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1. Uwagi wst´pne

Europejski Bank Centralny jest najistotniejszym ogniwem Europej-
skiego Systemu Banków Centralnych. System ów składa si´, oprócz
EBC, z narodowych banków centralnych paƒstw członkowskich Unii
Europejskiej, zarówno tych, które ju˝ przystàpiły do strefy euro, jak
i tych, które pozostajà poza nià (obj´tych derogacjà). WejÊcie danego
paƒstwa UE do strefy euro oznacza jego przystàpienie do III etapu Unii
Gospodarczej i Walutowej, stanowiàcej kolejny krok w procesie pogł´-
biania integracji europejskiej, w tym przypadku integracji monetarnej
paƒstw UE.1 Na podstawie Traktatu z Maastricht z 1992 r. paƒstwa
członkowskie dokonywały na szczeblu europejskim i krajowym zmian
umo˝liwiajàcych wprowadzenie jednej wspólnej waluty na obszarze
 Eurosystemu oraz dostosowywały ustawodawstwa krajowe, głównie
w zakresie prawa bankowego, w tym szczególnie krajowej bankowoÊci
centralnej, do regulacji europejskich. Europejski Bank Centralny utwo-
rzony został w 1998 r. w wyniku przekształcenia Europejskiego Instytu-
tu Walutowego.2 Jak wiadomo, naczelnym zadaniem EBC i ESBC jest
kształtowanie i realizacja polityki pieni´˝nej w UE, a precyzyjniej –
w paƒstwach członkowskich strefy euro. Zgodnie z art. 282 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), EBC i krajowe banki cen-
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1 Zob. szerzej na temat UGiW: H. Gronkiewicz-Waltz, Europejska Unia Gospodarcza
i Walutowa, Warszawa 2009, s. 31 i nast., a tak˝e: A. Nowak-Far, Unia Gospodarcza
i Walutowa w Europie, Warszawa 2001, s. 57; P. De Grauwe, Unia Walutowa, Warsza-
wa 2003, s. 142. 

2 Zob.: W. Baka, BankowoÊç europejska, Warszawa 2005, s. 39.



tralne tworzà Europejski System Banków Centralnych. W przepisie tym
podkreÊla si´ jednak, ˝e to głównie EBC i narodowe banki centralne
paƒstw członkowskich, których walutà jest euro, tworzàce Eurosystem,
prowadzà polityk´ pieni´˝nà UE.

Celem niniejszej publikacji jest udzielenie odpowiedzi na nast´pu-
jàce pytania: za pomocà jakich instrumentów prawnych EBC realizuje
swoje zadania w paƒstwach członkowskich UE strefy euro, czy zasadne
jest wyposa˝enie go w takà kompetencj´ prawotwórczà, czy instrumen-
ty prawne EBC sà adekwatne do zadaƒ i celów wyznaczonych mu przez
europejskiego prawodawc´. Dla właÊciwego wykonywania funkcji EBC
w Eurosystemie istotna wydaje si´ analiza kompetencji prawotwórczych
Europejskiego Banku Centralnego i udzielenie odpowiedzi na pytanie,
czy po wejÊciu w ˝ycie TL mo˝na w nich zaobserwowaç jakieÊ zmiany.
Jest to tym wa˝niejsze, ˝e Polska, jako paƒstwo starajàce si´ o przystà-
pienie do III etapu UGiW, b´dzie w przyszłoÊci korzystała z rezultatów
działalnoÊci prawotwórczej EBC.3 Z kolei Narodowy Bank Polski po wej-
Êciu naszego kraju do strefy wspólnej waluty euro b´dzie współdziałał
z EBC, jako ogniwo wykonawcze ESBC, i realizował jego decyzje pra-
wodawcze z zakresu polityki pieni´˝nej. Analiza zagadnienia kompe-
tencji prawotwórczych EBC jest zatem po˝àdana równie˝ ze wzgl´du na
przyszłe przystàpienie Polski do III etapu UGiW. W zwiàzku z wprowa-
dzeniem od 1 stycznia 2011 r. europejskiego nadzoru finansowego cie-
kawa wydaje si´ te˝ odpowiedê na pytanie o rol´, znaczenie EBC w eu-
ropejskiej architekturze nadzorczej, tak˝e w wymiarze normatywnym.

Rozwa˝ania powadzone w przedstawianym artykule dotyczà analizy
przepisów europejskich zawartych w Traktacie o funkcjonowaniu Unii
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3 Zob.: dokument Rady Ministrów z 28.10.2008 r. Mapa drogowa przyj´cia euro przez
Polsk´, Warszawa 2008. Kolejnymi dokumentami przyj´tymi przez RM, zwiàzanymi
z przyszłym członkostwem Polski w strefie wspólnej waluty euro, sà: Uwarunkowania
realizacji kolejnych etapów mapy drogowej przyj´cia euro przez Polsk´ z 27.04.2009 r.,
dokument, który wskazuje warunki bezpiecznego uczestnictwa w mechanizmie ERM II;
Informacja rzàdu na temat przystàpienia Polski do strefy euro w 2012 r., Warszawa
styczeƒ 2009 r., druk nr 1601 z 21.01.2009 r., gdzie zauwa˝ono, ˝e „Rzàd RP przyjàł
stosowny harmonogram działaƒ zmierzajàcych do wprowadzenia euro w Polsce
z dniem 1 stycznia 2012 r. (z zaznaczeniem, ˝e rzàdowy plan wprowadzenia euro
ma charakter elastyczny i otwarty)”, s. 24. Zob. równie˝: rozporzàdzenie Rady Mi-
nistrów z 13.01.2009 r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika rzàdu ds. wprowadze-
nia euro przez Rzeczpospolità Polskà (Dz.U. nr 11/2009, poz. 60); rozporzàdzenie
 Rady Ministrów z 3.11.2009 r. w sprawie powołania Narodowego Komitetu Koordy -
nacyjnego ds. Euro, Rady Koordynacyjnej oraz Mi´dzyinstytucjonalnych Zespołów Ro-
boczych ds. Przygotowaƒ do Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolità Polskà (Dz.U.
nr 195/2009, poz. 1505). 



Europejskiej (dawnym Traktacie ustanawiajàcym Wspólnot´ Europej-
skà – TWE, po zmianach wprowadzonych Traktatem Lizboƒskim).4
Warto zarazem nadmieniç, ˝e postanowienia TL dotyczàce UGiW bar-
dziej precyzyjnie i przejrzyÊcie regulujà zadania i kompetencje EBC
w odniesieniu do paƒstw strefy euro oraz pozostajàcych jeszcze poza
III etapem UGiW, a wi´c obj´tych derogacjà, dzi´ki czemu zdecydowa-
nie ułatwiajà lektur´ przepisów traktatowych.5 Analiza podj´ta w ni-
niejszej publikacji obejmuje zarówno postanowienia TL, jak i Statutu
ESBC i EBC (protokołu dołàczonego do Traktatu Lizboƒskiego).6

2. Status prawny 
i zadania Europejskiego Banku Centralnego

Europejski Bank Centralny, jako główne ogniwo Eurosystemu
i ESBC, okreÊla i urzeczywistnia wspólnà polityk´ pieni´˝nà w ESBC,
a szczególnie w Eurosystemie.7 EBC składa si´, jak wiadomo, z trzech
organów: Rady Zarzàdzajàcej, Rady Ogólnej i Zarzàdu. Głównym orga-
nem decyzyjnym, ze wzgl´du na skład i kompetencje, jest Rada Zarzà-
dzajàca. Warto jednak zauwa˝yç, ˝e w art. 129 ust. 1 Traktatu o funk-
cjonowaniu Unii Europejskiej jako organy zarzàdzajàce wymieniono:
Rad´ Prezesów (Rad´ Zarzàdzajàcà) i Zarzàd.8 Podobnie w Statucie
ESBC i EBC do organów zarzàdzajàcych zaliczono Rad´ Prezesów i Za-
rzàd (art. 9 ust. 3 Statutu). Niezale˝nie od tego, to Rada Zarzàdzajàca,
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4 TL w porównaniu z TWE uporzàdkował unormowania europejskie dotyczàce EBC
i ESBC, wyraênie okreÊlajàc, które postanowienia traktatowe odnoszone majà byç do
paƒstw Eurosystemu, a które do wszystkich krajów uczestniczàcych w ESBC. Zob.:
wersja skonsolidowana Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz.Urz. UE,
C 83, 30.03.2010, s. 47.

5 Na ten temat szerzej zob.: M. Fedorowicz, Postanowienia finansowe dotyczàce fi-
nansów Unii Europejskiej sensu largo w Êwietle Traktatu Lizboƒskiego, Zeszyty Nau-
kowe PWSZ w Gorzowie Wielkopolskim (3), „Nauki Prawne” nr 1, s. 93–112.

6 Protokół nr 4 w sprawie Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Eu-
ropejskiego Banku Centralnego w wersji po Traktacie Lizboƒskim, Dz.Urz. UE, C 115,
9.05.2008, s. 230.

7 M. Fedorowicz, K. Nizioł, Prawo finansowe Polski i Unii Europejskiej, Warszawa
2008, s. 167.

8 Zgodnie jednak z art. 141 TFUE, w odniesieniu do paƒstw członkowskich obj´tych
derogacjà, Rada Ogólna EBC, okreÊlona w art. 44 Statutu ESBC i EBC, jest ukonsty-
tuowana jako trzeci organ decyzyjny EBC. Kwestia ta wià˝e si´ z faktem, ̋ e TFUE wpro-
wadził wyraêne i potrzebne rozró˝nienie mi´dzy Eurosystemem a paƒstwami wchodzà-
cymi w skład ESBC, pozostajàcymi jednak poza strefà wspólnej waluty euro.



zgodnie z art. 12 Statutu ESBC i EBC, jest głównym organem uchwa-
lajàcym rozstrzygni´cia prawne w ramach EBC i całego ESBC.

Istotne przy rozstrzyganiu statusu prawnego Europejskiego Banku
Centralnego jest to, czy mo˝na go okreÊliç mianem organu wspólnoto-
wego, czy instytucji wspólnotowej. Pod rzàdami TWE jego charakter
prawny przez długi czas pozostawał sporny.9 Uznawano, ˝e EBC jest ra-
czej swoistà instytucjà Wspólnoty Europejskiej, rzadziej doktryna przy-
dawała mu cechy organu wspólnotowego.10 Europejski Bank Centralny
posiadał jednak zdolnoÊç procesowà i sàdowà oraz zdolnoÊç do czynno-
Êci prawnych. Traktat Lizboƒski wyjaÊnia te wàtpliwoÊci i okreÊla EBC
jako jednà z instytucji UE. EBC wymienia si´ bowiem, obok innych in-
stytucji UE, w sekcji 6 cz´Êci 6 TFUE.

W obecnej polizboƒskiej architekturze europejskiej Europejski Bank
Centralny jest instytucjà UE. Tak jak w poprzednim stanie prawnym,
posiada zdolnoÊç sàdowà i procesowà. Zgodnie z art. 9 Statutu EBC
i ESBC, ma osobowoÊç prawnà i w ka˝dym z paƒstw członkowskich
zdolnoÊç prawnà oraz zdolnoÊç do czynnoÊci prawnych o najszerszym
zakresie przyznanym przez ustawodawstwa krajowe osobom prawnym.
Przede wszystkim mo˝e nabywaç i zbywaç mienie ruchome i nierucho-
me oraz stawaç przed sàdem.

EBC przypisana została równie˝ szczególna rola w nowo powstałej
europejskiej architekturze nadzoru finansowego, składajàcego si´ z nad-
zoru makroostro˝noÊciowego11 i mikroostro˝noÊciowego.12 Prezes EBC

142

Studia Europejskie, 4/2010

9 ETS wyrok z 10.07.2003 r., sprawa C-11/00 (Komisja v. EBC), ECR 2003/7A/i-0
7147.

10 Zob. np.: M. Weber, Das Europäische System der Zentralbanken, Wertpapier-Mit-
teilungen „Zeitschrift für Wirtschafts-und Bankrecht”, 1998, s. 1465.

11 Zob.: Rozporzàdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1092/2010
z 24.11.2010 w sprawie unijnego nadzoru makroostro˝noÊciowego nad systemem fi-
nansowym i ustanowienia Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego (Dz.Urz. UE
L331 z 15.12.2010 r., s. 1, dalej jako rozporzàdzenie o ERRS).

12 Rozporzàdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 z 24.11.
2010 w sprawie ustanowienia Europejskiego Urz´du Nadzoru (Europejskiego Urz´du
Nadzoru Bankowego), zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz uchylenia decyzji Komisji
2009/78/WE (Dz.Urz. UE L 331 z 15.12.2010 r., s. 12); Rozporzàdzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z 24.11.2010 w sprawie ustanowienia Euro-
pejskiego Urz´du Nadzoru (Europejskiego Urz´du Nadzoru Giełd i Papierów  War -
toÊciowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/77/WE
(Dz.Urz. UE L 331 z 15.12.2010 r., s. 84); Rozporzàdzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 1094/2010 z 24.11.2010 w sprawie ustanowienia Europejskiego Urz´-
du Nadzoru (Europejskiego Urz´du Nadzoru Ubezpieczeƒ i Pracowniczych Programów
Emerytalnych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji
2009/79/WE (Dz.Urz. UE L 331 z 15.12.2010 r., s. 48).



wchodzi w skład Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego (ERRS),
tworzàcej tzw. filar makroostro˝noÊciowy, jako jej przewodniczàcy. EBC
b´dzie stanowił zaplecze analityczne, statystyczne, administracyjne i lo-
gistyczne ERRS.13 Ponadto w skład ERRS wchodzi wiceprezes EBC.14

Pozytywnie oceniç nale˝y nadanie przez europejskiego prawodawc´
szczególnego znaczenia EBC w regulacjach nowej europejskiej archi-
tektury nadzoru finansowego.15 Zarazem wskazaç trzeba, ˝e z zadania-
mi dla EBC w nowej architekturze nadzoru nie b´dà si´ łàczyç kompe-
tencje prawodawcze. Wy˝ej wskazani przedstawiciele EBC wejdà
jedynie w skład gremiów decyzyjnych nowego europejskiego nadzoru fi-
nansowego i w ramach ERRS, wraz z pozostałym członkami, podejmo-
waç b´dà decyzje istotne dla całego europejskiego rynku finansowego
o niewià˝àcym charakterze. Jak wiadomo z analizy art. 127 ust. 5 i ust.
6 TFUE, nadzór nad rynkiem bankowym nale˝y do krajowych organów
nadzorczych. ESBC przyczynia si´ jednak do nale˝ytej realizacji polity-
ki prowadzonej przez właÊciwe władze w odniesieniu do nadzoru ostro˝-
noÊciowego nad instytucjami kredytowymi i do stabilnoÊci systemu fi-
nansowego (art. 127 ust. 5 TFUE). Jednak Rada na podstawie art. 127
ust. 6 TFUE, stanowiàc w drodze rozporzàdzeƒ, zgodnie ze specjalnà
procedurà prawodawczà, jednomyÊlnie i po konsultacji z Parlamentem
Europejskim oraz Europejskim Bankiem Centralnym, mo˝e powierzyç
EBC szczególne zadania dotyczàce polityki w dziedzinie nadzoru ostro˝-
noÊciowego nad instytucjami kredytowymi i innymi instytucjami finan-
sowymi, z wyjàtkiem ubezpieczeniowych.16 WłaÊnie w ramach tworzo-
nego nadzoru europejskiego nastàpiła realizacja postanowieƒ z art. 127
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13 Rozporzàdzenie Rady (UE) nr 1096/2010 z 17.11.2010 r. w sprawie powierzenia
Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególnych zadaƒ w zakresie funkcjonowania
Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego (Dz.Urz. UE L 331z 15.12.2010 r., s. 162).

14 Do ERRS, obok wskazanych podmiotów, wchodzà równie˝ jako członkowie: preze-
si (27) krajowych banków centralnych paƒstw UE, przewodniczàcy trzech europejskich
organów nadzoru, członek Komisji Europejskiej, przewodniczàcy i dwóch wiceprze-
wodniczàcych Doradczego Komitetu Naukowego oraz przewodniczàcy Doradczego Ko-
mitetu Technicznego. Jako obserwatorzy, ERRS tworzà równie˝ przedstawiciele krajo-
wych organów nadzoru, towarzyszàcy prezesowi krajowego banku centralnego oraz
przewodniczàcy Komitetu Ekonomiczno-Finansowego.

15 Jak stanowi si´ w preambule do rozporzàdzenia o ERRS: „Banki centralne, które
wykonujà ten obowiàzek i zgromadziły ju˝ odpowiednià wiedz´ eksperckà, majà właÊ -
ciwe kwalifikacje, aby wnosiç wkład w analiz´ wpływu, jaki na stabilnoÊç finansowà
majà powiàzania mi´dzy sektorem finansowym a szerszym otoczeniem makroekono-
micznym”.

16 C. Kosikowski, Prawo finansowe w Unii Europejskiej, Bydgoszcz–Warszawa 2008,
s. 63 i 64.



ust. 6 TFUE, gdy˝ rozporzàdzenie powołujàce ERRS uzupełniono, jak
wspomniano powy˝ej, o decyzj´ Rady, która nakłada na EBC okreÊlone
zadania z zakresu wsparcia analitycznego, statystycznego, administra-
cyjnego i logistycznego ERRS. Podstawowe znaczenie dla filaru mak-
roostro˝noÊciowego b´dzie miała działalnoÊç banków centralnych paƒ-
stw członkowskich w ramach Rady Generalnej ERRS. W wi´kszoÊci
krajów UE ci´˝ar analizowania sytuacji makroekonomicznej na rynku
finansowym spoczywa przecie˝ właÊnie na bankach centralnych. Szcze-
gólna rola krajowych banków centralnych i EBC w ramach ERRS pole-
gaç b´dzie zatem na Êcisłej współpracy analitycznej i eksperckiej oraz
na wykorzystaniu potencjału EBC i jego centralnej roli w Eurosyste-
mie.171 Prawodawca europejski nie przewidział w tym zakresie ˝adnych
samoistnych czy nowych kompetencji prawodawczych dla Europejskie-
go Banku Centralnego.

Obok realizacji przedstawionych wy˝ej przewidywanych nowych za-
daƒ dla EBC, zgodnie z art. 127 TFUE (dawny art. 105 TWE), głów-
nym celem ESBC jest utrzymanie stabilnoÊci cen.18 EBC, podobnie jak
ESBC, wspiera równie˝ ogólne polityki gospodarcze w Unii, jednak mo-
˝e to czyniç tylko bez uszczerbku dla stabilnoÊci cen i majàc na wzgl´-
dzie przyczynianie si´ do osiàgni´cia celów UE wskazanych w art. 3
TFUE.19 Zgodnie z art. 3 TFUE, Unia Europejska ma wyłàczne kom-
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17 W opinii do projektów rozporzàdzenia w sprawie nadzoru makroostro˝noÊciowego
i decyzji Rady powierzajàcej EBC szczególne zadania dotyczàce funkcjonowania ERRS,
EBC stwierdził, wyra˝ajàc aprobat´ dla powoływanych ram nadzorczych, ˝e „EBC jest
równie˝ gotowy do udost´pnienia ESRB, przez udział członków Rady Ogólnej EBC, eks-
perckiej wiedzy makroekonomicznej, finansowej i monetarnej wszystkich banków cen-
tralnych UE. Wkład ten b´dzie opierał si´ na działaniach EBC i ESBC w obszarze mo-
nitorowania stabilnoÊci finansowej, analiz makroekonomicznych, zbierania informacji
statystycznych i ogólnej synergii wiedzy eksperckiej, Êrodków i infrastruktury w za-
kresie bie˝àcych działaƒ banków centralnych Unii Europejskiej”, opinia Europejskiego
Banku Centralnego z 26.10.2009 r. o projekcie rozporzàdzenia Parlamentu Europej-
skiego i Rady w sprawie wspólnotowego nadzoru makroostro˝noÊciowego nad systemem
finansowym oraz ustanawiajàcego Europejskà Rad´ ds. Ryzyka Systemowego oraz o pro-
jekcie decyzji Rady powierzajàcej EBC szczególne zadania dotyczàce funkcjonowania
ERRS, Dz.Urz. UE, C 270, 11.11.2009, s. 1.

18 Szeroko na ten temat w niemieckiej literaturze przedmiotu: R. Stadler, Der rech-
tliche Handlungsspielraum des Europäischen Systems der Zentralbanken, Baden-Ba-
den 1996, s. 105, oraz J. Endler, Europäische Zentralbank und Preisstabilität, Stuttgart-
München 1998, s. 151.

19 Wskazuje si´ jednak tak˝e, ˝e kompetencje w zakresie ogólnej polityki gospodar-
czej w du˝ym stopniu zachowały paƒstwa członkowskie, co sugeruje u˝yty w art. 127
TFUE zwrot: „w Unii”. Szerzej na ten temat: U. Häde, Kommentar zu Art. 105 des EG-
Vertrages, w: Callies, Ruffert, Kommentar zu EU-Vertrag und EG-Vertrag, 1999, s. 1151.



petencje w dziedzinie polityki pieni´˝nej w odniesieniu do paƒstw
członkowskich, których walutà jest euro. Rozwini´ciem tego przepisu
jest art. 119 TFUE, w którym stanowi si´, ˝e działania paƒstw i Unii
obejmujà jednà walut´ euro oraz okreÊlenie i prowadzenie jednolitej po-
lityki pieni´˝nej i polityki wymiany walut, których głównym celem jest
utrzymanie stabilnego poziomu cen. Ponadto celem paƒstw i UE jest
wspieranie ogólnych polityk gospodarczych w Unii z poszanowaniem za-
sad otwartej gospodarki rynkowej i wolnej konkurencji.20 z celem sta-
bilnoÊci cenowej: „den von ihr geforderten Beitrag zur Preisstabilität
auch leisten kann (...)”, wenn „sie im Konfliktfall nicht mehreren Zie-
len gleichzeitig oder etwa gar stabilitätswidrigen Zielen dienlich sein
muss”. Szerzej na ten temat: Kommentar zu art. 105 des EG-Vertrages,
w: EG-Vertrag-Kommentar, Lenz (Hrsg.), 2. Auflage, München 1999,
s. 1007. Realizacja tych działaƒ jest mo˝liwa przy uwzgl´dnieniu pew-
nych zasad przewodnich, do których prawodawca europejski zalicza za-
sady: stabilnych cen, zdrowych finansów publicznych i warunków pie-
ni´˝nych oraz trwałej równowagi płatniczej.

Podstawowe zadania ESBC polegajà na: definiowaniu i urzeczywist-
nianiu polityki pieni´˝nej Wspólnoty, przeprowadzaniu operacji walu -
towych zgodnie z artykułem 219, utrzymywaniu oficjalnych rezerw wa-
lutowych paƒstw członkowskich i zarzàdzaniu nimi, popieraniu
nale˝ytego funkcjonowania systemów płatniczych. Z przedstawionego
zestawienia wynika zatem, ˝e TL nie wprowadził ˝adnych zmian w za-
kresie zadaƒ ESBC i EBC.21

Jak ju˝ powy˝ej wskazano, głównym celem EBC jest utrzymanie sta-
bilnego poziomu cen. W 1998 r. nastàpiła konkretyzacja tego celu przez
Rad´ Zarzàdzajàcà. OkreÊlono wówczas, ˝e jest spełniony wtedy, gdy
w Êrednim okresie przeci´tny roczny wzrost cen, wyra˝ony w postaci
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20 Wskazuje si´ jednak równie˝, ˝e bank centralny mo˝e realizowaç swój wkład w za-
pewnienie stabilnoÊci cenowej, jeÊli w sytuacji konfliktowej nie musi byç słu˝ebny wo-
bec wielu celów równoczeÊnie albo wr´cz celów sprzecznych

21 Warto jedynie nadmieniç, ˝e zmiany przepisów dotyczàcych UGiW okreÊlone w TL
zaobserwowaç mo˝na w sposobie powoływania członków Zarzàdu EBC. Zgodnie z art.
283 ust. 2 TFUE, prezes, wiceprezes i pozostali członkowie Zarzàdu sà wybierani spoÊ-
ród osób o uznanym autorytecie i doÊwiadczeniu zawodowym w dziedzinie pieniàdza
lub bankowoÊci i mianowani przez Rad´ Europejskà stanowiàcà wi´kszoÊcià kwalifi -
kowanà, na zalecenie Rady i po konsultacji z Parlamentem Europejskim oraz z Radà
Prezesów Europejskiego Banku Centralnego. Do czasu wejÊcia w ˝ycie TFUE prezes,
wiceprezes i pozostali członkowie Zarzàdu EBC mianowani byli za wspólnym porozu-
mieniem przez rzàdy paƒstw członkowskich na szczeblu szefów paƒstw lub rzàdów, na
zalecenie Rady i po konsultacji z Parlamentem Europejskim oraz z Radà Prezesów EBC
(dawny art. 112 ust. 2 lit. b TWE).



Zharmonizowanego Indeksu Cen Konsumpcyjnych, kształtuje si´ poni-
˝ej 2%.22 Cel posiłkowy – wspieranie ogólnych polityk gospodarczych
w UE – mo˝e byç realizowany, o ile nie narusza podstawowego celu pie-
ni´˝nego. Dla osiàgni´cia podstawowego celu monetarnego EBC ko-
rzysta z instrumentów polityki pieni´˝nej. Nale˝à do nich: stopy rezer-
wy obowiàzkowej, instrumenty operacji otwartego rynku, standing
facilities.23

W odniesieniu do paƒstw Eurosystemu EBC pełni równie˝ funkcj´
emisyjnà, polegajàcà na podejmowaniu decyzji o emisji banknotów i mo-
net euro. W literaturze przedmiotu podkreÊla si´, ˝e EBC wraz z naro-
dowymi bankami centralnymi paƒstw członkowskich strefy euro mo˝e
byç traktowany jako centralna, europejska instytucja bankowa, realizu-
jàca swoje zadania za pomocà ogniw wykonawczych, którymi sà naro-
dowe banki centralne paƒstw członkowskich w strefie euro.24

3. Akty prawne uchwalane przez EBC na podstawie 
art. 132 TFUE (dawny art. 110 TWE)

Wskazane zadania i cele EBC realizuje w ramach kompetencji przy-
znanych mu przez europejskiego prawodawc´. Chodzi o upowa˝nienie
go do stanowienia prawa w dziedzinie osiàgania celów polityki pieni´˝-
nej UE. Wszelkie rozwa˝ania w tym zakresie rozpoczàç nale˝y od przed-
stawienia poj´cia „kompetencja”. Kompetencja to upowa˝nienie do
 dokonania czynnoÊci konwencjonalnej okreÊlonego rodzaju.25 W oma-
wianym przypadku – do stanowienia norm prawa europejskiego o treÊci
szczególnej, bo dotyczàcej polityki pieni´˝nej.

Stanowienie prawa jest zatem dla EBC i całego ESBC podstawowym
instrumentem polityki pieni´˝nej. Wyposa˝enie Europejskiego Banku
Centralnego w taki instrument wyznacza zarazem szczególnà pozycj´
banku. Została ona podkreÊlona przez europejskiego prawodawc´ przez
nadanie EBC kompetencji prawotwórczej, niezale˝nej od innych insty-
tucji unijnych. Kompetencja prawodawcza dla EBC została uregulowa-
na w art. 132 TFUE, odr´bnie od ogólnej kompetencji do stanowienia
prawa w UE przez instytucje unijne.

146

Studia Europejskie, 4/2010

22 W.Baka, op.cit., s. 84.
23 Zob.: W.Baka, op.cit. s. 80 i nast.; R. Wierzba, Europejski Bank Centralny, War-

szawa 2003, s. 87 i nast.; H. Gronkiewicz-Waltz, op.cit., s. 152 i nast.; A. Nowak-Far,
op.cit., s. 246 i nast.

24 R. Wierzba, op.cit., s. 41.
25 S. Wronkowska, Z.Ziembiƒski, Zarys teorii prawa, Poznaƒ 1997, s. 30.



Ogólne zasady stanowienia prawa w UE zostały okreÊlone w art.
288 TFUE (dawny art. 249 TWE). Zgodnie z tym postanowieniem, do
aktów prawa stanowionego przez UE nale˝à rozporzàdzenia, dyrekty-
wy, decyzje, zalecenia i opinie, przy czym tylko rozporzàdzenia, dyrek-
tywy i decyzje majà moc wià˝àcà. Zalecenia i opinie nale˝à do tzw. soft
law, czyli mi´kkiego prawa UE.

Opisany stan odr´bnoÊci prawnej i zachowania w UE ró˝nych pod-
staw prawnych dla stanowienia prawa z jednej strony przez EBC,
a z drugiej – przez pozostałe instytucje unijne posiadajàce kompeten-
cje prawotwórcze, tłumaczy szczególnà rol´ Europejskiego Banku Cen-
tralnego. Polega ona na kształtowaniu polityki pieni´˝nej w Eurosyste-
mie i na koniecznoÊci wyposa˝enia EBC w efektywne i skuteczne
kompetencje prawotwórcze. Argumentowano równie˝, ˝e bank ów, ja-
ko podmiot nieb´dàcy organem wspólnotowym, nie mo˝e byç wymie-
niony w katalogu podmiotowym art. 249 TWE (obecnym art. 288
TFUE), z tego wzgl´du zaistniała koniecznoÊç wprowadzenia odr´bnej
podstawy dla kompetencji prawotwórczej EBC.26

Zgodnie z art. 132 TFUE (dawny art. 110 TWE), Europejski Bank
Centralny dla realizacji swych zadaƒ z zakresu polityki pieni´˝nej
 mo˝e uchwalaç nast´pujàce akty prawne: rozporzàdzenia, decyzje, za-
lecenia i opinie. Rozporzàdzenia i decyzje to wià˝àce akty prawne,
 zalecenia i opinie nale˝à do tzw. soft law i nie posiadajà charakteru wià-
˝àcego prawnie. Charakterystyczne jest to, ˝e EBC nie mo˝e uchwalaç
dyrektyw. Wydaje si´ to uzasadnione, gdy˝ materia dotyczàca wspólnej
polityki pieni´˝nej w paƒstwach strefy euro musi byç jednolita, a jej
głównym decydentem jest EBC wraz z ogniwami systemu, czyli naro-
dowymi bankami centralnymi paƒstw strefy euro.

Rozporzàdzenie ma zasi´g ogólny, wià˝e w całoÊci i jest bezpo-
Êrednio stosowane we wszystkich krajach członkowskich. Europej-
ski Bank Centralny uchwala rozporzàdzenia w zakresie niezb´dnym
do wyko nywania zadaƒ okreÊlonych w art. 3 ust. 1 tiret pierwsze,
art. 19.1, 22 i 25.2 Statutu ESBC i EBC, jak równie˝ w przypadkach
przewidzianych w aktach Rady, o których mowa w art. 129 ust. 4
TFUE. Rozporzàdzenia i inne wy˝ej wspomniane akty prawne EBC
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26 Zob.: P.Gilsdorf, M.Niejahr, Kommentar zu Art. 288 EG-Vertrages w: Vertrag über
die Europäische Union und Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft,
hrsg. H. Groeben, J.Schwarze, Band 4, 6. Auflage, Baden-Baden 2004, s. 1403; zob. tak-
˝e: Griller/Dutzler, Kommentar zu art. 110 EG-Vertrages w: Das Recht der Europäis-
chen Union, Kommentar, hrsg. E. Grabisz, M. Hilf, Band II, München 2008, s. 2 wyda-
nia wymiennokartkowego komentarza. 



mo˝e uchwalaç wyłàcznie w celu realizacji wymienionych w  prze -
pisach zadaƒ powierzonych ESBC oraz zgodnie z regulacjami  za -
wartymi w przepisach traktatowych i na warunkach okreÊlonych
w Statucie ESBC i EBC. Naczelnà zasadà, istotnà przy uchwalaniu
rozporzàdzeƒ przez Europejski Bank Centralny, jest zatem zasada nie-
zb´dnoÊci. W formie rozporzàdzenia reguluje on m.in. rezerwy obo-
wiàzkowe w strefie euro, nakłada sankcje za nieprzestrzeganie wymo-
gów rezerw obowiàzkowych oraz uchwala przepisy dotyczàce
skonsolidowanego bilansu sektora monetarnych instytucji finanso-
wych, a tak˝e danych statystycznych w zakresie aktywów i zobowiàzaƒ
funduszy inwestycyjnych oraz aktywów i pasywów podmiotów sekury-
tyzacyjnych.27

Kolejnym aktem prawnym uchwalanym przez EBC jest decyzja. Is-
tot´ decyzji (aktu prawnego bezwzgl´dnie wià˝àcego, ale o charakte-
rze indywidualnym) stanowi to, ˝e wià˝e ona w całoÊci adresatów. Ja-
ko akt prawny mo˝e byç uchwalana wtedy, gdy jest to niezb´dne do
wykonania zadaƒ powierzonych ESBC na podstawie przepisów trak-
tatowych oraz Statutu ESBC i EBC. Szczególnie istotne dla funkcjo-
nowania Eurosystemu sà np. decyzje dotyczàce zatwierdzania wielko-
Êci emisji monet euro.28 Formy prawnej decyzji EBC u˝ywa ponadto
m.in. w nast´pujàcych sprawach: podziału dochodów pieni´˝nych kra-
jowych banków centralnych uczestniczàcych paƒstw członkowskich,29
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27 Zob. m.in.: Rozporzàdzenie (WE) nr 1348/2007 EBC z 9.11.2007 r. dotyczàce
przepisów przejÊciowych w zakresie stosowania rezerw obowiàzkowych przez Europej-
ski Bank Centralny po wprowadzeniu waluty euro na Cyprze i Malcie (EBC/2007/11),
Dz.Urz. UE, L 300, 17.11.2007, s. 44. Podobne rozporzàdzenia uchwalono równie˝
w odniesieniu do Grecji (2000 r.), Słowenii (2006 r.), Słowacji (2008 r.). Warto rów-
nie˝ wskazaç Rozporzàdzenie (WE) EBC nr 1745/2003 z 12.09.2003 r. dotyczàce sto-
sowania rezerw obowiàzkowych (EBC/2003/9), O.J., L 250, 2.10.2003, s. 10, zmienio-
ne Rozporzàdzeniem EBC (WE) nr 1052/2008 z 22.10.2008 r. w sprawie zmiany
Rozporzàdzenia (WE) nr 1745/2003 (EBC/2003/9) dotyczàcego stosowania rezerw
obowiàzkowych (EBC/2008/10), Dz.Urz. UE, L 282, 25.10.2008, s. 14; zob. równie˝:
Rozporzàdzenie (WE) nr 2423/2001 EBC z 22.11.2001 r. dotyczàce skonsolidowane-
go bilansu sektora monetarnych instytucji finansowych (EBC/2001/13), O.J., L 333,
17.12.2001, s. 1. 

28 Zob. np.: Decyzj´ EBC z 10.12.2009 r. dotyczàcà zatwierdzenia wielkoÊci emisji mo-
net euro w 2010 r. (EBC/2009/25), (2010/14/UE), Dz.Urz. UE, L 7, 12.01.2010, s. 21.

29 Zob. np.: Decyzj´ EBC z 14.12.2009 r. zmieniajàcà Decyzj´ EBC/2001/16 w spra-
wie podziału dochodów pieni´˝nych krajowych banków centralnych uczestniczàcych
paƒstw członkowskich od roku bud˝etowego 2002 (EBC/2009/27), (2009/998/UE),
Dz.Urz. UE, L 339, 22.12.2009, s. 55.



rocznych sprawozdaƒ finansowych EBC,30 uczestnictwa w systemie
Target2,31 w sprawach zarzàdzania operacjami kredytowymi, prowa-
dzonymi przez Wspólnot´ Europejskà w ramach Êredniookresowych
Êrodków wsparcia finansowego.32

Jak ju˝ wskazano, szczególny charakter soft law UE polega na tym,
˝e zalecenia i opinie wydawane przez organy i instytucje UE, w tym
przypadku przez EBC, nie majà charakteru wià˝àcego prawnie. Mimo
to sà ch´tnie wykorzystywane przez Europejski Bank Centralny dla kon-
kretyzacji celów polityki pieni´˝nej UE i jej wdra˝ania w paƒstwach
członkowskich. Zalecenia EBC wydawane sà równie˝ w sprawie wybo-
ru zewn´trznych audytorów banków centralnych33. Do szczególnie cz´s-
to stosowanych przez EBC aktów nale˝y opinia.34 Europejski Bank Cen-
tralny w dziedzinie podlegajàcej jego kompetencji mo˝e przedkładaç
opinie właÊciwym instytucjom, organom lub jednostkom organizacyj-
nym UE35 bàdê władzom krajowym36 (art. 127 ust. 4 TFUE). Poniewa˝
pełni funkcj´ opiniodawczà, konsultowane sà z nim wszystkie projekto-
wane akty UE w dziedzinach podlegajàcych jego kompetencji, w tym
równie˝ na proÊb´ władz krajowych.

Istotne jest równie˝ to, ˝e EBC został upowa˝niony tak˝e do nakła-
dania grzywien i okresowych kar pieni´˝nych w przypadku nieposzano-
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30 Zob. np.: Decyzj´ EBC z 14.12.2009 r. zmieniajàcà Decyzj´ EBC/2006/17 w spra-
wie rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Banku Centralnego
(EBC/2009/29), (2009/1018/UE), Dz.Urz. UE, L 348, 29.12.2009, s. 57.

31 Zob. np.: Decyzj´ EBC z 6.10.2009 r. zmieniajàcà Decyzj´ EBC/2007/7 w sprawie
warunków uczestnictwa w systemie Target2-ECB (EBC/2009/22), (2009/768/WE),
Dz.Urz. UE, L 274, 20.10.2009, s. 38.

32 Zob.: Decyzj´ EBC z 19.6.2009 r. zmieniajàcà Decyzj´ EBC/2003/14 dotyczàcà za-
rzàdzania operacjami kredytowymi, prowadzonymi przez Wspólnot´ Europejskà w ra-
mach Êredniookresowych Êrodków wsparcia finansowego (EBC/2009/17), (2009/555/
WE), Dz.Urz. UE, L 190, 22.7.2009, s. 11.

33 Zob. np.: Zalecenie EBC z 14.12.2009 r. na rzecz Rady Unii Europejskiej w za-
kresie wyboru zewn´trznego audytora Central Bank and Financial Services Authority
of Ireland (EBC/2009/26), (2009/C 308/01).

34 Wniosek taki mo˝na skonstruowaç na podstawie analizy rocznego dorobku praw-
nego EBC. Zob.: zestawienie wszystkich aktów prawnych EBC z roku 2009, http://www.
ecb.int/ecb/legal/date/2009/html/index.pl.html

35 Zob. np.: Opini´ EBC z 29.09.2009 r. dotyczàcà projektu rozporzàdzenia Rady
w sprawie wprowadzenia euro (wersja ujednolicona), (CON/2009/76), (2009/C
246/01), Dz.Urz. UE, C 246, 14.10.2009, s. 1.

36 Zob. np.: Opini´ EBC z 16.03.2009 r. na wniosek ministra finansów Rzeczypos-
politej Polskiej w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o por´czeniach i gwaran-
cjach udzielanych przez Skarb Paƒstwa oraz niektóre osoby prawne, ustawy o Banku
Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw (CON/2009/22).



wania jego rozporzàdzeƒ i decyzji. Przykładem nakładanie kar i sankcji
na instytucje kredytowe, które nie utrzymujà minimalnych rezerw obo-
wiàzkowych w EBC.37

Warto nadmieniç, ˝e – zgodnie z art. 289 ust. 4 TFUE – w szcze-
gólnych przypadkach, przewidzianych w traktatach, akty prawodawcze
mogà byç przyjmowane równie˝ na zalecenie EBC.

Sposób publikacji aktów prawa Europejskiego Banku Centralnego
jest zró˝nicowany. Jego rozporzàdzenia podlegajà publikacji, natomiast
o opublikowaniu decyzji, zaleceƒ i opinii decyduje EBC (art. 132 ust. 2
TFUE w zw. z art. 34. ust. 2 Statutu ESBC i EBC).

4. Wytyczne i instrukcje EBC uchwalane 
na podstawie Statutu ESBC i EBC

Nie wszystkie podstawy prawne do uchwalania przez EBC aktów
prawnych zostały uj´te w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europej-
skiej. Jak wiadomo z lektury postanowieƒ Statutu ESBC i EBC, Euro-
pejski Bank Centralny mo˝e równie˝ uchwalaç wytyczne i instrukcje
oraz decyzje wewn´trzne.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 Statutu EBC i ESBC, Rada Zarzàdzajàca
uchwala wytyczne i podejmuje decyzje niezb´dne do zapewnienia wy-
konania zadaƒ powierzonych ESBC na podstawie traktatów i wspom-
nianego statutu. Rada Zarzàdzajàca ustala polityk´ pieni´˝nà Unii,
włàcznie z odpowiednimi decyzjami w sprawach poÊrednich celów pie-
ni´˝nych, podstawowych stóp procentowych i wielkoÊci rezerw w EBC,
oraz okreÊla wytyczne konieczne do ich realizacji. Zgodnie z tymi wy-
tycznymi i postanowieniami Rady Zarzàdzajàcej, Zarzàd EBC realizuje
polityk´ pieni´˝nà i w tych ramach udziela niezb´dnych instrukcji kra-
jowym bankom centralnym.

W literaturze przedmiotu podkreÊla si´, ˝e wskazane wytyczne i in-
strukcje nale˝à do sui generis aktów prawa podejmowanych przez Eu-
ropejski Bank Centralny na podstawie Statutu ESBC i EBC, a w jego
ramach przez Rad´ Zarzàdzajàcà w odniesieniu do wytycznych i Zarzàd
w zakresie instrukcji. W niemieckiej nauce przedmiotu okreÊlane sà
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37 Zob.: Rozporzàdzenie EBC (WE) nr 2157/1999 z 23.09.1999 r. w sprawie upraw-
nieƒ Europejskiego Banku Centralnego do nakładania sankcji (EBC/1999/4), O.J.,
L 264, 12.10.1999, s. 21, oraz Rozporzàdzenie EBC (WE) nr 985/2001 z 10.05.2001 r.
zmieniajàce Rozporzàdzenie EBC/1994/4 w sprawie uprawnieƒ EBC do nakładania
sankcji (EBC/2001/4), O.J., L 137, 19.5.2001, s. 24.



 jako tworzàce systeminternes Binnenrecht, czyli wewnàtrzsystemowe
prawo ESBC, które nie ma bezpoÊredniej skutecznoÊci dla podmiotów
trzecich, znajdujàcych si´ poza systemem.38 Majà charakter wewn´trz-
ny, w odró˝nieniu od rozporzàdzeƒ i decyzji uchwalanych przez EBC na
podstawie TFUE.

Wytyczne sà swoistymi wskazówkami informujàcymi adresatów
o sposobie realizowania polityki pieni´˝nej ustalanej przez EBC oraz
o ramach działania dla banków krajowych, dotyczàcych operacji i zbie-
rania danych statystycznych w krajach Eurosystemu. Ich głównym za-
daniem jest ujednolicanie polityki pieni´˝nej przez definiowanie in-
strumentów i procedur stosowanych przez członków Eurosystemu.39

Przykładowymi materiami, w których prawodawca europejski przewi-
duje mo˝liwoÊç wydania wytycznych przez Rad´ Zarzàdzajàcà, sà spra-
wy zwiàzane z operacjami walutowymi. Zgodnie z art. 31. ust. 3 Statu-
tu ESBC i EBC, Rada Zarzàdzajàca okreÊla wytyczne w celu ułatwienia
tych˝e operacji. Formy wytycznych Rada Zarzàdzajàca u˝ywa równie˝
do asygnowania okreÊlonych aktywów przez banki centralne przy po-
dziale dochodów pieni´˝nych krajowych banków centralnych (art. 32.
ust. 2 Statutu ESBC i EBC). Rozliczanie i wyrównywanie bilansów wy-
nikajàcych z podziału dochodu pieni´˝nego Europejski Bank Centralny
przeprowadza zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez Rad´ Zarzàdza-
jàcà. Uchwalane sà równie˝ w celu zapewnienia zwi´kszonej płynnoÊci
kontrahentom operacji polityki pieni´˝nej Eurosystemu, co powoduje
koniecznoÊç rozszerzenia kryteriów kwalifikowania zabezpieczeƒ usta-
nawianych na rzecz Eurosystemu.40 Wytyczne sà niezb´dne do wyzna-
czenia ram i zakresu działania banków krajowych. Wskazaç równie˝ na-
le˝y, ˝e stanowià integralnà cz´Êç prawa unijnego. Sà adresowane do
krajowych banków centralnych paƒstw strefy euro i dla nich wià˝àce.
Rada Zarzàdzajàca mo˝e równie˝, w zakresie, który uzna za stosowny,
przekazaç Zarzàdowi EBC prawo do wydawania wytycznych.41

Z kolei instrukcje, zgodnie z art. 12 Statutu ESBC i EBC, uchwala
Zarzàd EBC i adresuje do krajowych banków centralnych, jeÊli jest to
niezb´dne do realizacji polityki pieni´˝nej Rady Zarzàdzajàcej, okreÊlo-
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38 Griller/Dutzler, op.cit., s. 1.
39 Zob. zwłaszcza: Wytyczne EBC z 23.10.2008 r. zmieniajàce Wytyczne EBC/2000/7

w sprawie instrumentów i procedur polityki pieni´˝nej Eurosystemu (EBC/2008/13),
(2009/99/WE), Dz.Urz. UE, L 36, 5.02.2009, s. 31.

40 Zob. np.: Wytyczne EBC z 21.11.2008 r. w sprawie tymczasowych zmian zasad do-
tyczàcych zabezpieczenia kwalifikowanego (EBC/2008/18), (2008/880/WE).

41 H. Gronkiewicz-Waltz, op.cit., s. 147.



nej jej wytycznymi i postanowieniami. Podobnie jak wytyczne, równie˝
instrukcje stanowià sui generis akty prawa uchwalane przez EBC oraz
majà charakter wewn´trzny i wdra˝ajàcy (implementujàcy) polityk´
pieni´˝nà, ustalanà przez Rad´ Zarzàdzajàcà.42

Podstawowa ró˝nica mi´dzy wytycznymi a instrukcjami polega na
tym, ˝e wytyczne uchwalane sà przez Rad´ Zarzàdzajàcà, a instrukcje
w ramach wytycznych i innych postanowieƒ Rady Zarzàdzajàcej doty-
czàcych polityki pieni´˝nej – przez Zarzàd EBC w celu realizacji polity-
ki pieni´˝nej banku. Ponadto wytyczne Rady Zarzàdzajàcej majà pierw-
szeƒstwo przed instrukcjami Zarzàdu EBC.43 Instrukcje muszà byç
bowiem uchwalane w ramach wytycznych i decyzji Rady Zarzàdzajàcej
kształtujàcych polityk´ pieni´˝nà (np. szczegółowe instrukcje konkrety-
zujàce wytyczne w sprawie operacji otwartego rynku). Wytyczne majà-
ce cz´sto charakter ramowy, zawierajà treÊci ogólniejsze, które podle-
gajà konkretyzacji właÊnie w instrukcjach. Wskazuje si´ czasami, ˝e
wytyczne wraz z konkretyzujàcymi je instrukcjami mo˝na opisywaç ja-
ko rozstrzygni´cia, które – w przeciwieƒstwie do decyzji podejmowa-
nych na podstawie TFUE, formalnie przecie˝ adresowanych do paƒstw
– sà w tym przypadku narz´dziem bezpoÊredniego i wià˝àcego oddzia-
ływania na krajowe banki centralne.44

Ponadto, zgodnie z art. 14 ust. 3 Statutu ESBC i EBC, Rada Zarzà-
dzajàca podejmuje kroki w celu zapewnienia poszanowania wytycznych
i instrukcji EBC. Wytyczne i instrukcje sà instrumentem prawnego ko-
munikowania si´ EBC z bankami centralnymi i to instrumentem bar-
dzo szczegółowym, precyzyjnie wyznaczajàcym polityk´ pieni´˝nà EBC
i pomocnym we właÊciwej jej realizacji. Z art. 14 ust. 3 Statutu wynika
równie˝ obowiàzek krajowych banków centralnych stosowania si´ do
wytycznych i instrukcji, które sà dla nich – podkreÊliç warto raz jeszcze
– wià˝àce.

5. Uwagi koƒcowe

Po przeprowadzonej analizie regulacji europejskich, upowa˝niajà-
cych Europejski Bank Centralny do uchwalania aktów prawnych, wska-
zaç nale˝y, ˝e zasadne jest odr´bne okreÊlenie w przepisach traktato-
wych jego kompetencji prawodawczej. Dzi´ki temu bowiem został
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44 Ibidem, s. 157.



zaznaczony szczególny status EBC i jego wyjàtkowa rola w procesie in-
tegracji europejskiej na kolejnym jej etapie – integracji monetarnej. Bez
odpowiedniego uregulowania kompetencji prawotwórczej niemo˝liwa
byłaby realizacja zadaƒ i funkcji EBC w Eurosystemie i w całym ESBC,
a kształtowanie unijnej polityki pieni´˝nej pozostawałoby blankietowym,
iluzorycznym zadaniem.

Obowiàzujàcy Traktat Lizboƒski uporzàdkował postanowienia TWE
dotyczàce polityki pieni´˝nej i gospodarczej. Chodzi w szczególnoÊci
o odzwierciedlenie w TFUE zró˝nicowania regulacji traktatowej mi´dzy
paƒstwami b´dàcymi ju˝ w strefie euro a obj´tymi derogacjà, co ułatwia
lektur´ przepisów normujàcych unijnà polityk´ pieni´˝nà.

Ponadto warto zauwa˝yç, ˝e właÊnie w przypadku polityki pieni´˝-
nej szczególnego znaczenia nabierajà akty mi´kkiego prawa UE, czyli
zalecenia i opinie, pełniàce w du˝ym stopniu funkcje wyjaÊniajàcà i in-
terpretacyjnà.

Odnoszàc powy˝sze rozwa˝ania do sytuacji NBP po przystàpieniu
Polski do strefy euro, mo˝na stwierdziç, ˝e pojawi si´ wkrótce potrzeba
prawnego i doktrynalnego rozdzielenia kompetencji, w tym prawotwór-
czych, mi´dzy NBP a EBC. Kwestia ta wymagaç b´dzie odpowiedniej
zmiany Konstytucji RP.45 Porównujàc kompetencje normodawcze NBP
z EBC, zauwa˝yç nale˝y, ˝e NBP w obecnym stanie prawnym mo˝e wy-
łàcznie uchwalaç akty prawa wewn´trznie obowiàzujàcego w formie
uchwał (Rada Polityki Pieni´˝nej i Zarzàd NBP) oraz zarzàdzeƒ preze-
sa NBP. Organy NBP nie majà kompetencji do stanowienia aktów pra-
wa powszechnie obowiàzujàcego. W prawie bankowym wyst´puje jed-
nak problem zwiàzany z zagadnieniem wkraczania aktów prawa
wewn´trznie obowiàzujàcego w materie zarezerwowane dla aktów pra-
wa powszechnie obowiàzujàcego.46 Regulacji spraw zwiàzanych z poli-
tykà pieni´˝nà na poziomie NBP mo˝na w obecnym polskim systemie
prawnym, zgodnie z Konstytucjà RP, dokonywaç wyłàcznie za pomocà
aktów prawa wewn´trznie obowiàzujàcego.
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45 Na ten temat zob.: M. Fedorowicz, Der Beitritt Polens zur Wirtschafts und Wäh-
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4/2009, hrsg. Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde in Zusammenarbeit mit dem
Institut für Ostrecht der Universität zu Köln, s. 392–402. 

46 Zob. na ten temat: R.Tupin, Status prawny i kompetencje prawotwórcze organów
Narodowego Banku Polski i Komisji Nadzoru Bankowego, „Przeglàd Ustawodawstwa
Gospodarczego” nr 7–8/2/1998, s. 2 i nast., a tak˝e uzasadnienie do wyroku TK z 28.06.
2000 r., sygn. K 25/99, s. 5. Tekst sentencji opublikowany został w DzU nr 53/2000,
poz. 648.



Polityka pieni´˝na UE w strefie wspólnej waluty euro realizowana
jest głównie za pomocà aktów prawa powszechnie wià˝àcego, czyli roz-
porzàdzeƒ i decyzji, bezpoÊrednio skutecznych i stosowalnych w paƒ-
stwach członkowskich Eurosystemu. Warto równie˝ podkreÊliç, ˝e
 wymienione akty prawa Europejskiego Banku Centralnego, po przystà-
pieniu Polski do III etapu UGiW, stanowiç b´dà cz´Êç polskiego syste-
mu prawa, w tym przypadku – prawa bankowego. Wdra˝anie polityki
pieni´˝nej w Eurosystemie odbywa si´ jednak równie˝ za pomocà aktów
wewn´trznych ESBC, wià˝àcych bezpoÊrednio narodowe banki cen-
tralne: wytycznych i instrukcji. Odr´bnym, ale szczególnie wa˝kim pro-
blemem, pozostajàcym jednak poza ramami niniejszego opracowa-
nia, jest zagadnienie odpowiedzialnoÊci za akty prawne stanowione
przez EBC.

Przeprowadzone powy˝ej analizy pozwalajà wysnuç wniosek, ˝e
w teoretycznym uj´ciu prawo jest podstawowym instrumentem polityki
pieni´˝nej EBC. Traktat Lizboƒski nie wprowadził ˝adnych zmian w za-
kresie rodzaju i formy aktów prawnych stanowionych przez EBC. Utrzy-
mał równie˝ odr´bnoÊç podstaw prawnych ich stanowienia przez EBC,
co oznacza, ̋ e spełniajà one swoje podstawowe zadanie – kreowania jed-
nolitej polityki pieni´˝nej w paƒstwach strefy euro. Wskazana i mocno
akcentowana w niniejszej publikacji odr´bnoÊç ich regulacji w stosun-
ku do zasad ogólnych stanowienia prawa w UE dowodzi, ˝e majà pew-
nà specyfik´ i funkcje odró˝niajàce je od aktów prawa uchwalanych
przez inne instytucje UE. W tym przypadku wyłàcznym prawodawcà
jest EBC, a akty te treÊciowo dotyczyç mogà zagadnieƒ polityki pieni´˝-
nej zdefiniowanych w TFUE. Takie uj´cie omawianej regulacji prawnej
podkreÊla zasad´ niezale˝noÊci EBC w aspekcie instytucjonalnym
i funkcjonalnym. Analizowana regulacja kompetencji prawotwórczej
Europejskiego Banku Centralnego wydaje si´ szczególnie istotna ze
wzgl´du na wzmocnienie niezale˝nego statusu EBC i – co do zasady –
przejrzysta w zwiàzku z zagadnieniem odpowiedzialnoÊci za prawo sta-
nowione przez EBC oraz za rezultaty i efektywnoÊç procesu integracji
monetarnej. Nale˝y jednak w tym miejscu przypomnieç, ˝e do Euro-
systemu, w ramach którego kształtowana jest jednolita polityka pie-
ni´˝na, wchodzà, oprócz EBC, równie˝ krajowe banki centralne paƒstw
członkowskich. Dlatego efektywnoÊç stanowienia i wdra˝ania polityki
pieni´˝nej EBC uzale˝niona jest równie˝ od działania ogniw wykonaw-
czych, czyli banków centralnych Eurosystemu.

Podsumowujàc powy˝sze rozwa˝ania, wskazaç mo˝na, ˝e przyda-
nie EBC przez prawodawc´ europejskiego, postanowieniami Traktatu
z Maastricht, a obecnie podtrzymanie przez niego w regulacjach TL,
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odr´bnej kompetencji prawotwórczej jest swoistym gwarantem faktycz-
nej i prawnej niezale˝noÊci EBC oraz fundamentem efektywnego dzia-
łania Eurosystemu. Analizowane instrumentarium prawne Europej-
skiego Banku Centralnego wydaje si´ w pełni wystarczajàce i adekwatne
do realizacji celów polityki pieni´˝nej UE, a w szczególnoÊci Eurosyste-
mu. Brak zmian w tym wzgl´dzie w TL pozwala stwierdziç, ˝e funkcjo-
nalnoÊç aktów prawa EBC mo˝na oceniç pozytywnie, a pojawiajàce si´
nowe zadania bankowoÊci centralnej, w zwiàzku z wprowadzeniem eu-
ropejskiego nadzoru finansowego, zwłaszcza w zakresie nadzoru mak-
roostro˝noÊciowego, nie powodujà potrzeby wyposa˝ania Europejskiego
Banku Centralnego w ˝adne nowe czy dodatkowe kompetencje prawo-
twórcze.

Regulacja upowa˝nienia EBC do stanowienia prawa wydaje si´ wy-
czerpujàca i wystarczajàca, nawet w czasach kryzysu finansowego. Mo˝-
na zatem wysunàç wniosek, ˝e nie powinna podlegaç modyfikacjom.

Abstract

Legislative powers of the European Central Bank

The fundamental tasks to be carried out through the European Sys-
tem of Central Banks include defining and implementation of the EU
monetary policy in the countries of the Eurosystem. This article con-
cerns legal powers of the European Central Bank after the Treaty of
Lisbon came into force. There are no changes specifically regarding le-
gal powers of ECB after the Treaty of Lisbon. Concerning the European
monetary integration, changes after the Treaty relate to the monetary
policy in the Eurosystem. Also, notably, the regulation of ECB legal draft
powers under the Treaty on the Functioning of the European Union (li-
ke in the Treaty establishing the European Community) is separate
from the legal draft regulation of other EU institutions. The primary ob-
jective of the Eurosystem is to maintain price stability. This objective is
achieved with legal acts of the ECB: regulation, decision, opinion, re-
commendation, guideline and instruction, analysed in this publication.
The point to inquire into the legal powers of the ECB was to reveal
which form of the legal act of the ECB can be used by the regulation
of different matters of European monetary integration. Especially, the
areas of guideline and instruction by the ECB was very important. To
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consider the legal powers of the ECB is significant for a number of rea-
sons. Legal acts ensure integrated and homogeneous monetary policy
within the European Union and will make up a very important part of
the Polish banking law system after Poland becomes a member of the
Eurosystem. The article also discussed the new tasks of the ECB  within
the new European financial supervision to be established on the Euro-
pean level.
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