NBP wzmocni³a siê dziêki
pozbawieniu ministra finansów kompetencji w dziedzinie bankowoœci
i systemu pieniê¿no-kredytowego. Do zadañ prezesa NBP nale¿a³y w szczególnoœci: nadzór nad prawid³ow¹ realizacj¹ zadañ NBP, kierowanie
pracami Zarz¹du NBP, który by³ organem pomocniczym Prezesa, samodzielne reprezentowanie NBP w stosunkach prawnych z osobami trzecimi, wydawanie zarz¹dzeñ wewnêtrznych, instrukcji i regulaminów oraz
innych przepisów reguluj¹cych organizacjê i dzia³alnoœæ NBP, powo³ywanie i odwo³ywanie cz³onków Rady Naukowej, maj¹cej charakter organu
opiniodawczo-doradczego, oraz sprawowanie funkcji przewodnicz¹cego
nowej instytucji bankowej – Rady Banków (Kaszubski, 1995b, s. 15).
Rada Banków mia³a byæ organem koordynacyjnym i konsultacyjnym
banków. W jej sk³ad wchodzili: Prezes NBP jako przewodnicz¹cy i reprezentant na zewn¹trz oraz jego pierwszy zastêpca, prezesi banków o zasiêgu
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ogólnokrajowym oraz przedstawiciele: banków spó³dzielczych, Komisji
Planowania przy Radzie Ministrów i Ministra Finansów. Wykonywanie
uchwa³ Rady powierzono Prezesowi NBP. Jak s³usznie zauwa¿a C. Kosikowski „analizuj¹c sk³ad, zadania i kompetencje Rady trudno nie oprzeæ
siê wra¿eniu, ¿e jest to twór organizacyjny, pozwalaj¹cy Prezesowi NBP
obj¹æ w³adzê w dziedzinie ca³ego systemu bankowego i pieniê¿no-kredytowego oraz umo¿liwiaj¹cy upozorowanie sprawowania tej w³adzy w sposób kolegialny” (Kosikowski, 1982, s. 147–148). Sk³ad Zarz¹du NBP nie
zmieni³ siê znacznie w wyniku reformy – Prezes NBP, wiceprezes–pierwszy zastêpca Prezesa NBP, wiceprezesi NBP oraz cz³onkowie – jednak
zmieni³ siê sposób powo³ywania sk³adu: wiceprezesów powo³ywa³ Prezes
Rady Ministrów na wniosek Prezesa NBP, a pozosta³ych cz³onków sam
Prezes NBP. Do kompetencji Zarz¹du nale¿a³o podejmowanie uchwa³
niezbêdnych do wykonywania zadañ NBP oraz rozpatrywanie wszystkich
podstawowych zagadnieñ z zakresu dzia³alnoœci NBP, dotycz¹cych m.in.
planu kredytowego, bilansu przychodów i wydatków ludnoœci, funkcjonowania systemu kredytowego i pieniê¿nego, polityki pieniê¿no-kredytowej
i projektów podstawowych aktów normatywnych, przepisów dotycz¹cych
dzia³alnoœci NBP, gospodarki NBP, polityki kadrowej i p³acowej NBP
itd. Prezes NBP wydawa³ regulamin okreœlaj¹cy szczegó³owy zakres
i tryb dzia³ania Zarz¹du oraz tryb podejmowania uchwa³. Uregulowanie to
by³o wewnêtrznie niespójne, poniewa¿ z jednej strony Zarz¹d by³ uprawniony w okreœlonych sprawach do podejmowania uchwa³, które powinny
byæ wi¹¿¹ce dla Prezesa, z drugiej strony, to w³aœnie Prezes decydowa³
o kszta³cie funkcjonowania Zarz¹du w wydanym przez siebie regulaminie
(Gronkiewicz-Waltz, 1994, s. 103–104). Rozwi¹zania prawne zawarte
w nowej ustawie o NBP uchwalonej w roku 1989 nie zmieni³y w sposób
istotny organizacji NBP oraz trybu powo³ywania i kompetencji poszczególnych organów: Prezesa, Zarz¹du i Rady Naukowej Utrzymano zasadê
jednoosobowoœci w kierowaniu bankiem, wskazuj¹c prezesa NBP jako
organ kieruj¹cy dzia³alnoœci¹ NBP.

Prezes, Rada Polityki Pieniê¿nej i Zarz¹d – nowy trójpodzia³ w³adzy
Uchwalenie Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz wejœcie
w ¿ycie nowej ustawy o NBP z dnia 29 sierpnia 1997 r. w istotny sposób
zmieni³o organizacjê polskiego banku centralnego oraz kompetencje poszczególnych organów banku. Sposób tych regulacji i kszta³t przyjêtych
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przez ustawodawcê rozwi¹zañ znacz¹co odbiega od wczeœniejszych rozwi¹zañ. W miejsce jednoosobowego kierownictwa dokona³ siê faktyczny
trójpodzia³ w³adzy: za wyodrêbnieniem trzech organów – Prezesa, Rady
Polityki Pieniê¿nej oraz Zarz¹du (art. 227 ust. 2 Konstytucji RP oraz art. 6
ustawy o NBP) – pod¹¿y³a dekoncentracja kompetencji.
Prezes NBP powo³ywany jest przez Sejm bezwzglêdn¹ wiêkszoœci¹
g³osów na wniosek Prezydenta RP na 6-letni¹ kadencjê, licz¹c od dnia
powziêcia uchwa³y o jego powo³aniu. Wniosek prezydenta do Sejmu
o powo³anie Prezesa Narodowego Banku Polskiego nie jest obostrzony
wymogiem podpisu Prezesa Rady Ministrów (art. 144 Konstytucji). Ta
sama osoba nie mo¿e byæ Prezesem NBP d³u¿ej, ani¿eli przez dwie kolejne kadencje. Oznacza to, ¿e po przerwie trwaj¹cej chocia¿by jedn¹ kadencjê mo¿na ponownie byæ powo³anym na to stanowisko. Konstytucja
zakazuje Prezesowi NBP przynale¿noœci do partii politycznej, zwi¹zku
zawodowego oraz prowadzenia dzia³alnoœci publicznej nie daj¹cej siê pogodziæ z godnoœci¹ jego urzêdu. Prezesa NBP w czasie jego nieobecnoœci
zastêpuje wiceprezes NBP, pierwszy zastêpca Prezesa NBP. Prezes NBP
ponosi odpowiedzialnoœæ konstytucyjn¹ przed Trybuna³em Stanu za naruszenie Konstytucji lub ustawy, w zwi¹zku z zajmowanym stanowiskiem
lub w zakresie swojego urzêdowania zgodnie z art. 198 Konstytucji.
Uchwa³a Sejmu o poci¹gniêciu do odpowiedzialnoœci konstytucyjnej Prezesa NBP powoduje zawieszenie go w czynnoœciach.
Konstytucja RP nie wypowiada siê na temat odwo³ania Prezesa NBP,
co niektórzy uznaj¹ za wyraz trwa³oœci piastowania tego urzêdu przez ca³¹
jego kadencjê i brak mo¿liwoœci odwo³ania go w trakcie jej trwania. Ustawa o NBP doskonale uzupe³nia te luki. I tak odwo³anie Prezesa NBP
z funkcji w trakcie kadencji mo¿e nast¹piæ jedynie na skutek z³o¿enia
przez niego rezygnacji oraz w ustawowo okreœlonych przypadkach, gdy:
– nie wype³nia on swoich obowi¹zków na skutek d³ugotrwa³ej choroby;
– zosta³ skazany prawomocnym wyrokiem s¹du za pope³nione przestêpstwo;
– z³o¿y³ on niezgodne z prawd¹ oœwiadczenie lustracyjne, stwierdzone
prawomocnym orzeczeniem s¹du;
– Trybuna³ Stanu orzek³ wobec niego zakaz zajmowania kierowniczych
stanowisk lub pe³nienia funkcji zwi¹zanych ze szczególn¹ odpowiedzialnoœci¹ w organach pañstwowych.
W tych wypadkach wniosek o odwo³anie Prezesa NBP powinien byæ
przedstawiony Sejmowi przez Prezydenta RP, chocia¿ teza ta nie wynika
wprost z ¿adnego przepisu prawnego. Co interesuj¹ce w przyjêtych przez
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Konstytucjê RP rozwi¹zaniach widoczny jest wp³yw standardów europejskich oraz polskiej praktyki. Standardy europejskie wymagaj¹ bowiem,
aby kadencja Prezesa narodowego banku centralnego wynosi³a nie mniej
ni¿ 5 lat, a mo¿liwoœæ jego odwo³ania by³a œciœle okreœlona w ustawie
(K³osiewicz, Szpringer, 1997 cyt. za Kosikowski, 1999, s. 278).
Ustawa o NBP przewiduje wygaœniêcie kadencji Prezesa NBP po
up³ywie okresu szeœcioletniego, w razie œmierci, w razie z³o¿enia rezygnacji lub w razie odwo³ania. Mimo wygaœniêcia kadencji z powodu
up³ywu okresu szeœcioletniego Prezes NBP pe³ni obowi¹zki do czasu objêcia obowi¹zków przez nowego Prezesa NBP. W przypadku wygaœniêcia
kadencji na skutek trzech pozosta³ych przyczyn to wiceprezes NBP
– pierwszy zastêpca Prezesa NBP przejmuje obowi¹zki Prezesa NBP do
czasu objêcia obowi¹zków przez nowego Prezesa NBP. Ustawa nie okreœla, komu Prezes NBP mo¿e z³o¿yæ rezygnacje z pe³nienia stanowiska. Wydaje siê, ¿e wchodzi tutaj w grê jedynie Sejm, który powo³uje Prezesa
NBP, nie zaœ Prezydent RP, który w tej sprawie sk³ada jedynie wniosek
Sejmowi (Kosikowski, 1999, s. 278–279).
Prezes NBP jest prze³o¿onym wszystkich pracowników Narodowego
Banku Polskiego, do których odnosz¹ siê przepisy Kodeksu pracy i przepisy o pragmatyce s³u¿bowej urzêdników pañstwowych. Prezes reprezentuje NBP na zewn¹trz, reprezentuje interesy Rzeczypospolitej Polskiej
w miêdzynarodowych instytucjach bankowych oraz, o ile Rada Ministrów
nie postanowi inaczej, w miêdzynarodowych instytucjach finansowych.
W zakresie stosunków z w³adzami pañstwowymi obowi¹zki Prezesa NBP
maj¹ charakter formalno-reprezentacyjny, i tak:
– mo¿e uczestniczyæ w posiedzeniach Sejmu;
– w imieniu RPP przedstawia Sejmowi i Radzie Ministrów informacje
o bilansie p³atniczym i miêdzynarodowej pozycji inwestycyjnej;
– w imieniu RPP przekazuje Radzie Ministrów i Ministrowi Finansów
projekty za³o¿eñ polityki pieniê¿nej, opinii w sprawie projektu ustawy
bud¿etowej, prognozy bilansu p³atniczego.
W ramach nadzoru finansowego Prezes NBP (lub delegowany przez niego Wiceprezes NBP) pe³ni funkcjê cz³onka Komisji Nadzoru Finansowego2
2

Komisja Nadzoru Finansowego jest centralnym organem administracji pañstwowej powo³anym na mocy ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem
finansowym. Komisja jest organem w³aœciwym w sprawach nadzoru nad rynkiem
finansowym. Do g³ównych zadañ Komisji Nadzoru Finansowego nale¿y sprawowanie
nadzoru nad sektorem bankowym, rynkiem kapita³owym, ubezpieczeniowym i eme-

SP 4 ’13

Narodowy Bank Polski wobec transformacji ustrojowej...

131

oraz jest cz³onkiem Komitetu Stabilnoœci Finansowej3. W zakresie emisji
znaków pieniê¿nych, Prezes NBP posiada du¿y pakiet uprawnieñ: ustala
w drodze zarz¹dzenia wzory i wartoœæ nominaln¹ banknotów oraz wzory,
wartoœæ nominaln¹, stop, próbê i masê monet oraz wielkoœæ emisji znaków pieniê¿nych, jak równie¿ terminy wprowadzenia ich do obiegu.
Równie¿ Prezes NBP mo¿e wycofywaæ z obiegu okreœlone znaki pieniê¿ne. Po up³ywie terminu okreœlonego przez prezesa znaki te przestaj¹ byæ
prawnym œrodkiem p³atniczym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
i podlegaj¹ wymianie w wyznaczonych przez Prezesa NBP bankach. Prezes NBP okreœla, w drodze zarz¹dzenia, szczegó³owe zasady i tryb wymiany znaków pieniê¿nych zu¿ytych lub uszkodzonych, które przestaj¹
byæ prawnym œrodkiem p³atniczym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasady i tryb postêpowania przy zatrzymywaniu znaków pieniê¿nych (podejrzanych co do autentycznoœci) oraz postêpowania z fa³szywymi
znakami pieniê¿nymi. Zarz¹dzenie takie jednak wymaga uzgodnienia
z Ministrem Sprawiedliwoœci i ministrem w³aœciwym do spraw wewnêtrznych. Prezes NBP ustala, w porozumieniu z ministrem w³aœciwym
do spraw wewnêtrznych, zasady przechowywania wartoœci pieniê¿nych
w bankach i przedsiêbiorstwach produkuj¹cych znaki pieniê¿ne oraz
transportowania tych wartoœci przez banki i te przedsiêbiorstwa.
W obszarze realizacji funkcji z zakresu polityki pieniê¿nej Prezes NBP
wykonuje g³ównie uprawnienia zwi¹zane z jego funkcj¹ jako Przewodnicz¹cego Rady Polityki Pieniê¿nej. Obwieszcza ustalone przez Radê
stopy: dyskontowe i redyskontowe weksli, oprocentowania kredytu refinansowego i kredytu lombardowego oraz rezerw obowi¹zkowych. Ostatnim
uprawnieniem, a raczej obowi¹zkiem Prezesa NBP zawartym w ustawie
o banku centralnym, jest koniecznoœæ przedstawienia w ci¹gu 5 miesiêcy
od zakoñczenia roku bud¿etowego Sejmowi rocznego sprawozdania z dzia³alnoœci NBP.
Porównuj¹c uprawnienia i pozycjê Prezesa NBP w nowej ustawie
o NBP do wczeœniej obowi¹zuj¹cych rozwi¹zañ mo¿na dojœæ do wniosku,

rytalnym, nadzór nad instytucjami p³atniczymi i biurami us³ug p³atniczych oraz nad
instytucjami pieni¹dza elektronicznego.
3
Komitet Stabilnoœci Finansowej zosta³ powo³any na mocy ustawy z dnia
7 listopada 2008 roku. Celem dzia³ania Komitetu jest zapewnienie efektywnej
wspó³pracy w zakresie wspierania i utrzymania stabilnoœci krajowego systemu finansowego poprzez wymianê informacji, opinii i ocen sytuacji w systemie finansowym w kraju i za granic¹ oraz koordynacjê dzia³añ w tym zakresie.
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i¿ rzeczywiœcie znacznie ograniczono jego w³adzê. Obecnie przede
wszystkim wynika ona z kierowania organami NBP oraz funkcji reprezentacyjnych, choæ trzeba pamiêtaæ, i¿ w dalszym ci¹gu istniej¹ wyj¹tki
w tym wzglêdzie, jak chocia¿by sprawa prowadzenia polityki emisyjnej
(Niemierka, 1998, s. 9).
Utworzenie Rady Polityki Pieniê¿nej, jako nowego organu NBP, postrzegane by³o jako wyraz kompromisu politycznego i doktrynalnego
w sprawie ustanowienia nadzoru nad dzia³alnoœci¹ banku centralnego.
W wielu krajach znane s¹ instytucje, usytuowane jednak poza bankiem
centralnym, które w imieniu pañstwa sprawuj¹ kontrolê i nadzór nad
dzia³alnoœci¹ banku centralnego w zakresie polityki pieniê¿nej. W Polsce
równie¿ pada³y propozycje, aby w nowej Konstytucji RP zawrzeæ przepis
o utworzeniu Komisji Bankowej nadzoruj¹cej dzia³alnoœæ NBP. Mimo i¿
nie zosta³a ona zrealizowana, utworzenie Rady Polityki Pieniê¿nej ogranicza³o jednoosobowe w³adztwo Prezesa NBP w sprawach polityki pieniê¿nej (Kosikowski, 1999, s. 283).
Rada Polityki Pieniê¿nej jest cia³em kolegialnym. Tworz¹ j¹ Prezes
NBP (jako przewodnicz¹cy) oraz dziewiêciu cz³onków, powo³ywanych
w równej liczbie przez Prezydenta RP, Sejm i Senat spoœród specjalistów
z zakresu finansów. Kadencja cz³onków Rady trwa 6 lat, przy czym funkcjê cz³onka Rady mo¿na pe³niæ tylko jeden raz. Powo³anie nowych cz³onków Rady przez organy do tego uprawnione powinno nast¹piæ najpóŸniej
do dnia wygaœniêcia kadencji poprzednich. Mo¿liwoœæ skrócenia kadencji jest œciœle limitowana. Art. 13 ust. 5 ustawy o NBP stanowi, ¿e
organy uprawnione do powo³ania cz³onka Rady mog¹ go odwo³aæ
przed up³ywem szeœcioletniego okresu wy³¹cznie w nastêpuj¹cych
przypadkach:
– zrzeczenia siê swej funkcji;
– choroby trwale uniemo¿liwiaj¹cej sprawowanie funkcji;
– skazania prawomocnym wyrokiem s¹du za pope³nienie przestêpstwa;
– z³o¿enia niezgodnego z prawd¹ oœwiadczenia lustracyjnego, stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem s¹du;
– niezawieszenia dzia³alnoœci w partii politycznej lub zwi¹zku zawodowym na okres kadencji w Radzie.
Ponadto kadencja cz³onka wygasa w razie jego œmierci. O wygaœniêciu
mandatu stwierdza organ powo³uj¹cy. Uzupe³nienia sk³adu Rady na
wolne miejsce z powodów wymienionych powy¿ej, dokonuj¹ organy
powo³uj¹ce. Organy na podjêcie decyzji maj¹ nieprzekraczalny termin
3 miesiêcy od odwo³ania lub stwierdzenia wygaœniêcia mandatu cz³onka
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Rady4. Cz³onkowie Rady w okresie kadencji nie mog¹ zajmowaæ ¿adnych innych stanowisk i podejmowaæ dzia³alnoœci zarobkowej lub publicznej poza prac¹ naukow¹, dydaktyczn¹ lub twórczoœci¹ autorsk¹. Za
zgod¹ Rady wyra¿on¹ w drodze uchwa³y (bez udzia³u zainteresowanego) dopuszczalna jest dzia³alnoœæ cz³onka Rady w organizacjach miêdzynarodowych.
W myœl artyku³u 227 ust. 6 Konstytucji RP oraz artyku³u 12 ustawy
o NBP najwa¿niejszym zadaniem Rady jest ustalanie corocznie za³o¿eñ
polityki pieniê¿nej. Za³o¿enia te RPP ma obowi¹zek przedk³adaæ do wiadomoœci Sejmowi równoczeœnie z przed³o¿eniem przez Radê Ministrów
projektu ustawy bud¿etowej. Rada ma równie¿ obowi¹zek sk³adania Sejmowi sprawozdania z wykonania za³o¿eñ polityki pieniê¿nej w ci¹gu
5 miesiêcy od zakoñczenia roku bud¿etowego5.
Ustêp 2 artyku³u 12 ustawy o NBP nak³ada na Radê bardziej szczegó³owe zadania. Rada kieruj¹c siê za³o¿eniami polityki pieniê¿nej w szczególnoœci:
1) ustala wysokoœæ stóp procentowych NBP;
2) ustala stopy rezerwy obowi¹zkowej banków i wysokoœæ jej oprocentowania;
3) okreœla górne granice zobowi¹zañ wynikaj¹cych z zaci¹gania przez
NBP po¿yczek i kredytów w zagranicznych instytucjach bankowych
i finansowych;
4) zatwierdza plan finansowy NBP oraz sprawozdanie z dzia³alnoœci NBP;
5) przyjmuje roczne sprawozdanie finansowe NBP;
6) ustala zasady operacji otwartego rynku.
4

Trybuna³ Konstytucyjny w wyroku z dnia 24.11.2003 roku (K 26/03) orzek³, ¿e
art. 13 ust. 7 zdanie drugie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o NBP stanowi¹cy, i¿
cz³onek Rady powo³any celem uzupe³nienia miejsca w RPP opró¿nionego wskutek
odwo³ania lub stwierdzenia wygaœniêcia mandatu cz³onka Rady, pe³ni swoje funkcje
do koñca kadencji, na któr¹ powo³any by³ jego poprzednik oraz art. 13 ust. 8 tej¿e
ustawy w czêœci jakiej przewiduje mo¿liwoœæ ponownego powo³ania do Rady Polityki
Pieniê¿nej je¿eli poprzednie powo³anie nast¹pi³o w trakcie kadencji na okres krótszy
ni¿ 3 lata, s¹ niezgodne z art. 227 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
z wy³¹czeniem skutków powo³ania dokonanego przed wejœciem w ¿ycie tego wyroku.
W uzasadnieniu TK przyjmuje, ¿e art. 227 ust. 5 Konstytucji nale¿y odczytywaæ jako
statuuj¹cy 6-letni¹ kadencjê indywidualn¹ poszczególnych osób wchodz¹cych w sk³ad
Rady Polityki Pieniê¿nej.
5
Jest to istotna zmiana w procesie kreowania polityki pieniê¿nej w stosunku do
stanu sprzed 1998 r., w którym projekt za³o¿eñ NBP w zakresie polityki pieniê¿nej
Prezes NBP przedk³ada³ Sejmowi, a Sejm te za³o¿enia uchwala³.
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W ramach swoich kompetencji Rada Polityki Pieniê¿nej dokonuje
ocen dzia³alnoœci Zarz¹du NBP w zakresie realizacji za³o¿eñ polityki pieniê¿nej oraz okreœla zasady rachunkowoœci NBP, wzór bilansu, rachunku
zysków i strat oraz zawartoœæ informacji dodatkowej.
Analiza przepisów Konstytucji i ustawy o NBP z 1997 roku pozwala
zauwa¿yæ pewne ciekawostki legislacyjne. Nie do koñca jasny jest charakter zadañ RPP. Z ogólnych przepisów Konstytucji i ustawy wynika, ¿e
Rada ma siê zajmowaæ ustalaniem i nadzorowaniem realizacji polityki
pieniê¿nej, natomiast wœród szczegó³owych zadañ, które Rada ma realizowaæ, kieruj¹c siê ustalonymi przez siebie za³o¿eniami tej polityki, znajdujemy m.in. zatwierdzanie planu finansowego NBP i sprawozdania
z dzia³alnoœci NBP, przyjmowanie rocznego sprawozdania finansowego
NBP oraz okreœlanie zasad rachunkowoœci NBP. Wnioskuj¹c ustawodawca nie do koñca móg³ siê zdecydowaæ, czy Rada w swojej dzia³alnoœci ma
siê skupiaæ na polityce pieniê¿nej, czy te¿ nadzorowaæ politykê finansow¹
NBP. Wydaje siê, ¿e po³¹czenie kompetencji kreacyjnych z nadzorczymi
mo¿e nie wyjœæ na dobre jakoœci wykonywania obu tych rodzajów zadañ
(Niemierka, 1998, s. 8). Niew¹tpliwym jednak jest fakt, i¿ obecnoœæ
w strukturze organizacyjnej NBP Rady Polityki Pieniê¿nej wp³ywa na
zwiêkszenie niezale¿noœci funkcjonalnej banku centralnego w zakresie
zasad tworzenia, realizacji i odpowiedzialnoœci za wykonywanie polityki
pieniê¿nej. NBP realizuje bowiem przede wszystkim politykê pieniê¿n¹
zgodnie z coroczn¹ uchwa³¹ Rady, bêd¹cej organem banku centralnego,
a nie cia³em w stosunku do niego „zewnêtrznym”. Z drugiej strony ustawa
o NBP – nieprecyzuj¹cej merytorycznej zawartoœci przedmiotowej
uchwa³y – daje w praktyce mo¿liwoœæ, by RPP ka¿dego roku samodzielnie decydowa³a o rodzaju, a zw³aszcza o stopniu szczegó³owoœci zadañ,
o których planowanej realizacji poinformuje Sejm i inne organy pañstwowe (Joñczyk, 1998, s. 34).
Trzecim konstytucyjnym organem NBP jest Zarz¹d, w sk³ad którego
wchodz¹ Prezes NBP – jako przewodnicz¹cy oraz 6–8 cz³onków Zarz¹du,
w tym 2 wiceprezesów NBP. Cz³onków Zarz¹du powo³uje na okres 6 lat
i odwo³uje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Prezesa NBP.
Ta sama osoba nie mo¿e byæ cz³onkiem Zarz¹du d³u¿ej ni¿ przez dwie kolejne kadencje. Powo³anie nowych cz³onków Zarz¹du powinno nast¹piæ
najpóŸniej do dnia wygaœniêcia kadencji poprzednich. Odwo³anie cz³onka
Zarz¹du przed up³ywem szeœcioletniego okresu mo¿e wy³¹cznie nast¹piæ
w przypadku:
– zrzeczenia siê swej funkcji;
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– choroby trwale uniemo¿liwiaj¹cej sprawowanie funkcji;
– skazania prawomocnym wyrokiem s¹du za pope³nienie przestêpstwa;
– z³o¿enia niezgodnego z prawd¹ oœwiadczenia lustracyjnego, stwierdzo-

nego prawomocnym orzeczeniem s¹du;
– niezawieszenia dzia³alnoœci w partii politycznej lub zwi¹zku zawodo-

wego na okres kadencji w Zarz¹dzie.
W razie œmierci cz³onka Zarz¹du, organ powo³uj¹cy stwierdza wygaœniêcie jego mandatu. Uzupe³nienia sk³adu Zarz¹du na wolne miejsce
z przyczyn okreœlonych powy¿ej, Prezydent RP dokonuje nie póŸniej ni¿
w okresie 3 miesiêcy od odwo³ania lub stwierdzenia wygaœniêcia mandatu
cz³onka Zarz¹du. Przepisy ustawy wymagaj¹, by cz³onek Zarz¹du nie zajmowa³ ¿adnych innych stanowisk i nie podejmowa³ dzia³alnoœci zarobkowej lub publicznej poza prac¹ naukow¹, dydaktyczn¹ lub twórczoœci¹
autorsk¹. Cz³onek Zarz¹du bêd¹cy cz³onkiem partii politycznej lub
zwi¹zku zawodowego obowi¹zany jest na okres kadencji w Zarz¹dzie zawiesiæ dzia³alnoœæ w tej partii lub w tym zwi¹zku, pod rygorem odwo³ania
z Zarz¹du.
Zarz¹d NBP ma charakter organu wykonawczo-zarz¹dzaj¹cego, na co
wskazuj¹ podstawowe jego zadania, mianowicie: realizacja uchwa³ RPP
oraz kierowanie dzia³alnoœci¹ NBP. Do zakresu dzia³ania Zarz¹du NBP
nale¿y m.in.: realizowanie zadañ z zakresu polityki kursowej; okresowa
ocena obiegu pieniê¿nego i rozliczeñ pieniê¿nych oraz obrotu dewizowego; nadzorowanie operacji otwartego rynku; ocena funkcjonowania systemu bankowego; analiza stabilnoœci krajowego systemu finansowego;
uchwalanie planu dzia³alnoœci i planu finansowego NBP; uchwalanie prowizji i op³at bankowych stosowanych przez NBP oraz ustalanie ich wysokoœci; okreœlanie zasad gospodarowania funduszami NBP; okreœlanie
zasad organizacji i podzia³u zadañ w NBP; okreœlanie zasad polityki kadrowej i p³acowej w NBP; uchwalanie rocznego sprawozdania z dzia³alnoœci
NBP; sporz¹dzanie rocznego sprawozdania finansowego NBP; opracowywanie bilansów obrotów p³atniczych pañstwa z zagranic¹; przygotowywanie i rozpatrywanie projektów uchwa³ i innych materia³ów kierowanych do
Rady. Zarz¹d podejmuje uchwa³y w sprawach niezastrze¿onych w ustawie do wy³¹cznej kompetencji innych organów NBP, niezbêdnych do zapewnienia realizacji zadañ i sprawnego funkcjonowania NBP. Uchwa³y
Zarz¹du podejmowane s¹ wiêkszoœci¹ bezwzglêdn¹ g³osów, a w przypadku równej liczby g³osów rozstrzyga g³os Prezesa.
Analizuj¹c obecnie obowi¹zuj¹ce przepisy dotycz¹ce wyboru organów NBP, szczególnie Prezesa i Rady Polityki Pieniê¿nej, nie sposób nie
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zauwa¿yæ znacz¹cego wp³ywu pozosta³ych instytucji ustroju politycznego
na ten akt. Prezydent oraz Sejm i Senat aktywnie uczestnicz¹ w wyborze
Prezesa NBP oraz cz³onków Rady Polityki Pieniê¿nej. Jedynym podmiotem niezaanga¿owanym bezpoœrednio w proces wyboru jest drugi cz³on
egzekutywy – Rada Ministrów. Bior¹c jednak pod uwagê zasady funkcjonuj¹cego w Polsce systemu parlamentarno-gabinetowego, partie reprezentowane w rz¹dzie swój wp³yw na wybór omawianych organów mog¹
realizowaæ poprzez reprezentacje w Sejmie b¹dŸ Senacie. S³u¿¹ca zagwarantowaniu apolitycznoœci organów NBP ich doœæ d³uga, 6-letnia kadencja, zapewnia ci¹g³oœæ i autonomiê funkcjonowania banku centralnego
niezale¿nie od zmieniaj¹cej siê rzeczywistoœci politycznej. Znacz¹cym
rozwi¹zaniem ustrojowym jest fakt braku odpowiedzialnoœci RPP i Zarz¹du za podejmowane decyzje. Jedynie Prezes NBP, który przewodniczy
obu tym organom, jest podmiotem ponosz¹cym odpowiedzialnoœæ. Jak
s³usznie zauwa¿a Cezary Kosikowski, mo¿liwa jest jednak sytuacja, gdy
Rada b¹dŸ Zarz¹d podejm¹ uchwa³y wbrew stanowisku Prezesa NBP,
który nastêpnie poniesie odpowiedzialnoœæ za decyzje, z którymi siê nie
zgadza (Kosikowski, 1999, s. 286, 288).

Ewolucja funkcji i zadañ Narodowego Banku Polskiego
Narodowy Bank Polski jako bank pañstwowy swoj¹ dzia³alnoœæ
w 1945 r. rozpocz¹³ od wype³niania podstawowych funkcji skoncentrowanych na dzia³alnoœci emisyjnej oraz ochronie waluty, by w kolejnych latach stopniowo poszerzaæ zakres swoich kompetencji (por. Jezierski,
Leszczyñska, 1996, s. 18–20, 55). Reformy okresu 1948–1952 doprowadzi³y do ukszta³towania struktury zgodnej z modelem organizacji bankowoœci w gospodarce socjalistycznej. Model ów, uformowany w ZSRR na
pocz¹tku lat 30., charakteryzowa³ siê koncentracj¹ czynnoœci bankowych,
polegaj¹cych na wydzieleniu kilku banków o okreœlonym profilu i zakresie funkcji, czyni¹c je monopolistami w relacjach z obs³ugiwanymi przez
nie podmiotami. Ustawa o NBP z 2 grudnia 1958 r. regulowa³a wszelkie
zmiany, jakie zasz³y w dzia³alnoœci NBP w latach 1945–1957 oraz okreœla³a relacje z w³adzami rz¹dowymi. Najistotniejszym przepisem by³a zasada, ¿e bank realizuje politykê pieniê¿no-kredytow¹ pañstwa zgodnie
z wytycznymi Ministerstwa Finansów. Zgodnie ze statutem zatwierdzonym przez Radê Ministrów 10 listopada 1959 r. zakres kompetencji NBP
wyra¿a³ siê miêdzy innymi w czynnoœciach: bezpoœredniego kredytowa-
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nia jednostek gospodarki narodowej, emitowania znaków pieniê¿nych,
organizowania, przeprowadzania i kontrolowania rozliczeñ pieniê¿nych
w gospodarce, organizowania i dokonywania obrotu wartoœciami dewizowymi, kasowej i rozliczeniowej obs³ugi bud¿etu pañstwa i wspó³dzia³anie
w kontroli jego wykonywania, kontrolowanie dzia³alnoœci finansowej
jednostek gospodarki narodowej. Ustawa z 2 grudnia 1958 r. utrwala³a pozycjê NBP jako centralnej instytucji emisyjnej, kredytowej, rozliczeniowej i dewizowej oraz organu pañstwowego wspó³dzia³aj¹cego z ca³ym
aparatem administracyjnym w realizacji polityki gospodarczej (Jezierski,
Leszczyñska, 2001, s. 47, 52–54). Do 1981 r. system bankowy w Polsce
nie by³ wyodrêbnionym sektorem w gospodarce – banki stanowi³y czêœæ
resortu finansów. System bankowy sk³ada³ siê z monobanku – Narodowego Banku Polskiego, który by³ centralnym bankiem pañstwa oraz centraln¹ instytucj¹ kredytow¹, oszczêdnoœciow¹, rozliczeniow¹ i dewizow¹
koordynuj¹c¹ dzia³alnoœæ pieniê¿no-kredytow¹ oraz kontroluj¹c¹ jej realizacjê oraz trzech wyspecjalizowanych banków ogólnokrajowych: Banku
Handlowego SA obs³uguj¹cego prawie ca³y handel zagraniczny Polski,
Banku Polska Kasa Opieki SA obs³uguj¹cego operacje dewizowe ludnoœci oraz Banku Gospodarki ¯ywnoœciowej dzia³aj¹cego w sektorze rolniczym. Wraz ze zmian¹ ustroju gospodarczego zarówno system bankowy,
jak i pozycja banku centralnego musia³y ulec zasadniczym przekszta³ceniom (Wyczañski, Go³ajewska, 1996, s. 11–12). G³ównym celem reform
przeprowadzonych w 1982 r. (ustawy Prawo Bankowe i o statucie NBP
z dnia 26 lutego 1982 r.) by³o zmniejszenie zale¿noœci NBP od Rady Ministrów i Ministra Finansów. W efekcie NBP oraz pozosta³e banki zosta³y
wyodrêbnione ze struktury Ministerstwa Finansów. Bank centralny formalnie uzyska³ pewn¹ samodzielnoœæ, sk³adaj¹c sprawozdanie ze swej
dzia³alnoœci w Sejmie. Jednoczeœnie NBP zacz¹³ pe³niæ kierownicz¹ rolê
w stosunku do pozosta³ych banków (Polañski, 1995, s. 51–52). Uregulowania przyjête w wyniku kolejnych reform zawarte w ustawie Prawo
bankowe i ustawie o NBP z dnia 31 stycznia 1989 r. przynios³y ju¿ fundamentalne zmiany w postaci ukszta³towania dwuszczeblowego systemu
bankowego. Stworzenie dwupoziomowej organizacji bankowoœci oznacza³o przede wszystkim rozdzielenie funkcji emisyjnej i kredytowej
wykonywanych dotychczas jednoczeœnie przez NBP – „monobank”.
Wy³¹czone z NBP oddzia³y operacyjne prowadz¹ce dzia³alnoœæ depozytowo-kredytow¹ by³y baz¹ dla zorganizowania niezale¿nych banków
komercyjnych. NBP sta³ siê bankiem centralnym i bankiem banków typowym dla gospodarki rynkowej, którego dzia³alnoœæ mia³o na celu w szcze-
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gólnoœci umacnianie waluty krajowej (Wêc³awski, 1995, s. 32–33; Baka,
1997, s. 29–34).
Efektem finalnym transformacji ustrojowej by³o okreœlenie funkcji
NBP w Konstytucji RP. Ustawa zasadnicza jako g³ówn¹ i podstawow¹
funkcjê NBP wskazuje wy³¹czne prawo emisji pieni¹dza oraz ustalania
i realizowania polityki pieniê¿nej, jak równie¿ nak³ada na niego odpowiedzialnoœæ za wartoœæ polskiego pieni¹dza. Ustawa o NBP z 1997 r. dope³nia ten przepis obowi¹zkiem wspierania polityki gospodarczej rz¹du,
ale tylko gdy nie ogranicza to podstawowego celu NBP. W œwietle obecnych rozwi¹zañ prawnych NBP jako bank centralny pe³ni trzy podstawowe funkcje: banku emisyjnego, banku banków oraz centralnego banku
pañstwa. Jako bank emisyjny NBP ma wy³¹czne prawo emitowania znaków pieniê¿nych bêd¹cych prawnym œrodkiem p³atniczym w Polsce,
okreœla wielkoœæ ich emisji oraz moment wprowadzenia do obiegu, za
którego p³ynnoœæ odpowiada. Bank organizuje obieg pieniê¿ny i reguluje
iloœæ pieni¹dza w obiegu. Wype³niaj¹c swoje zadania jako bank banków
NBP pe³ni w stosunku do banków funkcje regulacyjne zapewniaj¹ce bezpieczeñstwo depozytów zgromadzonych w bankach oraz stabilnoœæ sektora bankowego. Wykonuje takie zadania jak: organizowanie systemu
rozliczeñ pieniê¿nych, prowadzenie bie¿¹cych rozrachunków miêdzybankowe czy uczestniczenie w miêdzybankowym rynku pieniê¿nym.
Bank centralny odpowiada za stabilnoœæ i bezpieczeñstwo ca³ego systemu
bankowego. NBP jako centralny bank pañstwa prowadzi obs³ugê bankow¹ bud¿etu pañstwa, rachunki bankowe rz¹du i centralnych instytucji
pañstwowych, pañstwowych funduszy celowych i pañstwowych jednostek bud¿etowych oraz realizuje ich zlecenia p³atnicze (http://www.nbp.gov.pl/
home.aspx?f=/o_nbp/informacje/funkcje_banku_centralnego.html).

Konkluzje
W wyniku reform z 1997 roku zmianom uleg³a nie tylko struktura organizacyjna czy zakres funkcji, ale równie¿ zakres niezale¿noœci Narodowego Banku Polskiego. W okresie gospodarki centralnie sterowanej NBP
nie mia³ ¿adnej autonomii w wype³nianiu swoich funkcji. Konstytucja RP
oraz ustawa o NBP z 29 sierpnia 1997 r. wyposa¿y³y polski bank centralny
w uprawnienia, które sytuuj¹ go w gronie najbardziej niezale¿nych banków centralnych w œwiecie. Pozycja instytucjonalna NBP odpowiada
obecnie najwy¿szym standardom. Zwróciæ nale¿y uwagê, i¿ nadanie
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obecnego kszta³tu niezale¿noœci banku by³o poprzedzone próbami ograniczenia jego autonomii w drodze propozycji zg³aszanych przez partie polityczne w czasie pracy nad projektem ustawy o NBP. Dotyczy³y one m.in.
zobowi¹zania do finansowania (do pewnego poziomu) deficytu bud¿etowego czy nakazu wspó³pracy z agendami rz¹dowymi w realizacji gospodarczej polityki pañstwa. Niezale¿noœæ banku centralnego w Polsce
uwidacznia siê przede wszystkim w konstytucyjnym zakazie bezpoœredniego finansowania przez bank deficytu bud¿etowego oraz zagwarantowaniu bankowi prawa do samodzielnego kszta³towania i realizowania
polityki pieniê¿nej. Narodowy Bank Polski zajmuje obecnie wysok¹ pozycjê w strukturze organów pañstwa, a wpisanie go do ustawy zasadniczej
zakoñczy³o okres ewolucji, przeobra¿eñ i szukania najlepszego usytuowania dla polskiego banku centralnego.
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The National Bank of Poland and political transformation:
legal status, organization, functions
Summary
The central bank of a country is closely related to its economy, in particular to one
aspect, namely monetary policy. The political transformation that began in Poland in
the 1980s brought about changes to the political, social and economic system. The reality of a free market economy challenged the National Bank of Poland (NBP), creating conditions different to those of a centrally planned economy. The status, tasks and
internal organization of the NBP, the central bank of Poland since 1945, evolved along
the same lines as other elements of the state system. Modern legal solutions are based
on the provisions of the Constitution of the Republic of Poland of April 2, 1997 and the
Law on the National Bank of Poland of August 29, 1997. They give the central bank of
Poland the status of one of the most independent central banks in the world. This is primarily illustrated by the constitutional ban on the bank’s direct financing of the budget
deficit and ensuring the bank’s right to independently shaping and executing monetary
policy. The ultimate result of the political transformation was the designation of the
NBP’s functions in the Constitution of Poland: the exclusive right to issue money, formulate and implement monetary policy, and to bear responsibility for the value of the
Polish currency. The Law on the National Bank of Poland from 1997 complemented
the above provisions with an obligation to support the economic policy of the government, provided that this does not restrict the fundamental goals of the Bank. Given the
current legal solutions, the NBP as the central bank performs three fundamental functions: that of an issuing bank, the bank of banks, and the central bank of the state. The
internal structure of the Bank has also been altered: one-man management has been replaced with an actual tripartite division of power vested to three organs: the President,
the Monetary Policy Council and the Board, which has resulted in a deconcentration of
power. At present, the NBP enjoys a high position in the structure of the organs of the
state. Including it in the Constitution has concluded the period of evolution, transformation and seeking the best place for the Polish central bank.

