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Streszczenie 

 

Europejski Bank Centralny jest jedną z ważniejszych instytucji finansowych na 

świecie. Odpowiada za bankowość centralną strefy euro, a więc kreuje politykę pieniężną 

wszystkich  krajów należących do unii walutowej. Skuteczność Europejskiego Banku 

Centralnego w procesie realizacji powierzonych mu zadań zapewniają jego przejrzystość, 

odpowiedzialność, efektywność i przede wszystkim niezależność rozpatrywana w różnych 

wymiarach. Samodzielność pod względem funkcjonalnym, instytucjonalnym, personalnym 

i finansowym zapewnia Europejskiemu Bankowi Centralnemu wiarygodność na rynku 

finansowym. 

Celem pracy jest przedstawienie  Europejskiego Banku Centralnego oraz jego 

niezależności jako istotnego elementu utrzymania stabilności cen w strefie euro. 

Opracowanie składa się ze wstępu, trzech rozdziałów i podsumowania. 

W rozdziale pierwszym przedstawiono genezę i powstanie Europejskiego Banku 

Centralnego, zamieszczono ważne daty i wydarzenia tego procesu. Określono cele i 

zadania Europejskiego Banku Centralnego, wskazując jako główny utrzymanie stabilności 

cen w strefie euro. W tym rozdziale zawarto również charakterystykę struktury 

organizacyjnej Europejskiego Banku Centralnego, przedstawiono poszczególne organy – 

Radę Zarządzającą, Zarząd i Radę Ogólną wraz z ich zadaniami. 

Rozdział drugi zawiera opis niezależności Europejskiego Banku Centralnego w 

podziale na niezależność funkcjonalną, niezależność instytucjonalną, niezależność 

personalną oraz niezależność finansową. 

W trzecim rozdziale przedstawiono inne zasady wspierające funkcjonowanie 

Europejskiego Banku Centralnego: zasadę przejrzystości, odpowiedzialności i 

przewidywalności. 

Wnioski wynikające z omówionego w pracy tematu zostały zamieszczone                

w podsumowaniu.  

W pracy wykorzystano literaturę z zakresu finansów międzynarodowych w formie 

książek oraz akty prawne i źródła internetowe takie jak oficjalna strona EBC, wykazane w 

Bibliografii. 
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Wstęp 

  

Europejski Bank Centralny to jedna z najważniejszych instytucji na arenie 

międzynarodowych finansów, ma duży wpływ na rozwój światowej gospodarki. Jego 

powołanie 1 czerwca 1998 roku było istotnym elementem w procesie integracji 

europejskiej, gdyż w zakresie prowadzenia polityki pieniężnej przejął działalność 

krajowych banków centralnych strefy euro. Podstawy prawne i organizacyjne zostały 

zawarte w traktacie z dnia 7 lutego 1992 roku podpisanego w Maastricht. Podstawowym 

celem Europejskiego Banku Centralnego jest utrzymywanie stabilności cen, ale również 

odpowiada za  realizację polityki pieniężnej Unii, przeprowadzanie operacji walutowych, 

przechowywanie i zarządzanie rezerwami walutowymi państw członkowskich i wspieranie 

sprawnego funkcjonowania systemów płatności. 

Utworzenie strefy euro oraz wprowadzenie waluty euro do obiegu było początkiem 

wielu zmian w finansach międzynarodowych. Dziś waluta używana w Eurosystemie ma 

wpływ na stabilizację, a także stymulację poziomu gospodarczego w krajach Wspólnoty. 

Strefa euro jako integralna część gospodarki światowej wzajemnie na siebie oddziaływają, 

chociażby poprzez stopy procentowe czy kursy walutowe. Wspólna waluta euro integruje 

państwa, które ją wprowadziły, ale również ma znaczenie pod względem historycznym i 

kulturowym. 

Europejski Bank Centralny odgrywa istotną rolę w polityce realizowanej przez 

Unię Europejską. Z uwagi na istotę tej instytucji ważne jest, aby podejmowane decyzje, 

mające wpływ nie tylko na funkcjonowanie Unii Europejskiej, ale również gospodarkę 

światową, były niezależne od innych organów i instytucji. Niezależność funkcjonalna, 

instytucjonalna, personalna i finansowa zapewnia skuteczność realizacji celów i zadań 

powierzonych Europejskiemu Bankowi Centralnemu. 

W niniejszej pracy, która ma charakter teoretyczny, przedstawiono etapy powstania 

Europejskiego Banku Centralnego, jego cele i zadania oraz struktury organizacyjnej. 

Ponadto charakteryzację zasad, które pozwalają funkcjonować Europejskiemu Bankowi 

Centralnemu jako instytucji wiarygodnej i niezależnej. W pracy wykorzystano następujące 

źródła: literaturę przedmiotu, akty prawne i źródła internetowe. 
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1. Europejski Bank Centralny 

 

1.1. Geneza  i powstanie Europejskiego Banku Centralnego  

 

Europejski Bank Centralny (EBC), czyli bank centralny wspólnej waluty Unii 

Europejskiej euro powstał 1 czerwca 1998 roku. Jest to instytucja o charakterze 

ponadnarodowym, której siedziba mieści się we Frankfurcie nad Menem, a jej prezesem 

jest aktualnie Włoch Mario Draghi.  

Zwolennicy utrzymywali, iż wprowadzenie wspólnej waluty może przyspieszyć 

wzrost gospodarczy, stabilizację gospodarki oraz zlikwiduje koszty transakcji wymiany 

walut. Przeciwnicy zaś wyrażali obawy związane z utratą kontroli nad polityką pieniężną. 

Plany związane z utworzeniem wspólnej waluty krajów członkowskich pojawiły się w 

latach 50.XX wieku. 19 września 1950 roku zostaje utworzona Europejska Unia Płatnicza, 

której inicjatorem były państwa należące do Europejskiej Organizacji Współpracy 

Gospodarczej. Pierwotne cele Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (EWG) ograniczały 

się do stworzenia unii celnej i wspólnego rynku rolnego, negocjatorzy Traktów Rzymskich 

(25.03.1957) nie zauważali potrzeby integracji walutowej. Powołany został natomiast 

Komitet Walutowy, który pełnił funkcję doradczą Rady Ministrów i Komisji Wspólnot 

Europejskich. W roku 1958 Europejską Unię Płatniczą zastępuje Europejski Układ 

Walutowy, którego celem było przyczynianie się do liberalizacji stosunków handlowych i 

płatniczych oraz utrzymanie wymienialności walut i labilności walutowej krajów 

członkowskich.
1
 Propozycja utworzenia unii gospodarczej z nieodwołalnymi sztywnymi 

kursami walut państw członkowskich EWG została przedstawiona przez Komisję 

Europejską w Memorandum Marjolina 24 października 1962 r. Z uwagi na obowiązujący 

system z Bretton Woods, który zapewniał powszechną stabilność kursów walut państwa 

członkowskie nie podjęły decyzji o wprowadzeniu rozwiązań w tym zakresie. Jedynym 

skutkiem memorandum było powołanie Komitetu Prezesów Banków Centralnych Państw 

Członkowskich EWG w  marcu 1964 r. w celu zinstytucjonalizowania współpracy banków 

centralnych  EWG. Zadania Komitetu Prezesów na początku były ograniczone, natomiast 

jego znaczenie stopniowo wzrastało. Komitet Prezesów stworzył  oraz prowadził system 

współpracy walutowej na poziomie Wspólnoty, a także przyczynił się do wprowadzenia 

                                                           
1
  se.pl. http://www.se.pl/twoje-pieniadze/opinie-ekspertow/droga-do-unii-gospodarcze-i-

walutowej_113965.html (dostęp: 18.03.2016). 
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Unii Gospodarczej i Walutowej. Na szczycie w Hadze w 1969 roku Komisja Europejska 

przestawiła plan dotyczący odrębnej tożsamości walutowej Wspólnoty, jej autorem był 

ówczesny Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Raymond Barre (tzw. Plan Barre’a). 

Na podstawie Planu Barre’a szefowie państw obligują Radę Ministrów do opracowania 

planu utworzenia unii gospodarczej i walutowej. Na czele zespołu ekspertów 

odpowiedzialnych za przygotowanie planu stanął Pierre Werner, ówczesny premier 

Luksemburga. Opublikowany w 1970 roku Plan Wernera zakładał etapowe sukcesywne 

wprowadzenie w życie Unii Gospodarczej i Walutowej na lata 1971-1980, której celem 

miało być osiągnięcie pełnej swobody wymiany walut krajów UWG, swobodny przepływ 

kapitału oraz zastąpienie walut narodowych wspólnym pieniądzem. Decyzję o rozpoczęciu 

wdrażania pierwszego etapu Planu Wernera podjęto w marcu 1971 roku. Obejmował on 

wprowadzenie wspólnotowego systemu stopniowego zawężania marginesu wahań kursów 

walut państw członkowskich, nazwany „wężem walutowym” zaczął działać w kwietniu 

1972 roku. Państwa członkowskie postanowiły ograniczyć do 2,25 proc. Przedział wahań 

kursów walut narodowych w odniesieniu do dolara amerykańskiego. Zaczątkiem 

wspólnotowej organizacji banków centralnych był powstały w 1973 roku Europejski 

Fundusz Współpracy Walutowej (EFWW), powstały w celu utrzymywania stabilnej 

polityki kursowej w krajach EWG. Po dwóch latach realizacja Planu Wernera została 

wstrzymana z powodu kryzysu walutowego oraz naftowego (SCHELLER 2006, S.16-19). 

Przewodniczący Komisji Europejskiej R.Jenkins w swoim wystąpieniu w październiku 

1977 roku zaproponował utworzenie unii walutowej, która poprzez wprowadzenie 

wspólnej waluty miałaby poprawić sprawność systemu walutowego. Pół roku później Rada 

Europejska przyjęła w ograniczonym stopniu przedstawioną ideę, w skutek czego w marcu 

1979 roku utworzono Europejski System Walutowy (EWS). System ten opierał się na 

Europejskiej Jednostce Walutowej (ECU), która była zbiorem walut dziewięciu krajów 

członkowskich. ECU służyło jako punkt odniesienia do wyznaczania kursu centralnego 

każdej waluty, jednostka miary wyrażająca niezależność i zobowiązania banków 

centralnych oraz było używane do płatności związanych z funkcjonowaniem budżetu 

wspólnotowego. Ponadto ECU miało pełnić rolę środka płatniczego między bankami 

centralnymi krajów członkowskich ( Mechanizmy…2014, S. 30-32). Kolejnym impulsem 

do utworzenia unii gospodarczej i walutowej  było podpisanie w lutym 1986 roku 

Jednolitego Aktu Europejskiego (JAE). Głównym jego celem było wskazanie jednolitego 

rynku, wprowadzenie wspólnego pieniądza umożliwi krajom członkowskim EWG pełne 

wykorzystanie możliwości ekspansji gospodarczej. W roku 1988 Rada Europejska 
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powołała komitet, któremu przewodniczył J.Delors. Zadaniem tzw. Komitetu Delorsa było 

zbadanie uwarunkowań utworzenia Unii Gospodarczej i Walutowej (UGW). Publikacja 

raportu Delorsa odbyła się w 1989 roku, zawierała utworzenie UGW w 3 etapach od 

stopniowego zacieśniania koordynacji polityki gospodarczej i walutowej, stopniowe 

zawężanie dopuszczalnego pasma wahań kursowych, aż do powołania Europejskiego 

Banku Centralnego i stworzenia wspólnej waluty: (WIERZBA 2006, S.4-5) 

 Etap I (1990-1993) – zakończenie budowy jednolitego rynku europejskiego 

poprzez zniesienie barier w swobodnym przepływie ludzi, kapitału, towarów     

i usług oraz zacieśnienie współpracy w zakresie polityki gospodarczej                

i walutowej; 

 Etap II (1994-1998) – zobowiązanie państw krajów członkowskich do unikania 

nadmiernego deficytu oraz do konwergencji prowadzonej przez nie polityki 

pieniężnej i gospodarczej; powołanie Europejskiego Instytutu Walutowego 

(EIW) –zalążka Europejskiego Banku Centralnego (EBC); 

 Etap III (1999-2002) – rozpoczęcie działalności Europejskiego Systemu 

Banków Centralnych na czele z EBC, który otrzymuje kompetencje 

prowadzenia polityki pieniężnej oraz wprowadzenie jednolitej waluty. 

W związku z koniecznością nowelizacji Traktatu ustawiającego Europejską Wspólnotę 

Gospodarczą zwołano w 1990 roku Międzynarodową Konferencję. W wyniku negocjacji 

Międzynarodowej Konferencji powstał Traktat o Unii Europejskiej podpisany 7 lutego 

1992 roku w Maastricht (Dz.U, UE C326). Traktat ustanawiał Unię Europejską oraz 

zawierał zmiany traktatów tworzących Wspólnoty Europejskie, które obejmowały m.in. 

dodanie rozdziału o polityce gospodarczej i pieniężnej –był to fundament UGW. Nazwę 

EWG zmieniono na Wspólnotę Europejską. Załącznikami do traktatu były m.in. Statut 

Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego oraz 

Statut Europejskiego Instytutu Walutowego. Rozpoczęcie II etapu UGW zapoczątkowało 

utworzenie 1 stycznia 1994 roku Europejskiego Instytutu Walutowego (EIW). Instytut 

miał być odpowiedzialny za przygotowanie trzeciego etapu UGW, do jego zadań należało 

m.in. zacieśnianie współpracy banków centralnych i wzmocnienie koordynacji polityki 

pieniężnej oraz przeprowadzenie przygotowań do ustanowienia ESBC, prowadzenie 

wspólnej polityki pieniężnej i utworzenie wspólnej waluty. W 1995 roku Rada Europejska 

potwierdziła datę rozpoczęcia trzeciego etapu (01.01.1999r.) oraz podjęto decyzję o 

nazwie wspólnej waluty –euro i przedstawiono plan przyjęcia i wymiany pieniądza. Rada 
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Unii Europejskiej w maju 1998 roku zadecydowała, że na dzień 1 stycznia 1999 roku 

jedenaście państw członkowskich spełniło warunki przyjęcia wspólnej waluty. Rządy tych 

krajów (Belgia, Niemcy, Hiszpania, Francja, Irlandia, Włochy, Luksemburg, Holandia, 

Austria, Portugalia i Finlandia) miały uczestniczyć  w trzecim etapie UGW. 25 maja 1998 

roku rządy państw członkowskich mianowały prezesa, wiceprezesa i czterech członków 

Zarządu EBC. Z dniem 1 czerwca 1998 roku Zarząd otrzymał nominacje i tym samym 

ustanowiono EBC. Od 1 stycznia 1999 roku rozpoczął się trzeci etap UGW, ustalono 

nieodwołalne kursy wymiany walut jedenastu państw, które przystąpiły do Unii Walutowej 

jako pierwsze, natomiast EBC przejął odpowiedzialność za prowadzenie wspólnej polityki 

pieniężnej w strefie euro. Euro stało się samodzielną walutą i od dnia 1 stycznia 1999 roku 

do 31 grudnia 2001 roku trwał okres przejściowy, w którym to podmioty mogły swobodnie 

rozliczać należności i zobowiązania oraz rozliczenia bezgotówkowe w euro lub w 

odpowiednich przelicznikach krajowych. Zmiana na rynkach finansowych przebiegła 

szybko i sprawnie, natomiast zdecydowanie więc transakcji w euro dokonywano po 1 

stycznia 2002 roku, gdy do obiegu trafiły banknoty i monety euro. Rada UE zdecydowała, 

iż Grecja wypełniła warunki przyjęcia euro i od 1 stycznia 2001 roku dołączyła do strefy 

euro, a bank centralny Grecji wszedł w skład Eurosystemu. Dnia 1 stycznia 2002 roku 

zakończono wymianą pieniędzy wprowadzenie waluty euro, z końcem lutego 2002 roku  

waluty krajowe przestały być prawnym środkiem płatniczym. Do strefy euro 

przystępowały kolejne kraje członkowskie: 1stycznia 2007 roku –Słowenia, 1 stycznia 

2008 roku –Cypr i Malta, 1 stycznia 2009 roku –Słowacja, 1 stycznia 2011 roku –Estonia, 

1 stycznia 2014 roku –Łotwa, 1 stycznia 2015 roku –Litwa
2
  (SCHELLER 2006, S.23-28) 

(GRZESIAK 2004, S.41-53)(ORĘZIAK 2009, S.12). Kraje, które są członkami Unii 

Europejskiej i do tej pory nie przystąpiły do UGW zobowiązane są dążyć do osiągnięcia 

spójności ekonomicznej ze strefą euro i spełnienia kryterium zbieżności, a następnie do 

przyjęcia wspólnej waluty. Jedynie Wielka Brytania i Dania są zwolnione z tego 

obowiązku na mocy dodatkowych protokołów do traktatu z Maastricht 

(Kompendium…2012, s.125-144). 

                                                           
2
 Europejski Bank Centralny, https://www.ecb.europa.eu/euro/intro/html/map.pl.html (dostęp 

19.03.2016). 
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Rys. 1. Mapa strefy euro 1999-2015 

Źródło: Europejski Bank Centralny, https://www.ecb.europa.eu/euro/intro/html/map.pl.html 

(dostęp 19.03.2016). 

 

Tabela 1 

Rys historyczny UGW. 

Data Wydarzenie 

1950 Europejska Unia Płatnicza 

1957 Powstanie Komitetu Walutowego 

1958 Europejski Układ Walutowy zastępuje Europejską Unię Płatniczą 

1962 Propozycja Komisji Europejskiej stworzenia unii gospodarczej i 

walutowej w tzw. Memorandum Marjolina 

1964 Powołanie Komitetu Prezesów Banków Centralnych Państw 
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Członkowskich 

1969 Plan Barre’a przedstawiony na szczycie w Hadze 

1970 Opublikowano Plan Wernera 

1971 Rozpoczęcie pierwszego etapu Planu Wernera 

1972 Powstanie „węża walutowego” 

1973 Powołanie Europejskiego Funduszu Współpracy Walutowej 

1979 Europejski System Walutowy oparty na ECU 

1986 Podpisano Jednolity Akt Europejski  

1989 Raport Komitetu Delorsa 

1990 Początek pierwszego etapu UGW 

1992 Podpisanie Traktatu o Unii Europejskiej w Maastricht 

1994 Początek drugiego etapu UGW; powstanie Europejskiego Instytutu 

Walutowego 

1995 Euro –nazwa, plan przyjęcia i wymiany pieniądza 

1998 Utworzenie EBC i ESBC 

1999 Rozpoczęcie trzeciego etapu UGW. 

Euro wspólną walutą jedenastu państw strefy euro (Belgia, Niemcy, 

Hiszpania, Francja, Irlandia, Włochy, Luksemburg, Holandia, Austria, 

Portugalia, Finlandia) 

Ustalenie nieodwołalnych kursów wymiany walut krajowych na euro. 

Wspólna polityka pieniężna w strefie euro. 

2000 Banknoty i monety euro trafiają do obiegu 

2001 Grecja przystępuje do Unii Gospodarczej i Walutowej. 

2002 Zakończenie etapu wymiany pieniędzy –euro jako jedyny prawny środek 

płatniczy w strefie euro. 

2007 Słowenia w strefie euro. 

2008 Cypr i Malta w strefie euro. 

2009 Słowacja w strefie euro. 

2011 Jako siedemnasta do strefy euro przystępuje Estonia. 

2014 Łotwa przystępuje do strefy euro. 

2015 19 krajem, który przyjął euro jest Litwa. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie SCHELLER H.K. 2006 Europejski Bank Centralny. 

Historia, rola i funkcje. 
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1.2. Cele i zadania Europejskiego Banku Centralnego, Europejskiego Systemu 

Banków Centralnych oraz Eurosystemu 

 

Europejski System Banków Centralnych (ESBC) tworzą EBC i banki centralne krajów 

członkowskich, natomiast EBC i banki centralne państw, których walutą jest euro tworzą 

Eurosystem i prowadzą politykę pieniężną Unii. Cele i zadania polityki gospodarczej UE i 

ESBC zostały określone w traktacie z Maastricht i statucie ESCB, który jest protokołem do 

traktatu. Celem nadrzędnym ESBC jest utrzymywanie stabilności cen, dzięki czemu 

możliwe jest prawidłowe funkcjonowanie rynków wskutek optymalnego wykorzystywania 

zasobów, podejmowanie trafnych decyzji konsumpcyjnych i inwestycyjnych, dzięki 

zaakcentowaniu relatywnych cen towarów i usług oraz uwarunkowanie wpływu na 

kształtowanie się rzeczywistych wartości aktywów. Bez uszczerbku dla celu głównego 

ESBC powinien wspierać też ogólną politykę gospodarczą w UE działając zgodnie z 

zasadą otwartej gospodarki rynkowej  z woloną konkurencją, sprzyjającą efektywnej 

alokacji zasobów. (Traktat o funkcjonowaniu..) W celu realizacji celu głównego Traktat 

zobowiązał ESBC do realizacji czterech podstawowych zadań: 

- określenie i realizowanie polityki pieniężnej Unii, 

- przeprowadzanie operacji walutowych, 

- przechowywanie i zarządzanie oficjalnymi rezerwami walutowymi państw  

  członkowskich, 

- wspieranie sprawnego funkcjonowania systemów płatności. 

Strategia polityki pieniężnej oparta  była na dwóch filarach – analizie monetarnej i 

ekonomicznej. Wśród instrumentów polityki pieniężnej EBC dysponował rozmaitymi 

typami operacji otwartego rynku  i kredytowo-depozytowymi oraz rezerwami 

obowiązkowymi. Zgodnie z Traktatem EBC i krajowe banki centralne są jedynymi 

instytucjami w strefie euro, które mają uprawnienia do emisji banknotów, z uwagi na 

uzależnienie systemu bankowego od bazy monetarnej Eurosystem jest w stanie wywierać 

wpływ na warunki, jakie panują na rynku pieniężnym i stopy procentowe rynku 

pieniężnego. 
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Ważnym zadaniem jest prowadzenie operacji otwartego rynku.  Eurosystem nie tylko 

może wykorzystywać możliwości operacyjne banków centralnych, ale również 

dostosowywać  operacje dewizowe do celów polityki pieniężnej. Operacje walutowe, które 

wpływają na kursy walut i poziom płynności na rynkach krajowych muszą mieścić się w  

określonych w Traktacie ramach polityki kursowej strefy euro. Odpowiedzialność za tę 

dziedzinę polityki EBC dzieli z Radą UE, która to posiada ostateczne uprawnienia 

decyzyjne w tym zakresie.  

Za zarządzanie i utrzymywanie rezerw walutowych jest ESBC o czym stanowią Traktat i 

statut ESBC. Celem tworzenia rezerw jest posiadanie płynności odpowiedniej do 

prowadzenia operacji dewizowych, jeżeli zajdzie taka potrzeba np. konieczność 

przeprowadzenia interwencji walutowych. Rezerwy walutowe składają się z dwóch części: 

pierwsza to rezerwy przekazane EBC przez krajowe banki centralne podczas powstawania 

UGW na trzecim etapie; druga to rezerwy walutowe własne krajowych banków 

centralnych. 

Wspieranie sprawnego działania systemów płatniczych to zadanie wynikające z uznania 

wagi stabilnych i sprawnych systemów płatniczych zarówno dla skuteczności polityki 

pieniężnej, jak i stabilności systemu finansowego, a także zachowania zaufania do euro 

(Mechanizmy…2014)(SCHELLER 2006, S.51-52). 

Poza wyżej wymienionymi zadaniami ESBC pełni niezależnie również wynikające z 

Traktatu zadania między innymi: 

- emisja banknotów i monet euro, 

- gromadzenie i opracowywanie informacji statystycznych, 

- przyczynianie się do sprawnego prowadzenia przez kompetentne władze polityki 

nadzorczej instytucji kredytowych i stabilności systemu finansowego (WIERZBA 2006). 

  

1.3. Struktura organizacyjna Europejskiego Banku Centralnego 

 

Organizację wewnętrzną EBC, obowiązki poszczególnych organów i proces 

podejmowania decyzji zostały zawarte w Traktacie , dołączonym do niego Statucie oraz 
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regulamin wewnętrzny –„Reguły postępowania”. EBC i ESBC kierują te same organy 

decyzyjne; Rada Zarządzająca, Zarząd i Rada Ogólna (Grzesiak 2004). 

System zarządzania w ramach ESBC i Eurosystemu jest wzorowany an systemach 

federacyjnych, jednakże ESBC i Eurosystem nie posiadają osobowości prawnej. 

Osobowość prawną posiada EBC  i banki centralne narodowe (Wierzba 2003 s.48-50). 

 

 

Rys. 2. Organy decyzyjne EBC 

Źródło: WIERZBA R. 2006 Europejski Bank Centralny. Bankowość od A do Z. Bank i Kredyt. 

 

Rada Zarządzająca EBC – najwyższy organ kierowniczy EBC. W skład Rady 

Zarządzającej wchodzi sześcioosobowy Zarząd EBC i prezesi narodowych banków 

centralnych krajów należących do Eurosystemu. Zadaniami Rady Zarządzającej jest m.in.: 

- uchwalanie wytycznych i podejmowanie decyzji niezbędnych do realizacji zadań 

powierzonych Eurosystemowi przez Traktat i Statut; 

- określanie polityki strefy euro, razem z ustalaniem pośrednich celów pieniężnych, 

wiodących stóp procentowych i zasilanie Eurosystemu w rezerwy; 

- uchwalanie zasad określania wysokości rezerw obowiązkowych; 
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- realizacja funkcji konsultacyjnych; 

-uchwalanie regulacji mających na celu ułatwienie narodowym bankom centralnym i 

państwom członkowskim transakcji posiadanymi przez nie rezerwami walutowymi; 

- autoryzowanie emisji banknotów euro i zatwierdzanie wielkości emisji monet euro 

(WIERZBA 2003 s.50-51). 

Zarząd jest organem wykonawczym EBC. W skład Zarządu ECB wchodzą: 

prezes, wiceprezes i czterej członkowie, którzy zostali wybrani spośród osób o uznanym 

prestiżu i doświadczeniach zawodowych w sprawach pieniężnych i bankowych na 

podstawie wspólnego porozumienia rządów państw członkowskich, na podstawie 

rekomendacji Rady i po konsultacjach z Parlamentem Europejskim i z Radą Zarządzającą 

EBC. Mandat członka Zarządu trwa 8 lat i jest nieodnawialny (Bernaś 2005 s.79-83).   

Do zadań Zarządu należy: 

- wprowadzanie w życie w strefie euro polityki pieniężnej zgodnie z wytycznymi i 

postanowieniami Rady Zarządzającej; 

- przekazywanie narodowym bankom centralnym instrukcji koniecznych do realizacji 

wytycznych i decyzji Rady Zarządzającej; 

- przygotowywanie posiedzeń Rady Zarządzającej; 

- bieżące zarządzanie EBC; 

- wykonywanie innych zadań powierzonych przez Radę Zarządzającą łącznie z  

uprawnieniami o charakterze regulacyjnym (Wierzba 2003, s.52-53). 

 Trzecim organem decyzyjnym w Eurosystemie jest Rada Ogólna, złożona z 

prezesa, wiceprezesa Zarządu i prezesów wszystkich narodowych banków centralnych 

Wspólnoty. Zgodnie z Traktatem ustanawiającym Wspólnotę Europejską Rada Ogólna jest 

organem tymczasowym i będzie działała do momentu istnienia Państw Członkowskich 

objętych derogacją ( czyli te państwa, które nie spełniły warunków niezbędnych do 

przyjęcia wspólnej waluty)(GRZESIAK 2004 s.56). 

Kompetencje Rady Ogólnej są bardzo ograniczone w porównaniu do Rady Zarządzającej. 

Głównym zadaniem Rady Ogólnej jest ocena postępu gospodarek państw, które jeszcze nie 
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przystąpiły do strefy euro, pod względem dostosowania ich do wprowadzenia wspólnej 

waluty. Ponadto Rada uczestniczy również w realizacji niektórych zadań ESBC takich jak: 

pełnienie funkcji doradczych oraz zbieranie informacji statystycznych (WIERZBA 2003 

s.53-54). 

2. Niezależność Europejskiego Banku Centralnego 

 

Niezależność banków centralnych jest to pewnego rodzaju autonomia w stosunku do 

innych organów państwowych i ma fundamentalne znaczenie dla skutecznego 

prowadzenia polityki pieniężnej. Istotne jest, aby decyzje były podejmowane samodzielnie 

bez wpływu władzy wykonawczej czy nacisków personalnych. 

Europejski Bank Centralny to jeden z najbardziej niezależnych banków centralnych 

świata. Niezależność ta została zaznaczona w Traktacie o Unii Europejskiej z Maastricht 

„Wykonując swoje uprawnienia, zadania i obowiązki nałożone niniejszym Traktatem i 

statutem ESBC, ani EBC, ani narodowe banki centralne i członkowi ich organów 

decyzyjnych nie będą żądać ani przyjmować instrukcji od instytucji czy organów 

Wspólnoty, od jakiegokolwiek rządu państwa członkowskiego ani jakichkolwiek innych 

organów. Instytucje Wspólnoty, organa i rządy państw członkowskich zobowiązują się do 

przestrzegania tej zasady i nie dążą do wywierania wpływu na członków organów 

decyzyjnych EBC lub narodowych banków centralnych przy wykonywaniu ich zadań”. 

Przyczyną dążenia do niezależności banków centralnych jest fakt, iż prowadzenie polityki 

monetarnej w warunkach politycznych nacisków może byś skoncentrowana na osiągnięciu 

krótkookresowych korzyści z pominięcie średnio i długookresowych kosztów. Efektem 

niezależności jest większa wiarygodność polityki pieniężnej banku oraz większe zaufanie 

społeczne, a co za tym idzie szybsze i łatwiejsze wygaszanie oczekiwań inflacyjnych. 

(PSZCZÓŁKA 2010, s.141-142). 

Niezależność ESBC i EBC może być rozpatrywana  w różnych wymiarach: niezależność 

funkcjonalna, niezależność instytucjonalna, niezależność personalna, niezależność  

finansowa. 
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2.1. Niezależność funkcjonalna 

 

Niezależność funkcjonalna związana jest z ukierunkowaniem działalności EBC na 

realizację głównego celu, a więc utrzymanie stabilnego poziomu cen. EBC osiąga ten cel 

poprzez stosowanie odpowiednich narzędzi polityki pieniężnej (WIERZBA 2003). 

EBC oraz banki centralne krajów członkowskich mają do dyspozycji wszelkie 

instrumenty i kompetencje do sprawnego prowadzenia polityki pieniężnej oraz są 

upoważnione do podejmowania niezależnych decyzji o sposobie i terminie ich 

zastosowania. Samodzielność prowadzenia polityki pieniężnej wyraża się w 

podejmowaniu decyzji o emisji banknotów i ustalaniu stóp procentowych kredytów, 

zasadach operacji otwartego rynku oraz ustalaniu stóp rezerwy obowiązkowej. EBC 

posiada również kompetencje prawotwórcze, gdyż może wydawać rozporządzenia, 

decyzje, niewiążące opinie oraz zalecenia i inne akty, a także może nakładać na podmioty 

kary pieniężne i inne sankcje (KNEPKA 2014). 

Niezależność funkcjonalna jest zagwarantowana Artykułem 107 Traktatu z Maasticht. 

System na wyłączne prawo do formułowania polityki pieniężnej i jej realizacji. Zawarto w 

nim także zakazy: udzielania kredytów przez ESBC jakimkolwiek instytucjom lub 

organom Wspólnoty, władzom lub instytucjom publicznym pastw członkowskich, 

nabywania od wymienionych podmiotów zadłużenia, wydawania jakichkolwiek poleceń 

narodowym bankom centralnym i ich organom wykonawczym, cenzorowania decyzji 

narodowych banków centralnych, udziału przedstawicieli wymienionych instytucji w 

organach narodowych banków centralnych, w szczególności z prawem do głosu, 

akceptowania, zawieszania lub anulowania decyzji organów narodowych banków 

centralnych. (PSZCZÓŁKA 2010, s.142-143). 

 

2.2. Niezależność instytucjonalna 

 

Regulacje niezależności instytucjonalnej zostały zdefiniowane w art. 108 Traktatu z 

Maastricht. Niezależność instytucjonalna związana jest z tym, iż zarówna EBC jak i 

narodowe banku centralne są instytucjami niezależnymi od innych instytucji 

wspólnotowych i instytucji państw członkowskich. Władze polityczne Unii Europejskiej 
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oraz władze polityczne poszczególnych krajów członkowskich nie mają prawa z żaden 

sposób ingerować w działalność EBC i narodowych banków centralnych (WIERZBA 2003). 

Zasada niezależności instytucjonalnej charakteryzuje się tym, iż EBC jest odrębnym 

organem i nie jest częścią administracji rządowej, może działać niezależnie i posiada 

podmiotowość prawną. EBC działa autonomicznie, dzięki takiemu zakresowi 

niezależności może realizować cele i podejmować decyzje dotyczące polityki pieniężnej, 

niezależnie od nacisków czy opinii i instrukcji innych organów. Ponadto EBC posiada 

właściwe instrumenty prawne do wszczęcia postępowania w sytuacji, gdy uzna, iż jego 

kompetencje zostały naruszone (KNEPKA 2014). 

 

2.3. Niezależność personalna 

 

Równie istotną niezależnością EBC jest niezależność personalna. Głównym organem 

decyzyjnym jest Rada Prezesów, w skład której wchodzą szefowie banków centralnych 

krajów członkowskich strefy euro oraz sześcioosobowy Zarząd. W związku z tym, iż 

prawo europejskie wymaga, aby konstytucje krajowe zapewniały pełną niezależność 

banków centralnych, w skład Rady Prezesów wchodzą członkowie, którzy nie są w żaden 

sposób związani instrukcjami politycznymi. Zarząd EBC jest wybierany przez Radę 

Europejską a kadencja jego członków trwa 8 lat.  

Z uwagi na fakt, iż wszyscy członkowie Rady Prezesów są obowiązani reprezentować 

interes strefy euro jako całości a nie państwa, z którego pochodzą, dlatego każdy z nich 

posiada jeden głos niezależnie od wielkości kraju. Większość decyzji jest podejmowana 

zwykłą większością głosów, a głosowanie jest tajne. 

W statucie ESBC i EBC została uregulowana długość kadencji Prezesów krajowych 

banków centralnych, która trwa minimum pięć lat i członków Zarządu, która trwa 8 lat, 

bez możliwości wyboru na kolejną kadencję. (KNEPKA 2014). 
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2.4. Niezależność finansowa 

 

Niezależność finansowa zagwarantowana w Traktacie jest przez określenie zasad 

gospodarki finansowej ESBC, podziału dochodów uzyskiwanych z tytułu realizacji 

ustawowych zadań ESBC przez narodowe banki centralne, podziału zysku netto EBC, a 

także poprzez postanowienia dotyczące kształtowania warunków zatrudnienia i płac dla 

personelu EBC. (PSZCZÓŁKA 2010 s.143).  

Przez niezależność finansową EBC należy rozumieć jego zdolność do finansowania 

wydatków związanych z działalnością bieżącą i inwestycyjną z przychodów, które zostały 

uzyskane z bieżącej działalności oraz kapitałów własnych. Niezależność banków 

centralnych byłaby niczym, gdyby nie niezależność finansowa. Zarówno władze krajowe 

jak i władze Unii Europejskiej nie mogą wywierać wpływu na finanse banków 

centralnych, a finanse EBC zostały wyłączone  z ogólnego budżetu Unii Europejskiej. 

Główne dochody EBC są związane z emisją pieniądza oraz dochody z inwestowania 

posiadanych rezerw walutowych. (WIERZBA 2003). 

W celu zachowania niezależności finansowej EBC dysponuje odpowiednim kapitałem 

założycielskim, który pochodzi z wpłat wszystkich krajowych banków centralnych, 

ponadto posiada własny budżet i własne źródła finansowania w postaci kapitału 

wnoszonego przez banki centralne krajów członkowskich. Rachunkowość EBC nie jest 

badana przez Europejski Trybunał Obrachunkowy, lecz przez niezależnych biegłych 

rewidentów wyznaczanych z zewnątrz. Również wprowadzony zakaz udzielania pożyczek 

na pokrycie deficytu lub innych kredytów udzielanych instytucjom, organom lub 

jednostkom organizacyjnym Unii, rządom centralnym i innym chroni Eurosystem przed 

naciskani sektora publicznego, co dodatkowo wspiera niezależność EBC. (KNEPKA 2014). 

 

3. Wybrane zasady funkcjonowania Europejskiego Banku Centralnego  

 

Przejrzystość, odpowiedzialność oraz przewidywalność to obok niezależności 

niezbędne zasady, dzięki którym Europejski Bank Centralny skutecznie realizuje swoje 

zadania. 
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Przejrzystość to zasada, według której EBC udostępnia rynkom i opinii publicznej 

wszelkie istotne informacje na temat swojej strategii, ocen, decyzji w sprawie prowadzonej 

polityki i procedur w jasny, otwarty sposób. Dzięki zasadzie przejrzystości opinia 

publiczna może zrozumieć politykę pieniężną, jaką prowadzi EBC,  a tym samym czyni ją 

wiarygodną i skuteczną. Za pomocą zasady przejrzystości EBC wyjaśnia jak rozumie 

powierzone mu obowiązki oraz otwarcie prezentuje cele swojej polityki. EBC buduje 

swoją wiarygodność poprzez jasne wypowiadanie się na temat zadań i sposobów ich 

realizacji. Ogłasza strategię polityki pieniężnej i regularne informacje o swojej ocenie 

zmian w sytuacji gospodarczej, co pomaga rynkom rozpoznać reakcje polityki monetarnej. 

W średnioterminowej perspektywie posunięcia w zakresie polityki pieniężnej są bardziej 

przewidywalne dla rynków.
3
  

Odpowiedzialność to obowiązek rozliczania się ze swoich działań, zgodnie z 

podstawowymi zasadami społeczeństwa demokratycznego EBC jest odpowiedzialny przed 

obywatelami i ich przedstawicielami. W Traktacie jak i w Statucie ESBC został zawarty 

szereg przepisów, na mocy których EBC jest zobowiązany do przedstawienia swoich 

działań i decyzji pod osąd opinii publicznej. W interesie EBC jest również należyte 

wyjaśnienie i uzasadnienie podjętych decyzji, gdyż zapewnia to poparcie społeczne dla 

prowadzonej polityki Banku. (SCHELLER 2006, S.128-129). 

W celu prawidłowości realizacji zadań Europejski Bank Centralny powinien 

dysponować wiarygodnymi, wyczerpującymi i spójnymi informacjami statystycznymi. 

Informacje te również są wykorzystywane w realizacji wspólnej polityki pieniężnej i w 

podejmowaniu decyzji w Eurosystemie. W procesie gromadzenia i opracowywania 

informacji statystyczny EBC współpracuje z bankami centralnymi krajów członkowskich, 

które to przekazuję informacje pozyskane od instytucji w swoich krajach. Informacje 

statystyczne gromadzone i opracowywane przez EBC są publikowane w Raportach 

Rocznych, Biuletynach Miesięcznych EBC, stanowią one przedmiot wielu analiz i 

opracowań. (WIERZBA 2006). 

 

 

                                                           
3
 Europejski Bank Centralny,  https://www.ecb.europa.eu/ecb/orga/transparency/html/index.pl.html  

(dostęp: 19.03.2016). 
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4. Podsumowanie 

 

Bank centralny wspólnej waluty Unii Europejskiej, czyli Europejski Bank Centralny 

współpracuje z bankami centralnymi państw członkowskich, tworząc wspólnie Europejski 

System Banków Centralnych. Wszelkie  regulacje prawne i organizacyjne zostały zawarte 

w Statucie EBC i Statucie ESBC. Powołanie Europejskiego Banku Centralnego – istotny 

element w procesie integracji europejskiej, dało możliwość realizacji polityki pieniężnej w 

Unii Europejskiej i zajmowanie znaczącej pozycji na rynkach finansowych świata. Emitent 

wspólnej waluty euro dzięki narzędziom w jakie został wyposażony realizuje powierzone 

mu zadania oraz kreuje politykę pieniężną w Europie i zajmuje znaczącą pozycję na rynku  

światowym.  

Celem pracy było przedstawienie etapów powstania Europejskiego Banku Centralnego, 

jego struktury organizacyjnej i realizowanych zadań oraz scharakteryzowanie zasad 

pozwalających na niezależne funkcjonowanie. Zrealizowano ten cel wykorzystując źródła 

wymienione  w Bibliografii, takie jak literaturę przedmiotu i oficjalną stronę EBC. 

Samodzielność podejmowanych decyzji ma istotny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie 

i skuteczną realizację powierzonych zadań. Europejski Bank Centralny zajmuje szczególną 

pozycję wśród instytucji Unii Europejskiej z uwagi na niezależność i specyfikę 

wykonywanych zadań. Niezależność przedstawiona na czterech płaszczyznach (finansowa, 

personalna, instytucjonalna i funkcjonalna) a także odpowiedzialność, przewidywalność i 

przejrzystość gwarantuje Europejskiemu Bankowi Centralnemu prawidłowe 

funkcjonowanie oraz uczestnictwo w międzynarodowej współpracy gospodarczej. Dopóki 

wyżej wymienione zasady będą kluczowymi dla Europejskiego Banku Centralnego 

pozostanie on instytucją wiarygodną zarówno dla obywateli i ich przedstawicieli, jak i 

organów i instytucji Unii Europejskiej i świata. 
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