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WPROWADZENIE

Problematyka niezależności Narodowego Banku Polskiego jest zagadnie-
niem interesującym zarówno prawników, ekonomistów, jak też politolo-
gów, przy czym każda z wymienionych grup badaczy inaczej traktuje to 

zagadnienie.
 Odmienność rozumienia wynika przede wszystkim z faktu, że niezależ-

ność banku centralnego jest zjawiskiem złożonym i wielowymiarowym. Może 
być ona traktowana bądź jako cel sam w sobie, bądź jako wartość sprzyjająca 
osiągnięciu innego celu, czyli stabilności cen, lub nawet jako element szeroko 
zakrojonej polityki monetarnej.1 Ponadto można w niej wyróżnić co najmniej 
dwa aspekty: niezależność w sensie przedmiotowym, odnoszącą się do zakresu 
odpowiedzialności NBP oraz aspekt podmiotowy, wskazujący podmiot, przed 
którym NBP odpowiada.

Przyczyn zainteresowania niezależnością banku centralnego upatrywać 
 należy w obserwacji procesów gospodarczych, jakie miały miejsce w ostatnich 
dziesięcioleciach i które doprowadziły do uznania wagi niezależności banków 
centralnych. Do procesów tych zaliczyć można zarówno takie, które miały miej-
sce w większości państw europejskich, jak również te, które odnoszą się bezpo-
średnio do Polski.

Do wspomnianych zjawisk występujących na skalę europejską należy zaliczyć 
przede wszystkim2 stagnację gospodarczą lat siedemdziesiątych,  która uczyni-
ła walkę z inflacją podstawowym celem polityki ekonomicznej wielu państw. 
Ponadto w państwach europejskich dało się zauważyć przesunięcie władzy 

1 A. Wojtyna, Kontrowersje wokół niezależności banku centralnego a przyszły status NBP, „Bank i Kre-
dyt” 1996, nr 3, s. 5.

2 Idem, Niezależność banku centralnego a teoria ekonomii: główne kwestie sporne, „Bank i Kredyt” 
1995, nr 4, s. 26.
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w kierunku banku centralnego i zwiększenie jego odpowiedzialności za prowa-
dzenie polityki pieniężnej. Bardzo duże znaczenie miała również postępująca 
integracja zachodnioeuropejska i perspektywa utworzenia Europejskiego Ban-
ku Centralnego jako instytucji odpowiedzialnej za politykę pieniężną Wspól-
noty Europejskiej. Nie bez wpływu pozostały również procesy transformacyjne 
zachodzące w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, ponieważ w krajach tych 
uznano, że powodzenie reform zależeć może od stopnia niezależności banku 
centralnego.

Do zjawisk występujących w Polsce i skutkujących zwiększeniem niezależ-
ności NBP należy przede wszystkim podjęcie radykalnej transformacji gospo-
darki na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, w warunkach 
wysokiej inflacji. Ważną rolę odegrał również pozytywny wzorzec banku cen-
tralnego Niemiec (Bundesbank) – ze względu na bliskie sąsiedztwo z Polską 
i utrzymywanie wzajemnych powiązań gospodarczych. Bardzo duże znaczenie 
miało – z punktu widzenia Polski – również jej dążenie do członkostwa w Unii 
Europejskiej, powiązane z koniecznością zwiększenia niezależności banku cen-
tralnego jako warunku dla utworzenia Europejskiego Systemu Banków Central-
nych.3

POJĘCIE I ASPEKTY NIEZALEŻNOŚCI BANKU CENTRALNEGO

W dyskusjach nad niezależnością banku centralnego na ogół nie definiuje się 
samego pojęcia niezależności.4 Ponadto nie dokonuje się rozróżnienia pomię-
dzy pojęciami niezależności i autonomii, stosując je zamiennie.5 W obu przy-
padkach chodzi jednak o zapewnienie swobody działania banku centralnego, 
a zwłaszcza wykluczenie wpływu organów państwowych (szczególnie rządu) na 
jego działalność.6

Dla określenia podstawowych standardów niezależności banku centralnego 
istotne znaczenie miało przystąpienie Polski 1 maja 2004 r. do Unii Europej-
skiej. Spowodowało ono zmianę pozycji Narodowego Banku Polskiego i wpłynę-
ło na zmianę znaczenia jego niezależności. Z dniem akcesji Polski do Unii Euro-
pejskiej polski bank centralny stał się częścią Europejskiego Systemu Banków 
Centralnych (ESBC), w skład którego wchodzą Europejski Bank Centralny 
oraz banki centralne poszczególnych państw członkowskich.7 Narodowy Bank 

3 R. Huterski, Niezależność banku centralnego, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownic-
twa „ Dom Organizatora”, Toruń 2000, s. 20.

4 C. Kosikowski, Pozycja Narodowego Banku Polskiego i jego organów w prawie polskim, stan obecny 
i postulaty na przyszłość, „Państwo i Prawo” 2002, z. 11, s. 21.

5 R. Huterski, op. cit., s. 21.
6 C. Kosikowski, op. cit., s. 21–22.
7 Art. 282 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, wersja skonsolidowana, Dz. U. 

Unii Europejskiej z 30 marca 2010 r., C 83/47.
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Polski został również zobligowany do współpracy i wspierania europejskiego 
systemu bankowości centralnej, której głównym celem jest utrzymywanie sta-
bilności cen.8

Narodowy Bank Polski, tak jak banki centralne pozostałych państw człon-
kowskich Unii Europejskiej, poprzez działania własne przyczynia się do realiza-
cji zadań powierzonych Europejskiemu Systemowi Banków Centralnych.9 Do 
zadań ESBC należą: definiowanie i urzeczywistnianie polityki pieniężnej Unii 
Europejskiej, przeprowadzanie operacji walutowych, utrzymywanie i zarzą-
dzanie oficjalnymi rezerwami walutowymi państw członkowskich, popieranie 
sprawnego funkcjonowania systemów płatniczych.10 W celu właściwej realizacji 
tych zadań Europejski Bank Centralny, wspierany przez krajowe banki central-
ne, gromadzi niezbędne informacje statystyczne pochodzące zarówno od władz 
krajowych, jak i podmiotów gospodarczych. Informacje te uzyskiwane są w dro-
dze współpracy z instytucjami, organami lub jednostkami organizacyjnymi Unii 
Europejskiej, właściwymi władzami państw członkowskich i państw trzecich 
oraz organizacjami międzynarodowymi. Czynności z zakresu gromadzenia in-
formacji wykonują w miarę możliwości banki centralne poszczególnych państw 
członkowskich Unii Europejskiej.11

W zakresie wskazanym w Statucie ESBC i EBC, Zarząd Europejskiego 
Banku Centralnego ma prawo zwracania się do krajowych banków centralnych 
w celu przeprowadzenia operacji stanowiących część zadań Europejskiego Sys-
temu Banków Centralnych.12 Aby zapewnić prawidłowe wykonywanie powie-
rzonych czynności, Zarząd Europejskiego Banku Centralnego udziela niezbęd-
nych instrukcji krajowym bankom centralnym. Wspomniane instrukcje mają 
charakter wewnętrznych wytycznych, obowiązujących w stosunku do podmio-
tów, do których zostały skierowane i służą jedynie koordynacji realizowanych 
przez Wspólnotę Europejską zadań. Krajowe banki centralne są zobowiązane do 
ich przestrzegania, natomiast Rada Prezesów EBC13 podejmuje kroki niezbęd-

8 Zgodnie z art. 282 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, bez uszczerbku 
dla realizacji głównego celu, Europejski System Banków Centralnych wspiera ogólne polityki 
gospodarcze Unii Europejskiej, mając na względzie przyczynianie się do osiągnięcia celów Unii 
Europejskiej, określonych w art. 3 Traktatu o Unii Europejskiej.

9 Art. 9 ust. 1 Protokołu (nr 4) w sprawie statutu Europejskiego Systemu Banków Central-
nych i Europejskiego Banku Centralnego, Dz. U. Unii Europejskiej z 9 maja 2008 r., C 115/230, 
zwanego dalej Protokołem w sprawie statutu ESBC i EBC.

10 Art. 127 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
11 Art. 5 ust. 1 i 2 Protokołu w sprawie statutu ESBC i EBC.
12 Art. 12 ust. 1 Protokołu w sprawie statutu ESBC i EBC.
13 Rada Prezesów EBC jest organem decyzyjnym Europejskiego Banku Centralnego, odpo-

wiedzialnym za formułowanie polityki pieniężnej. Składa się z członków Zarządu EBC i preze-
sów krajowych banków centralnych państw członkowskich, których walutą jest euro.
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ne do zapewnienia poszanowania instrukcji oraz wymaga, aby dostarczono jej 
wszelkie niezbędne informacje.14

Odmiennie natomiast została uregulowana kwestia instrukcji pochodzących 
od podmiotów spoza Europejskiego Systemu Banków Centralnych. Zgodnie 
z Traktatem o funkcjonowaniu UE, przy wykonywaniu uprawnień, zadań i obo-
wiązków określonych traktatami oraz Statutem ESBC i EBC, Europejski Bank 
Centralny ani krajowe banki centralne, a także żaden z ich organów decyzyjnych 
nie zwracają się o instrukcje, ani ich nie przyjmują od instytucji, organów lub 
jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej, rządów państw członkowskich, 
ani od jakiegokolwiek innego organu. Przepisy Traktatu stanowią ponadto, że 
wspomniane instytucje, organy i jednostki organizacyjne, a także rządy państw 
członkowskich zobowiązują się zasadę tę respektować i nie dążyć do wywiera-
nia wpływu na członków organów decyzyjnych EBC i krajowych banków cen-
tralnych przy wykonywaniu ich zadań.15

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej zawiera więc własną definicję 
niezależności centralnych instytucji bankowych Unii Europejskiej. Co więcej, 
Europejski Instytut Walutowy w dokumencie opublikowanym w 1996 r. określił 
cztery wymiary niezależności, które powinny charakteryzować banki central-
ne funkcjonujące w ramach Unii Europejskiej: niezależność instytucjonalną, 
personalną, operacyjną (funkcjonalną) oraz finansową.16 Wszystkie te aspekty 
niezależności po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej powinny mieć zastoso-
wanie do Narodowego Banku Polskiego.

Spośród czterech wymiarów niezależności polskiego banku centralnego, naj-
bardziej wątpliwa wydaje się niezależność instytucjonalna, mieszcząca w sobie 
określenie statusu prawnego banku, w tym jego formy prawnej, organizacji we-
wnętrznej, obsady kierowniczej, powiązań z organami państwa. Wyodrębnienie 
tego wymiaru niezależności wydaje się nieuzasadnione, ponieważ rozstrzygnię-
cia dotyczące statusu banku centralnego nie mogą z natury rzeczy należeć do 
niego samego. Jego status prawny określa natomiast konstytucja i ustawa zwy-
kła.17 Organy banku mogą być upoważnione jedynie do regulowania pewnych 
kwestii wewnętrznych (np. regulaminu pracy organów banku).18

14 Art. 14 ust. 3 Protokołu w sprawie statutu ESBC i EBC.
15 Art. 130 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, art. 7 Protokołu w sprawie statutu 

ESBC i EBC.
16 Patrz: Progress Towards Convergence, dokument Europejskiego Instytutu Walutowego 

opublikowany w listopadzie 1996 r., dostępny na oficjalnej stronie internetowej Europejskiego 
Banku Centralnego: www.ecb.eu; M. Zdyb, Wspólnotowe i polskie publiczne prawo gospodarcze, t. II: 
Prawo bankowe, obrót instrumentami finansowymi, fundusze inwestycyjne, ochrona konkurencji, Warszawa 
2008, s. 24.

17 Art. 227 Konstytucji RP, ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim, 
Dz. U. z 1997 r. nr 140, poz. 938 z późn. zm., zwana dalej ustawą o NBP.

18 C. Kosikowski, op. cit., s. 22.
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W aspekcie niezależności personalnej chodzi natomiast przede wszystkim 
o odsunięcie rządu od wpływu na obsadę organów NBP, odseparowanie banku 
od bieżących problemów politycznych, o zapewnienie długotrwałości kadencji 
Prezesa NBP, Rady Polityki Pieniężnej i Zarządu oraz istotne ograniczenia moż-
liwości skrócenia tej kadencji (a ponadto niepokrywanie się kadencji organów 
NBP i kadencji podmiotów, które dokonują ich powołania).

Jest rzeczą oczywistą, że członkowie banku centralnego muszą być powo-
ływani przez jakieś odrębne organy19, dlatego nawet przy zachowaniu podsta-
wowych procedur wyboru, trudno jest uniemożliwić polityzację kierownictwa 
(powołanie członków rządzącej partii) lub jego ministerializację (powołanie 
pracowników ministerstw). Należy jednak zgodzić się z poglądem, że z tego 
faktu nie można wysnuwać wniosku o braku niezależności banku centralnego.20

W myśl polskich rozwiązań konstytucyjnych, Prezesa Narodowego Banku 
Polskiego powołuje Sejm na wniosek Prezydenta RP, a kadencja Prezesa NBP 
trwa sześć lat.21 Ustawa o NBP doprecyzowuje natomiast, że ta sama osoba nie 
może piastować stanowiska Prezesa dłużej niż przez dwie kolejne kadencje.22

Wskazane powyżej rozwiązanie prawne realizuje zasadę obowiązywania 
w  polskim porządku prawnym przepisów prawa traktatowego Unii Europej-
skiej. Zgodnie z postanowieniami Traktatu o funkcjonowaniu UE, każde pań-
stwo członkowskie zapewnia zgodność swojego ustawodawstwa, w tym statutu 
krajowego banku centralnego, z traktatami i Statutem ESBC i EBC.23 W celu 
spełnienia tych wymagań statuty krajowych banków centralnych powinny regu-
lować kadencję prezesa krajowego banku centralnego jako kadencję nie krótszą 
niż pięć lat.24

Długotrwałość kadencji Prezesa NBP odpowiada zatem standardom unij-
nym i jest gwarancją zapewniającą stabilność oraz długi horyzont czasowy spra-
wowania przez niego funkcji. Z długą kadencją wiążą się jednak pewne zagro-
żenia. Jeśli bowiem dana osoba pozostanie na stanowisku Prezesa NBP przez 
dwie pełne, następujące po sobie kadencje, to sprawować będzie tę funkcję 
przez 12 lat. Jednocześnie wobec braku prawnego zakazu kandydowania przez 
tę właśnie osobę na stanowisko członka Rady Polityki Pieniężnej, jeśli zostanie 
powołana na to stanowis ko, będzie mogła aktywnie uczestniczyć w funkcjono-

19 E. Kosieradzka, Status prawny Narodowego Banku Polskiego, zagadnienia administracyjnoprawne, 
Fundacja WARTY i Kredyt Banku „Razem możemy więcej”, Warszawa 2008, s. 82.

20 J. Pietrucha, Autonomia banku centralnego z punktu widzenia ekonomicznej teorii polityki, „Bank 
i Kredyt” 1994, nr 12, s. 19.

21 Art. 227 ust. 3 Konstytucji RP.
22 Art. 9 ust. 2 ustawy o NBP. Trzymając się literalnego brzmienia przepisu, można uznać, że 

nie ma przeszkód, aby ta sama osoba mogła pełnić funkcję Prezesa NBP dłużej niż dwie kaden-
cje, byleby nie następowały one bezpośrednio po sobie.

23 Art. 131 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
24 Art. 14 ust. 1 i 2 Protokołu w sprawie statutu ESBC i EBC.
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waniu NBP w sumie aż 18 lat.25 Zagrożenie w tym przypadku polega na pewnej 
pokusie podejmowania działań upolitycznionych, gdy ma się świadomość, że 
istnieje możliwość tak długiego zasiadania w organach NBP.26

Takim sytuacjom przeciwdziałać powinien konstytucyjny obowiązek za-
chowania apolityczności przez Prezesa NBP. Obejmuje on zakaz członkostwa 
w partii politycznej, związku zawodowym, a także prowadzenia działalności pu-
blicznej, której nie można pogodzić z godnością sprawowanego urzędu Prezesa 
NBP.27

Zmniejszeniu możliwości stosowania politycznych nacisków wobec Prezesa 
NBP mają służyć również ustawowo określone przesłanki ustania jego kadencji. 
W normalnym trybie kadencja ta wygasa, a więc ustaje z mocy prawa28 na skutek 
zdarzeń przewidzianych w ustawie, takich jak: upływ kadencji, śmierć, złożenie 
rezygnacji lub odwołanie.29 W tym ostatnim przypadku ustawa nie wskazuje jed-
nak żadnych przyczyn merytorycznych, na które można by się powołać w celu 
odwołania Prezesa politycznie „ niewygodnego”.30 W tym zakresie polska ustawa 
pozostaje w zgodności z przepisami Statutu ESBC i EBC, które przewidują, że 
prezes banku centralnego może zostać zwolniony z urzędu wyłącznie w sytu-
acji, gdy nie spełnia już warunków koniecznych do wykonywania swojej funk-
cji lub dopuścił się poważnego uchybienia. Jeśli decyzja w sprawie wyłączenia 
prezesa narodowego banku centralnego nie odpowiada powyższym wskazaniom 
lub narusza postanowienia któregoś z traktatów europejskich, może zostać za-
skarżona do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.31

Prezes NBP nie ponosi zatem odpowiedzialności politycznej32, natomiast 
jako jedyny z organów NBP ponosi odpowiedzialność konstytucyjną przed Try-
bunałem Stanu.33 Może on orzec wobec Prezesa NBP zakaz zajmowania kie-
rowniczych stanowisk lub pełnienia funkcji związanych ze szczególną odpo-
wiedzialnością w organach państwowych.34 Takie orzeczenie nie może jednak 
wynikać z negatywnej oceny działalności NBP, ponieważ Trybunał Stanu nie 
jest podmiotem uprawnionym do dokonywania takiej oceny. Ponadto Prezes nie 
jest jedynym organem Narodowego Banku Polskiego i nie może odpowiadać za 
działalność organów kolegialnych, które mogą przecież prezentować stanowiska 

25 Zgodnie z art. 227 ust. 5 Konstytucji RP, kadencja członków Rady Polityki Pieniężnej wyno-
si sześć lat. Art. 13, ust. 2 ustawy o NBP przewiduje ponadto możliwość pełnienia funkcji członka 
RPP tylko przez jedną kadencję.

26 E. Kosieradzka, op. cit., s. 84.
27 Art. 227 ust. 4 Konstytucji RP.
28 E. Kosieradzka, op. cit., s. 83.
29 Art. 9 ust. 4 ustawy o NBP.
30 Art. 9 ust. 5 ustawy o NBP.
31 Art. 14 ust. 1 i 2 Protokołu w sprawie statutu ESBC i EBC.
32 E. Kosieradzka, op. cit., s. 85.
33 Patrz: art. 198 ust. 1 Konstytucji RP.
34 Art. 9 ust. 5, pkt 3 ustawy o NBP.
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inne niż Prezes, nawet gdy ten przewodniczy ich pracom. Dlatego w dyskusji 
konstytucyjnej wskazuje się na celowość objęcia odpowiedzialnością konstytu-
cyjną szerszego kręgu osób zajmujących stanowiska w organach NBP.35

Trybunał Stanu wydaje orzeczenia skazujące, gdy oskarżonemu zostanie 
udowodnione popełnienie przestępstwa. Prawo polskie nie zna natomiast ta-
kiego typu przestępstwa, którego popełnienie można by wiązać z działalnością 
Prezesa NBP.36

Niezależność banku centralnego od wpływów rządu przejawia się w Polsce 
również w sposobie powoływania Rady Polityki Pieniężnej. Jej członkowie po-
woływani są w równej liczbie przez Prezydenta RP, Sejm i Senat37 na sześcio-
letnią kadencję.38

Sposób ukształtowania składu osobowego Rady Polityki Pieniężnej wskazuje 
zatem na dążenie do zachowania zasady równowagi sił, aby organ ten pozostał 
apolityczny, a zatem nie służył do realizacji polityki jednego tylko organu wła-
dzy, opanowanego przez określoną opcję polityczną39. Zagrożenie dla niezależ-
ności Rady może się więc pojawić zwłaszcza wtedy, gdy Sejm i Senat opanowa-
ne są przez jedno ugrupowanie polityczne, a osoba pełniąca funkcję Prezydenta 
RP przed wyborem na to stanowisko również należała do tego ugrupowania.40

Jednak pomimo tych wątpliwości należy uznać, że formalne warunki nie-
zależności zostały zachowane, co nie może przesłaniać znaczenia konsensusu 
i kultury politycznej w wyborze członków Rady Polityki Pieniężnej.41

Apolityczność członków Rady Polityki Pieniężnej wzmacnia ponadto zasa-
da kadencyjności.42 Konstytucyjne określenie kadencji jako sześcioletniej od-
nosi się indywidualnie do każdego spośród członków RPP, nie jest natomiast 
określeniem kadencji organu odnoszącej się do wszystkich członków łącznie.43 
Istnienie zasady kadencyjności ogranicza możliwość odwołania członków Rady 
Polityki Pieniężnej z przyczyn politycznych44. Rozwiązanie to, tak jak w przy-

35 W. Sokolewicz, Niezależność NBP, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t.  V, 
L. Garlicki (red.), Warszawa 2007, s. 13–14.

36 C. Kosikowski, Pozycja Narodowego Banku, s. 27.
37 Art. 227 ust. 5 Konstytucji RP. Konstytucja nie określa ściśle liczby członków, czyni to 

art. 13 ust. 1 ustawy o NBP, stanowiąc, że ich liczba wynosi 9. Radzie przewodniczy Prezes NBP.
38 Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy o NBP, funkcję członka RPP można pełnić tylko jedną 

kadencję.
39 B. Banaszak, Prawo konstytucyjne, Warszawa 2004, s. 706.
40 L. Balcerowicz, Wolny rynek to nie patologia, „Gazeta Wyborcza” nr 64 z 16 marca 2006, Opi-

nie, s. 20.
41 T. Kowalski, Ekonomiczne i instytucjonalne aspekty Ustawy o Narodowym Banku Polskim i Prawa 

Bankowego z 29 sierpnia 1997 r., „Bank i Kredyt” 1997, nr 12, s. 19.
42 Art. 227 ust. 5 Konstytucji RP oraz art. 13 ust. 2 ustawy o NBP.
43 Wyrok TK z 24 listopada 2003 r., sygn. akt K 26/03, OTK-A 2003, nr 9, poz. 95.
44 Patrz: art. 13 ust. 5 ustawy o NBP, zawierający katalog przyczyn pozwalających na odwołanie 

członka RPP. Nie podano tam żadnych przyczyn nawiązujących do działalności w charakterze 
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padku Prezesa NBP, ma służyć uniezależnieniu działalności tych osób od wpły-
wów politycznych i zapobieżeniu próbom manipulacji ze strony partii rządzą-
cej. Ewentualność wpłynięcia na członka Rady maleje na znaczeniu również 
wobec faktu, że sprawowanie funkcji członka RPP możliwe jest tylko przez 
jedną kadencję.45

Apolityczności Rady Polityki Pieniężnej ma służyć również skierowany wo-
bec członków tego organu obowiązek zawieszenia członkostwa w partii poli-
tycznej lub związku zawodowym na czas trwania ich kadencji. Obowiązek ten 
został ustanowiony pod rygorem odwołania z Rady Polityki Pieniężnej.46

Rozwiązania konstytucyjne wpływają na ukształtowanie składu RPP po-
przez wyraźne ograniczenie wprowadzania do jej składu osób bez odpowiednie-
go przygotowania merytorycznego. Konstytucja określa warunek obowiązujący 
kandydatów na członków Rady Polityki Pieniężnej.47 Osoby te powinny wyróż-
niać się wiedzą z zakresu finansów. Jest to kryterium nieostre, odwołujące się 
prawdopodobnie do odpowiedniego wykształcenia z dziedziny finansów i prawa 
finansowego, co powinno być ponadto należycie udokumentowane. Rada Poli-
tyki Pieniężnej jest więc w założeniu organem eksperckim.48 Interesujący jest 
natomiast fakt, że w stosunku do Prezesa NBP nie wprowadzono obowiązku 
legitymowania się odpowiednią wiedzą, czy nawet doświadczeniem. Co więcej, 
nawet przysięga, którą składa Prezes NBP, nie odwołuje się – w przeciwień-
stwie do przysięgi członków Rady Polityki Pieniężnej – do bezstronności, po-
siadanej wiedzy i doświadczenia w zakresie polityki pieniężnej.49 Wydaje się, że 
z racji pełnionych funkcji wprowadzenie pewnych standardów merytorycznych 
w stosunku do Prezesa NBP byłoby w pełni uzasadnione.50

Konstytucja przemilcza kwestie składu osobowego Zarządu NBP, pomimo 
to ustawa zwykła wprowadza regulacje mające zapewnić niezależność również 
w stosunku do tego organu. Do najważniejszych spośród nich należy: kaden-
cyjność i stosunkowo długa, sześcioletnia kadencja51, możliwość sprawowania 
funkcji członka Zarządu nawet przez dwie kadencje52, brak politycznej odpo-
wiedzialności członków Zarządu53, obowiązek zawieszenia członkostwa w partii 
politycznej lub związku zawodowym oraz zakaz zajmowania innych stanowisk, 
a także innej działalności zarobkowej lub publicznej, poza działalnością nauko-

członka Rady. Z tego wynika, że członkowie RPP – podobnie jak Prezes NBP – nie ponoszą od-
powiedzialności politycznej.

45 Art. 13 ust. 2 ustawy o NBP.
46 Art. 14 ust. 2 w związku z art. 13 ust. 5, pkt 4 ustawy o NBP.
47 Art. 227 ust. 5 Konstytucji RP.
48 B. Banaszak, op. cit., s. 707.
49 Patrz: art. 9 ust. 3 w zw. z art. 13 ust. 4 ustawy o NBP.
50 E. Kosieradzka, op. cit., s. 88.
51 Art. 17 ust. 2 b ustawy o NBP.
52 Art. 17 ust. 2 b w związku z art. 9 ust. 2 ustawy o NBP.
53 Art. 17 ust. 2 b w związku z art. 13 ust. 5 ustawy o NBP.
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wą, dydaktyczną lub twórczością autorską na czas pełnienia funkcji członka Za-
rządu.54

Rozważając kwestię niezależności personalnej Zarządu, należy jednak za-
uważyć, że akt urzędowy Prezydenta RP, dotyczący powołania danej osoby na 
stanowisko członka Zarządu NBP, wymaga dla swej ważności podpisu Prezesa 
Rady Ministrów.55 Wniosek taki wynika z analizy konstytucyjnego katalogu ak-
tów urzędowych Prezydenta RP wyłączonych spod kontrasygnaty Prezesa Rady 
Ministrów.56 W katalogu tym, w odniesieniu do organów NBP, mowa jest jedy-
nie o prezydenckim wniosku do Sejmu o powołanie Prezesa NBP57 oraz akcie 
powołania członków Rady Polityki Pieniężnej.58 Jednakże z uwagi na podstawo-
we założenia konstytucyjne, wynikające z samego usytuowania NBP w struk-
turze władz, tj. zasadę jego niezależności od rządu oraz fakt, że akt powołania 
członków RPP, a więc organu stopnia wyższego niż Zarząd, nie wymaga kontr-
asygnaty, należy przyjąć, że powołanie członków Zarządu powinno następować 
także bez kontrasygnaty.59

Kolejnym aspektem niezależności Narodowego Banku Polskiego jest jego 
niezależność finansowa. Dotyczy ona przede wszystkim gospodarki finansowej 
banku centralnego, w tym tworzenia i wykorzystywania funduszy własnych, po-
działu zysku, powiązań finansowych z bankami komercyjnymi, rozliczeń z bu-
dżetem państwa.

Niezależności finansowej banku centralnego nie należy jednak mylić z jego 
samodzielnością finansową, która przysługuje mu jako odrębnemu podmioto-
wi prawnemu, ponoszącemu odpowiedzialność za rezultaty swej działalności. 
Samodzielność taka powinna służyć przede wszystkim realizacji funkcji banku 
centralnego. Ponadto, niezależność finansowa nie może być utożsamiana z do-
wolnością w gromadzeniu i wydatkowaniu środków pieniężnych oraz brakiem 
kontroli państwa nad takimi działaniami.60

Wyrazem niezależności finansowej banku centralnego jest konstytucyjna 
regulacja odnosząca się do treści ustawy budżetowej. Zgodnie z tą regulacją, 
ustawa budżetowa nie może przewidywać pokrywania deficytu budżetowego 
przez zaciąganie zobowiązań w centralnym banku państwa.61 Zakaz ten ma za-

54 Art. 18 w związku z art. 14 ust. 2 ustawy o NBP.
55 E. Kosieradzka, op. cit., s. 91.
56 Zob. art. 144 ust. 3 Konstytucji RP.
57 Art. 144 ust. 3, pkt 24 Konstytucji RP.
58 Art. 144 ust. 3, pkt 25 Konstytucji RP.
59 P. Sarnecki, [w:] Prawo konstytucyjne RP, P. Sarnecki (red.), Warszawa 2004, s. 322.
60 C. Kosikowski, Pozycja Narodowego Banku, s. 22.
61 Art. 220 ust. 2 Konstytucji RP. Rozwiązanie to odpowiada regulacji art. 123 Traktatu o funk-

cjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którą zakazane jest udzielanie przez EBC lub krajowe 
banki centralne pożyczek na pokrycie deficytu lub jakichkolwiek innych kredytów instytucjom, 
organom lub jednostkom organizacyjnym Unii, rządom centralnym, władzom regionalnym, lo-
kalnym lub innym władzom publicznym, innym instytucjom lub przedsiębiorstwom publicznym 
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pobiegać sytuacji, w której zaciąganie takich zobowiązań prowadziłoby do emi-
towania przez NBP tzw. pustego pieniądza i powstawania lub pogłębiania się 
inflacji.62 NBP powinien oczywiście wspierać politykę gospodarczą rządu, ale 
tylko o tyle, o ile nie ogranicza ona podstawowego celu działalności banku cen-
tralnego63, który ponosi odpowiedzialność za wartość polskiego pieniądza.64 To 
zaś oznacza, że NBP ma wspierać rząd, gdy ten prowadzi politykę gospodarczą 
zapewniającą utrzymanie stabilnego pieniądza, a przeciwstawiać się takiej po-
lityce gospodarczej rządu, która tego celu nie realizuje.65 Z powyższych rozwa-
żań wynika zatem, że zakaz finansowania deficytu przez NBP jest instrumen-
tem sprzyjającym konsekwentnemu wykonywaniu przez niego konstytucyjnie 
okreś lonych zadań.66

W doktrynie zakaz finansowania deficytu przez bank centralny uznawany 
jest za kategoryczny i to zarówno w stosunku do planowanego, jak też wykona-
nego rocznego deficytu budżetowego. Wątpliwości budzi natomiast możliwość 
tak zwanego zadłużenia przejściowego – zaciąganego, realizowanego i spłacane-
go w ciągu jednego roku budżetowego. Za restryktywnym traktowaniem zaka-
zu przemawia brak przepisów regulujących granice zadłużenia Skarbu Państwa 
w  NBP.67 Brak tego limitu odczytywany jest jako całkowity zakaz zaciągania 
zobowiązań w NBP na pokrycie deficytu budżetowego.68

Konstytucyjny zakaz pokrywania deficytu budżetowego ze środków banku 
centralnego nie jest jednoznaczny z całkowitym zakazem kredytowania rządu. 
Wypełnianie przez NBP funkcji banku państwa69 niesie jednak ze sobą oba-
wę przed wymuszaniem przez rząd kredytów kasowych. Kredyty takie, chociaż 
 dozwolone, gdyby stawały się zbyt powszechne, mogłyby zostać uznane za nie-
zgodne z konstytucją. Z jednej strony, w związku z możliwością kredytowania 

państw członkowskich, jak również nabywanie bezpośrednio od nich przez EBC lub krajowe 
banki centralne ich papierów dłużnych

62 W. Sokolewicz, Zakaz zaciągania zobowiązań w banku centralnym państwa, [w:] Konstytucja Rze-
czypospolitej Polskiej. Komentarz, t. IV, L. Garlicki (red.), Warszawa 2005, s. 16.

63 R. Tupin, Niezależność NBP a obowiązek dbałości o stan gospodarki narodowej (uwagi krytyczne 
i wnioski de lege ferenda), „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2002, nr 6, s. 16.

64 Art. 220 ust. 1 Konstytucji RP.
65 R. Tupin, op. cit., s. 16.
66 E. Kosieradzka, op. cit., s. 93.
67 Ustawa o NBP w art. 48, pkt. 2 i 3 stanowi jedynie, że NBP może sprzedawać i kupować 

dłużne papiery wartościowe wyłącznie w operacjach otwartego rynku, a także organizować obrót 
skarbowymi papierami wartościowymi.

68 E. Frankowski, W obronie niezależności banku centralnego, „Glosa” 2001, s. 4.
69 Z wypełnianiem funkcji banku państwa przez NBP związane są: bankowa obsługa budżetu 

państwa (art. 3 ust. 2, pkt 4 ustawy o NBP) i jego rachunków (art. 51 ust. 1, pkt 2), organizowa-
nie obrotu skarbowymi papierami wartościowymi (art. 48 pkt 2 i 3), możliwość obsługi pożyczki 
państwowej, zaciąganej w drodze emisji papierów wartościowych (art. 49), możliwość pełnienia 
przez NBP funkcji agenta finansowego rządu w zakresie zawierania i realizacji umów kredyto-
wych oraz obsługi zadłużenia zagranicznego państwa (art. 52 ust. 3).
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rządu bank centralny narażony jest przecież na naciski. Z drugiej strony, powo-
łanie innego banku do obsługi budżetu państwa oznaczałoby utratę przez NBP 
dostępu do informacji o finansowych poczynaniach rządu.70

Należy zwrócić uwagę, że na niezależność finansową polskiego banku cen-
tralnego, obok rozwiązań konstytucyjnych, składają się również regulacje usta-
wowe. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. 
z  1997 r. nr 140, poz. 938 z późn. zm.) określa zasady tworzenia i podziału 
funduszy banku centralnego71 oraz oparcie gospodarki finansowej NBP na rocz-
nym planie finansowym uchwalanym przez Zarząd i zatwierdzanym przez Radę 
Polityki Pieniężnej.72

Można natomiast wskazać na pewne ograniczenie niezależności finansowej 
NBP ze strony Rady Ministrów. Jedną z najważniejszych kompetencji rządu 
wobec NBP jest jego prawo do zatwierdzenia rocznego sprawozdania finanso-
wego NBP.73 Ocena sprawozdania jest co prawda oceną ex post, więc Rada Mini-
strów nie ma bieżącego wpływu na gospodarkę finansową banku centralnego74, 
jednak brak takiego zatwierdzenia powoduje konieczność ponownego przedsta-
wienia sprawozdania po jego poprawieniu.75 Radzie Ministrów nie powinno jed-
nak zależeć na przedłużaniu procedury zatwierdzania sprawozdania, ponieważ 
zgodnie z regulacją ustawową w terminie 14 dni od jego zatwierdzenia część 
rocznego zysku NBP podlega odprowadzeniu do budżetu państwa.76

Ustawa nie przewiduje natomiast sytuacji pokrywania z budżetu państwa 
ewentualnych strat banku centralnego.77 Rozwiązanie to wyklucza zależność 
polityczną NBP od Sejmu, który uchwala ustawę budżetową78 oraz od rządu, 
który przygotowuje projekt budżetu i kieruje jego wykonaniem.79

Dla zachowania niezależności banku centralnego istotne jest, że wynagro-
dzenie Prezesa i wiceprezesów NBP ustalane jest na podstawie przepisów 
o wynagradzaniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Zasady 
wynagradzania pracowników NBP określa natomiast Zarząd. Wielkość środków 
przeznaczanych na wynagrodzenia ustalana jest corocznie w planie finansowym 
NBP, z uwzględnieniem poziomu płac w sektorze bankowym.80

70 R. Huterski, op. cit., s. 196–197.
71 Art. 60–62 ustawy o NBP.
72 Art. 64 w związku z art. 12 ust. 2, pkt 4 i art. 17 ust. 4, pkt 6 ustawy o NBP.
73 Art. 69 ust. 3 ustawy o NBP.
74 R. Huterski, op. cit., s. 202.
75 E. Kosieradzka, op. cit., s. 97.
76 Art. 69 ust. 4 ustawy o NBP.
77 W. Ziółkowska, Niektóre dylematy koordynacji polityki monetarnej i fiskalnej, „Bank i Kredyt” 1999, 

nr 7–8, s. 124.
78 Art. 219 ust. 1 ustawy o NBP.
79 Art. 146 ust. 4, pkt. 5 i 6 Konstytucji RP.
80 Art. 66 ustawy o NBP.
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Rząd nie może zatem dążyć do wywierania nacisku na bank centralny, wy-
korzystując jako narzędzie tego nacisku kwestię wynagrodzeń.81 Należy jednak 
pamiętać, że rząd wyodrębnia się z parlamentu i uczestniczy w jego pracach 
i jako taki ma możliwość doprowadzenia do zmian w zakresie regulacji wyna-
grodzeń.82

Kolejnym aspektem jest niezależność funkcjonalna banku centralnego. Jest 
ona niezwykle istotna, ponieważ właściwy problem niezależnoś ci banku cen-
tralnego wiąże się z samodzielnością wykonywania jego funkcji.83 Niezależność 
ta oznacza swobodę strategii w zakresie polityki pieniężnej, swobodę wyboru 
instrumentów jej realizacji84, a także niepodleganie naciskom zarówno ze strony 
władzy ustawodawczej, jak i wykonawczej.85

Niezależność funkcjonalna banku centralnego ma mocną podstawę w kon-
stytucji, która stanowi, że NBP ma wyłączne prawo emisji pieniądza, ustalania 
i realizowania polityki pieniężnej oraz odpowiada za wartość polskiego pienią-
dza.86

Swoboda wykonywania funkcji banku centralnego nie ma jednak wymiaru 
absolutnego. Granice tej niezależności wyznaczone zostały przez system kon-
troli i nadzoru nad wykonywaniem funkcji banku centralnego oraz system roz-
strzygania sporów i konfliktów pomiędzy nim a organami państwa.

W działalności emisyjnej NBP granice niezależności stanowią ustalenia pod-
jęte przez bank centralny wspólnie z rządem i aprobowane przez parlament. 
Również w działalności NBP, jako banku państwa, niezależność nie może być 
duża, ponieważ zachowanie równowagi bilansu płatniczego, wysokości długu 
publicznego oraz zadłużenie budżetu państwa w banku centralnym są domeną 
odpowiedzialności rządu i władczych kompetencji parlamentu.

W realizacji funkcji banku banków niezależność NBP jest natomiast wyzna-
czona założeniami polityki pieniężnej.87 Założenia te ustala corocznie sam bank 
centralny i przedkłada je do wiadomości Sejmowi, równocześnie z przedłoże-
niem przez Radę Ministrów projektu ustawy budżetowej.88 Przyjęcie takiego 
rozwiązania powoduje, że założenia polityki pieniężnej powinny być najpierw 
przedłożone Radzie Ministrów, gdyż tylko ona może złożyć projekt ustawy bud-
żetowej do Sejmu.89 Nie oznacza to natomiast, że Rada Ministrów może oceniać 
treść założeń i przedstawiać je Sejmowi według swojego uznania. Chodzi raczej 

81 R. Huterski, op. cit., s. 202.
82 E. Kosieradzka, op. cit., s. 98.
83 C. Kosikowski, Publiczne prawo bankowe, PWE, Warszawa 1999, s. 271.
84 E. Kosieradzka, op. cit., s. 98.
85 T. Kowalski, op. cit., s. 12.
86 Art. 227 ust. 1 Konstytucji RP.
87 C. Kosikowski, Publiczne prawo, s. 271–272.
88 Art. 227 ust. 6, zd. 1Konstytucji RP i art. 12 ust. 1, zd. 1 ustawy o NBP.
89 Zob. art. 221 Konstytucji RP.
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o to, aby rząd, świadomy tego, co z założeń polityki pieniężnej wynika, wziął 
je pod uwagę, pracując nad projektem ustawy budżetowej i wykonując budżet. 
Jeśli przyjmiemy, że taka jest rola założeń polityki pieniężnej, to konieczne wy-
daje się zobowiązanie Rady Polityki Pieniężnej do ogłaszania założeń w czasie 
umożliwiającym rządowi zapoznanie się z nimi i uwzględnienie ich w projekcie 
ustawy budżetowej.90

Z kolei z punktu widzenia Sejmu założenia polityki pieniężnej mają jedynie 
charakter informacyjny.91 Sejm nie zatwierdza ich, a tylko przyjmuje do wiado-
mości. Oznacza to, że nie musi nawet podejmować uchwały dotyczącej tego, 
czy założenia przyjął, czy też nie przyjął do wiadomości. Gdyby Sejm zobowią-
zany był do podjęcia takiej uchwały, wiązałoby się to z obowiązkiem przeprowa-
dzenia dyskusji plenarnej i głosowania, co z kolei skłaniałoby posłów do bardziej 
wnikliwego przyjrzenia się kwestii założeń.92 Obecnie walor praktyczny założeń 
polityki pieniężnej ogranicza się do wykorzystania ich w toku prac nad budże-
tem państwa.93

Z niezależnością funkcjonalną związany jest również problem oceny, jakiej 
powinna podlegać działalność NBP, jako że jest to działalność publiczna pro-
wadzona w imieniu i na rzecz państwa. Ocena ta powinna być dokonywana 
w sposób zapewniający zachowanie niezależności banku centralnego. W Polsce 
przyjęto zasadę, że oceny tej dokonuje Sejm lub rząd poprzez system różnych 
sprawozdań składanych tym organom przez NBP. Najważniejsze z nich to: spra-
wozdanie z wykonania założeń polityki pieniężnej94, roczne sprawozdanie fi-
nansowe NBP95 oraz roczne sprawozdanie z działalności NBP.96 Spośród wymie-
nionych, jedynie roczne sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez 
Radę Ministrów97, natomiast dwa pozostałe Sejm jedynie przyjmuje do wia-
domości. Wynika z tego, że wysiłek Rady Polityki Pieniężnej związany z przy-
gotowaniem sprawozdań jest przez Sejm lekceważony98, a sam nadzór Sejmu 
nad działalnością NBP jest skromny i nie pociąga za sobą żadnych możliwości 
oddziaływania na działalność banku centralnego.99

90 C. Kosikowski, Prawo finansowe w Unii Europejskiej i w Polsce, Warszawa 2005, s. 104.
91 E. Kosieradzka, op. cit., s. 102.
92 C. Kosikowski, Prawo finansowe, s. 105.
93 Ibidem, s. 102.
94 Art. 227 ust. 6, zd. 2 Konstytucji RP i art. 12 ust. 1, zd. 2 ustawy o NBP.
95 Art. 69 ust. 3 ustawy o NBP.
96 Art. 70 ustawy o NBP.
97 Art. 69 ust. 3 ustawy o NBP. Ustawa o NBP nie przewiduje konsekwencji prawnych ewen-

tualnego niezatwierdzenia sprawozdania finansowego przez Radę Ministrów. Wydaje się, że zale-
żą one od przyczyn niezatwierdzenia i mogą być odnoszone do Prezesa NBP oraz do Zarządu (por. 
C. Kosikowski, Publiczne prawo, s. 291).

98 Idem, Prawo finansowe, s. 106.
99 Idem, Publiczne prawo, s. 277.
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Niewielkie możliwości sprawowania kontroli przez Sejm nie oznaczają jed-
nak, że niezależność banku centralnego jest absolutna. Organy NBP podlegają 
kontroli Najwyższej Izby Kontroli w zakresie gospodarki finansowej.100 Co wię-
cej, zarówno Prezesowi NBP, jak też członkom Rady Polityki Pieniężnej oraz 
Zarządu nie przysługuje immunitet. Oznacza to, że mogą oni podlegać w trak-
cie trwania ich kadencji odpowiedzialności administracyjnej, cywilnej, a tak-
że odpowiedzialności karnej. Ta ostatnia ma szczególne znaczenie ze względu 
na to, że dotyczy popełnienia przestępstwa przez osobę, która jest członkiem 
 organu niezależnego. Niezależność NBP nie tylko nie może usprawiedliwiać 
naruszeń prawa przez te osoby, ale przemawia za potrzebą wyjątkowego wyczu-
lenia na tego rodzaju naruszenia. Odpowiedzialność ta, w stosunku do Prezesa 
NBP, jest niezależna od jego odpowiedzialności konstytucyjnej przed Trybuna-
łem Stanu.101

Innym aspektem niezależności funkcjonalnej NBP są jego relacje z organami 
władzy, a przede wszystkim z rządem.

Zapewnienie bankowi centralnemu samodzielnego wykonywania funkcji 
wiąże się z przyjęciem takich rozwiązań prawnych, które nie wywołują poten-
cjalnych konfliktów banku centralnego z rządem, lecz zapobiegają im lub je 
usuwają. Odpowiedzialność za realizację polityki gospodarczej i finansowej spo-
czywa co prawda na rządzie, jednak istotnym fragmentem tej polityki zajmuje 
się bank centralny. Dlatego brak współdziałania pomiędzy bankiem i rządem, 
a zwłaszcza podejmowanie działań wzajemnie sprzecznych, może doprowa-
dzić do poważnych skutków ekonomicznych, społecznych i politycznych.102 
W celu uniknięcia nieporozumień i sporów konieczny jest wybór środków od-
prężających stosunki między tymi podmiotami.103

Prawo nie przewiduje żadnych mechanizmów zapobiegania powstawaniu 
sporów ani ich rozwiązywania.104 Pewną wskazówką w tym zakresie jest ustawo-
we zobowiązanie NBP do współdziałania z innymi organami w kształtowaniu 
i  realizacji polityki gospodarczej państwa105, a także do wspierania w tym za-
kresie rządu, pod warunkiem jednak, że nie narusza to realizacji podstawowego 
celu NBP106 i nie przeszkadza w wykonaniu założeń polityki pieniężnej.107

Współpraca banku centralnego z organami państwowymi przejawia się mię-
dzy innymi w opiniowaniu rządowych projektów ustaw z zakresu polityki gospo-

100 Art. 2 ust. 1 i art. 3 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli, Dz. U. 
z 1995 r., nr 13, poz. 59 z późn. zm.

101 M. Zdyb, op. cit., s. 24–25.
102 C. Kosikowski, Publiczne prawo, s. 272.
103 E. Frankowski, op. cit., s. 5–6.
104 C. Kosikowski, Publiczne prawo, s. 297.
105 Art. 21 ustawy o NBP.
106 Art. 3 ust. 1 ustawy o NBP.
107 Art. 21 ustawy o NBP.
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darczej, dotyczących działalności banków oraz mających znaczenie dla systemu 
bankowego.108 Ponadto bank centralny pełni funkcje opiniodawcze w planowa-
niu budżetowym, ponieważ sporządza opinię o projekcie ustawy budżetowej. 
Jest to główna funkcja w zakresie współdziałania NBP z Ministrem Finansów 
w opracowywaniu planów finansowych państwa.109 Sejm, który uchwala budżet, 
musi zdecydować o stopniu wiarygodności i wykorzystania w pracach budżeto-
wych opinii NBP. W pracach nad budżetem Sejm korzysta również z uwag, su-
gestii i prognoz przedstawionych przez NBP w postaci założeń polityki pienięż-
nej.110 Ustawa nie przewiduje natomiast udziału NBP w procedurze udzielania 
Radzie Ministrów absolutorium z wykonania ustawy budżetowej.111

Innym przejawem współpracy jest obowiązek Prezesa NBP przedstawia-
nia Sejmowi i Radzie Ministrów kwartalnych informacji o bilansie płatniczym 
i rocznych bilansów należności i zobowiązań płatniczych państwa. Sens składa-
nia powyższych informacji polega na sprawowaniu przez Sejm bieżącej kontroli 
bilansu płatniczego, a także należności i zobowiązań państwa.112 Również Rada 
Ministrów zobowiązana jest do sięgania po współpracę odpowiednich organów 
NBP przy wykonywaniu swoich kompetencji. Najistotniejszy jest tu warunek 
ustalania przez Radę Ministrów polityki walutowej w porozumieniu z Radą Po-
lityki Pieniężnej, a w szczególności zasad określania kursu złotego w stosunku 
do walut obcych.113

Rada Ministrów ma również możliwość zdobycia informacji o działaniach 
Rady Polityki Pieniężnej. Odbywa się to poprzez uczestniczenie przedstawi-
ciela Rady Ministrów w posiedzeniach Rady Polityki Pieniężnej. Przedstawiciel 
ten nie ma prawa udziału w głosowaniach, ale może przedstawiać wnioski do 
rozważenia przez Radę.114 Rada Polityki Pieniężnej powinna zatem ustosunko-
wać się do wniosków, traktując je jako przejaw współpracy z rządem, a nie jako 
instrukcje z jego strony, czy też próbę zachwiania niezależnością NBP.115 Podob-
nie rząd, wypełniając obowiązek współpracy, powinien dołożyć starań, aby rów-
nowaga przepływu informacji została zachowana, a informacje przekazywane 
Radzie Polityki Pieniężnej były wyczerpujące i nieopóźnione.116

Pomimo słuszności takich założeń, konflikty pomiędzy rządem a NBP 
w przeszłości występowały niejednokrotnie. Pojawiały się one już w latach 90., 
gdy wicepremier Grzegorz Kołodko toczył spory z prezes Hanną Gronkiewicz-

108 Art. 21, pkt. 3–4 ustawy o NBP.
109 Art. 21, pkt 2 ustawy o NBP.
110 C. Kosikowski, Publiczne prawo, s. 297.
111 Zob. art. 21–24 ustawy o NBP.
112 C. Kosikowski, Publiczne prawo, s. 277.
113 Art. 24 ustawy o NBP.
114 W. Ziółkowska, op. cit., s. 127.
115 R. Tupin, op. cit., s. 15.
116 W. Ziółkowska, op. cit., s. 127.
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-Waltz o politykę stóp procentowych. Również kolejnym rządom zdarzały się 
konflikty z NBP. Dotyczyły one zwiększenia liczby członków Rady Polityki Pie-
niężnej, celu działalności NBP, wynagrodzeń władz banku, czy też przejęcia 
tzw. rezerwy rewaluacyjnej i części rezerw walutowych.

Co więcej, konflikty zdarzały się również wewnątrz NBP. Rada Polityki 
Pieniężnej pierwszej kadencji była w konflikcie z Zarządem i prezesem NBP, 
a spory dotyczyły takich spraw, jak samochody służbowe, wynagrodzenia i poli-
tyka kursowa.117

Również najnowszy konflikt pomiędzy rządem a bankiem centralnym na tle 
rozdysponowania rezerw z tytułu różnic kursowych nie jest pierwszy w tej de-
kadzie. Podobna sytuacja wystąpiła w 2002 r., kiedy rząd Leszka Millera sugero-
wał wykorzystanie na wsparcie budżetu ówczesnej rezerwy rewaluacyjnej. O ile 
wówczas sugestia ta odebrana była jako zamach na niezależność banku central-
nego, ostatnio nie budziła już kontrowersji, a przez niektórych członków Rady 
Polityki Pieniężnej odebrana była nawet przychylnie. Możemy więc przyjąć, że 
współczesne spory pomiędzy bankiem centralnym a rządem nie mają charak-
teru ataków na niezależność NBP z jednej strony i obrony tej niezależnoś ci 
przez bank centralny z drugiej strony. Wynikają one raczej z innego, co nie może 
dziwić, sposobu patrzenia na kwestie ekonomiczne, podyktowanego odmienną 
rolą rządu i NBP w polityce finansowej państwa.118

W obecnym stanie prawnym pewnym mankamentem niezależności funkcjo-
nalnej polskiego banku centralnego jest pozbawienie go możliwości wydawania 
przepisów powszechnie obowiązujących, będących źródłem prawa w  stosun-
kach zewnętrznych. Zdaniem niektórych autorów119, rozwiązanie to nie przy-
staje do podstawowych europejskich standardów niezależności banków i rodzi 
niebezpieczeństwo uzależnienia banku centralnego od organów mających kom-
petencję do wydawania tego typu aktów.

W tej sprawie stanowisko zajął Trybunał Konstytucyjny120, stając na straży 
zamkniętego katalogu źródeł prawa. Trybunał przyjął, że nie można przyznać 
organom NBP możliwości tworzenia aktów prawa powszechnie obowiązują-
cego, ponieważ niweczyłoby to zamysł ustawodawcy stworzenia zamkniętego 
przedmiotowo i podmiotowo katalogu źródeł prawa. Przyznanie NBP możliwo-
ści wydawania takich aktów nie jest zdaniem Trybunału uzasadnione charak-
terem i zakresem zadań banku centralnego, określonych w konstytucji.121 Do 
zadań tych należy wyłączne prawo ustalania i realizacji polityki pieniężnej, co 

117 K. Rybiński, Polityczni barbarzyńcy atakują bramy banku centralnego, „Rzeczpospolita” nr 8608 
z 26 kwietnia 2010 r., Ekonomia.

118 J. Czekaj, Polityka a zysk NBP, „Rzeczpospolita” nr 8591 z 6 kwietnia 2010 r., Ekonomia.
119 M. Zdyb, op. cit., s. 26.
120 Wyrok TK z 28 czerwca 2000 r., sygn. akt K. 25/99, OTK 2000, nr 5, poz. 141.
121 Zob. art. 227, ust. 1 Konstytucji RP.
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oznacza, że NBP tworzy w tej dziedzinie normy, do których muszą się dostoso-
wać banki komercyjne.

Ostatecznie Trybunał określił akty organów NBP jako akty prawa wewnętrz-
nego, tworzone w ramach systemu prawa bankowego. Ponieważ jednym z zadań 
banku centralnego jest funkcja banku banków, Trybunał uznał, że banki komer-
cyjne są poddane zależności funkcjonalnej NBP.

W tym miejscu rodzi się natomiast pytanie, czy owa zależność banków ko-
mercyjnych względem NBP jest w istocie podległością organizacyjną, określo-
ną w konstytucji jako warunek do wydawania aktów prawa wewnętrznego.122 
W tym zakresie Trybunał przyjął, że podległość organizacyjną należy rozumieć 
szerzej niż hierarchiczne podporządkowanie określone w prawie administracyj-
nym. Podporządkowanie takie wymaga występowania hierarchicznych więzi or-
ganizacyjnych pomiędzy podmiotami. Zdaniem Trybunału wystarczy, aby więzi 
te miały charakter funkcjonalny.

Trybunał Konstytucyjny stanął więc w obronie niezależności banku cen-
tralnego i możliwości realizowania przez niego zadań określonych w konsty-
tucji. Gdyby odmówił konstytucyjności aktom organów NBP, okazałoby się, że 
niezależność banku jest fikcją. W takiej sytuacji NBP nie mógłby realizować 
swoich zadań autonomicznie, lecz zmuszony byłby do angażowania innych pod-
miotów, na przykład Rady Ministrów, która ma możliwość stanowienia aktów 
prawa powszechnie obowiązującego w postaci rozporządzeń. Fakt ten prze-
kreśliłby wszelkie wysiłki zmierzające do zapewnienia bankowi centralnemu 
niezależnoś ci od organów władzy.123

Biorąc pod uwagę szereg problemów wynikających z przyjęcia zamkniętego 
systemu źródeł prawa, uzasadniona wydaje się idea zweryfikowania przepisów 
konstytucyjnych w tym zakresie. Przepisy te powinny być tak skonstruowane, 
aby odzwierciedlać realia, zapobiegać sytuacjom nierozwiązywalnym i niweczyć 
niebezpieczeństwo kreowania instytucji, które wychodzą poza przyjęte stan-
dardy państwa prawnego.124

PODSUMOWANIE

Wydawać by się mogło, że Konstytucja RP wąsko reguluje kwestie ustroju 
Narodowego Banku Polskiego. W jej Rozdziale X, dotyczącym finansów pub-
licznych, jedynie art. 227 odnosi się w całości do banku centralnego i zakreśla 
ustrojowe ramy jego funkcjonowania. Tymczasem znaczenie Konstytucji RP dla 
porządkowania i tworzenia prawa dotyczącego NBP jest daleko większe niż wy-

122 Zob. art. 93 ust. 1 Konstytucji RP.
123 E. Frankowski, op. cit., s. 8–9.
124 M. Zdyb, op. cit., s. 27–28.
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nikałoby to z faktu pojawienia się w niej przepisów bezpośrednio dotyczących 
bankowości.

Konstytucja formułuje ogólne zasady ustroju politycznego, gospodarczego, 
finansowego i prawnego Polski, które odnoszą się również do bankowoś ci. Stwo-
rzyła również zamknięty katalog źródeł prawa, przez co odmówiła możliwoś ci 
tworzenia aktów prawnych podmiotom, które nie są organami państwowymi.125 
Ponadto właśnie w Konstytucji RP niezależność NBP od władz państwowych 
przyjęła rangę zasady prawa, a więc normy uznanej za zasadniczą w stosunku do 
pozostałych norm.126

Polska ustawa zasadnicza wykreowała Narodowy Bank Polski na niezależny 
personalnie, finansowo i funkcjonalnie organ zdolny do wchodzenia w równo-
rzędne relacje z organami państwowymi. Jednak na pozycję banku centralnego 
wpływają w pierwszej kolejności regulacje prawa traktatowego Unii Europej-
skiej. Zapewniają one Narodowemu Bankowi Polskiemu autonomię w stosun-
ku do organów państwowych i unijnych, jednocześnie kreując powiązania NBP 
z unijnymi instytucjami bankowymi, działającymi w obrębie Europejskiego Sys-
temu Banków Centralnych, w tym przede wszystkim z Europejskim Bankiem 
Centralnym.

Właśnie na rzecz Europejskiego Banku Centralnego NBP traci swoją nieza-
leżność, przyjmując od EBC instrukcje, wytyczne oraz będąc zobligowany do 
współpracy i współdziałania. Wspomniane ograniczenia w zakresie autonomii 
mają jednak spełniać określone zadanie, polegające na zapewnieniu powiązania, 
a nawet podległości banków centralnych państw członkowskich Europejskiemu 
Bankowi Centralnemu, co ma służyć właściwej realizacji celów przyjętych przez 
Unię Europejską.

SUMMARY

The Introduction notices the researchers’ interest in the phenomenon of the independence of 
the central bank and points out the factors whose appearance in Poland made the problem the 
object of scientific studies.

In the part entitled: The aspects of central bank’s independence the author has depicted four as-
pects of the independence of the National Bank of Poland: institutional, personal, financial and 
functional independence. Each of these dimensions has been discussed with the reference to 
constitutional and legislative regulations.

In the Summary the author has emphasized the significance of the Constitution of the Re-
public of Poland in defining the system of the National Bank of Poland as well as discussed the 
appropriateness of the autonomy of the central bank.

125 C. Kosikowski, Publiczne prawo, s. 88.
126 Ibidem, s. 98–100.


