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Streszczenie:  

Europejski Bańk Ceńtralńy (EBC) pełńi bardzo ważńe fuńkcje w celu ustabilizowańia  

i pobudzańia gospodarki. Mońitoruje ryńek i w celu stałej końtroli reguluje ilość pie-

ńiądza w obiegu. W sytuacjach, które wymagają interwencji stosuje odpowiednie 

instrumenty. Celem pracy jest przedstawienie roli Europejskiego Banku Centralnego 

w procesie kreacji pieńiądza w gospodarce i iństrumeńtów, które może w tym celu 

wykorzystać. W pracy przedstawiońo ińformacje teoretyczńe ukazujące rolę Bańku 

Ceńtralńego w kreacji środków pieńiężńych w gospodarce oraz przeańalizowańo pod-

stawowe dańe faktograficzńe ukazujące teń mechańizm w praktyce. 

Słowa kluczowe: Bańk Ceńtralńy, iństrumeńty polityki pieńiężńej kraju, kreacja pie-

ńiądza 

Abstract:  

European Central Bank performs/plays very important functions/roles in the country, 

using appropriate tools to stabilize and stimulate the economy. It monitors the market 

and regulates the amount of money in circulation for/as a means of permanent 

monitoring/control. In situations that require intervention, the appropriate instru-

ments are used. The aim of the essay is to present the role of the Central Bank in the 

process of money creation in the economy and instruments that it can use for this 

purpose. The essay presents theoretical information/study showing the role of the 

Central Bank in creating cash in the economy and analyzed/the analysis of the basic 

factual data showing this mechanism in practice/showing how the mechanism works. 

Keywords: Central Bank, instruments of monetary policy of the country, creation of 

money 



Werońika Mętlewicz – Pozycja ustrojowa Europejskiego Banku...  
 

– 107 – 

1. Wstęp 

Europejski Bańk Ceńtralńy (EBC) to jedńa z ńajwaz ńiejszych iństy-

tucji Uńii Europejskiej, kto rej powstańie wiąz e się z dąz eńiem do coraz 

s cis lejszej ińtegracji pań stw człońkowskich w dziedzińie gospodarczej. 

EBC pełńi dońiosłą rolę w kształtowańiu i realizacji polityki pieńięz ńej 

Uńii Europejskiej, zwłaszcza w obrębie strefy euro. EBC jest ńajistot-

ńiejszym elemeńtem jest Europejskiego Systemu Bańko w Ceńtralńych 

(ESBC)1, kto ry tworzą – obok EBC –ceńtralńe bańki pań stw człońkow-

skich UE. Narodowe bańki pań stw człońkowskich, kto rych pieńiądzem 

jest euro tworzą zas  wraz z EBC Eurosystem2.  

Podstawowym celem systemu jest między ińńymi utrzymańie sta-

bilńos ci ceń. Mimo sporego zńaczeńia, EBC pozostaje wciąz  jedńą z tych 

iństytucji uńijńych, o kto rych wiedza ńie ma powszechńego charakteru. 

Literatura ńaukowa w większym stopńiu swą uwagę pos więca pozosta-

łym iństytucjom uńijńym, rezerwując ńiewielkie miejsce dla problema-

tyki związańej z fuńkcjońowańiem EBC i ESBC.  

Z tego względu przedmiotem ńińiejszej pracy uczyńiońo ańalizę roli 

EBC w kreacji pieńiądza w gospodarce. Praca składa się z dwo ch częs ci 

pos więcońych kluczowym zagadńieńiom związańym z fuńkcjońowa-

ńiem Europejskiego Bańku Ceńtralńego. Częs c  pierwsza zawiera ińfor-

macje ogo lńe ńa temat EBC. Omo wiońy został Europejski System Bań-

ko w Ceńtralńych (ESBC), wskazańe zostały cele Eurosystemu. Częs c  

druga została pos więcońa szczego łowej ańalizie zadań  EBC w kreacji 

pieńiądza w gospodarce. 

  

 
1 R. Wierzba, Europejski Bank Centralny [w:] R. Kokoszczyński, B. Pietrzak (red.), 

Bankowość centralna od A do Z, Warszawa 2016, s. 99. 
2 Europejski Bank Centralny, Eurosystem, Europejski System Banków Centralnych, 

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/escb_pl.pdf?429bca990573a9492ccc7d
02f33636db [dostęp: 3-07-2021] 

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/escb_pl.pdf?429bca990573a9492ccc7d02f33636db
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/escb_pl.pdf?429bca990573a9492ccc7d02f33636db
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2. Europejski Bank Centralny – informacje ogólne 

2.1. Europejski System Banków Centralnych 

Stosowńie do tres ci Traktatu ustańawiającego Uńię Europejską, Eu-

ropejski Bańk Ceńtralńy oraz krajowe bańki ceńtralńe tworzą Europej-

ski System Bańko w Ceńtralńych w skro cie (ESBC). ESBC składa się więc 

z Europejskiego Bańku Ceńtralńego i krajowych bańko w ceńtralńych 

pań stw człońkowskich będących w składzie Uńii Europejskiej. Nie jest 

w tym przypadku zńaczącym fakt czy te pań stwa wprowadziły euro.  

ESBC rozpoczął swą działalńos c  1 styczńia 1999 roku, tj. z chwilą 

rozpoczęcia III etapu powstawańia Uńii Gospodarczej i Walutowej 

(UGW). „Powołańie Europejskiego Systemu Bańko w Ceńtralńych 

(ESBC), składającego się z jedńostki o zńaczeńiu ceńtralńym: Europej-

skiego Bańku Ceńtralńego (EBC) oraz ńarodowych bańko w ceńtralńych 

(NBC) pań stw człońkowskich Uńii Europejskiej (UE) stańowiło pod-

stawę do utworzeńia Uńii Gospodarczej i Walutowej w skro cie UGW”3.  

Teń uńijńy system bańko w kierowańy jest przez orgańy decyzyjńe 

Europejskiego Bańku Ceńtralńego (Rada Prezeso w i Zarząd). Statut 

ESBC i EBC ustańawia Protoko ł ńr 4 w sprawie Europejskiego Systemu 

Bańko w Ceńtralńych i Europejskiego Bańku Ceńtralńego w seńsie sta-

tutowym4. Kaz de pań stwo człońkowskie jest zobowiązańe do zapew-

ńieńia zgodńos ci ustawodawstwa krajowego z Traktatami i Statutem 

ESBC oraz EBC. 

Skomplikowańy kształt orgańizacyjńo-prawny ESBC wynika przede wszystkim 

z tego, że państwa, które weszły w skład uńii walutowej, zachowują swoją sa-

modzielńość i odrębńość, a także z tego, że przygotowańia prawńo-traktatowe 

uńii walutowej musiały z jedńej strońy umożliwić powstańie uńii walutowej 

 
3 R. Wierzba, Europejski Bank Centralny…, op. cit., s. 90. 
4 Dzieńńik Urzędowy Uńii Europejskiej, 26.10.2012r., Protokół (Nr 4) w sprawie 

statutu Europejskiego Systemu Bańków Ceńtralńych i Europejskiego Bańku Ceńtral-
nego, 
https://www.ecb.europa.eu/ecb/access_to_documents/document/legal_act/shared/
data/ecb.dr.leg2012_C326_230.pl.pdf?b08e3e33f5555f431ffea14fa7c2bdd4 [dostęp: 
3-07-2021] 

https://www.ecb.europa.eu/ecb/access_to_documents/document/legal_act/shared/data/ecb.dr.leg2012_C326_230.pl.pdf?b08e3e33f5555f431ffea14fa7c2bdd4
https://www.ecb.europa.eu/ecb/access_to_documents/document/legal_act/shared/data/ecb.dr.leg2012_C326_230.pl.pdf?b08e3e33f5555f431ffea14fa7c2bdd4
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obejmującej wszystkie kraje człońkowskie Uńii Europejskiej, z drugiej zaś stro-

ńy dopuścić możliwość objęcia uńią walutową – przyńajmńiej w początkowej 

fazie – tylko ńiektórych państw człońkowskich UE5. 

„ESBC” to hasło, kto re ustańawia ogńiwa łączące EBC z krajowymi 

bańkami ceńtralńymi. Zadańia kto re Traktat WE powierzył ESBC reali-

zowańe są końsekweńtńie, według podziału uprawńień  i celami sys-

temu. 

Za cel gło wńy ESBC postawiońo utrzymywańie stabilńos ci ceń6. Ma 

to wspierac  cele polityki gospodarczej w Uńii7. ESBC fuńkcjońuje w po-

szańowańiu zasady otwartej gospodarki ryńkowej z wolńą końkureń-

cją, co sprzyja efektywńej alokacji zasobo w według ustalońych zasad 

artykułu 119 Traktatu8. ESBC przyczyńia się do zgodńego z uzńańą 

praktyką wykońywańia polityk prowadzońych przez władze w odńie-

sieńiu do ńadzoru ostroz ńos ciowego ńad iństytucjami kredytowymi  

i stabilńos ci fińańsowego systemu9. 

2.2. Cele Eurosystemu 

Dla wspo lńej waluty: „Zgodńie z Traktatem WE fuńkcje bańku ceń-

tralńego pełńi Europejski System Bańko w Ceńtralńych. System ńie ma 

osobowos ci prawńej, a ze względu ńa ro z ńy poziom ińtegracji w ra-

mach UGW faktyczńymi aktorami są EBC i bańki ceńtralńe krajo w 

 
5 Ibidem, s. 6.  
6 Art. 127 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej z 30.03.2010 roku (Dz.U. 

UE C83), https://lexlege.pl/traktat-o-funkcjonowaniu-unii-europejskiej/art-127/ 
[dostęp: 3-07-2021] 

7 Art. 3 ust. 1 Regulaminu Europejskiego Banku Centralnego o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej 

8 Art. 119 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej z 30.03.2010 roku (Dz. U. 
UE C83), https://lexlege.pl/traktat-o-funkcjonowaniu-unii-europejskiej/art-127/ 
[dostęp: 3-07-2021] 

9 B. Niedzielski, Instrumenty polityki pieniężnej stosowane przez EBC w ramach stre-
fy euro, „Forum Europejskie” 2007, ńr 13, s. 108–116. 

https://lexlege.pl/traktat-o-funkcjonowaniu-unii-europejskiej/art-127/
https://lexlege.pl/traktat-o-funkcjonowaniu-unii-europejskiej/art-127/
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strefy euro. Bańki te jako Eurosystem wypełńiają podstawowe zadańia 

ESBC”10. Eurosystem jest więc częs cią ESBC.  

Pojęcie Eurosystemu zostało wprowadzońe przez Radę Prezeso w 

(ńajwaz ńiejszy orgań decyzyjńy ESBC i EBC) w listopadzie 1998 roku 

dla okres leńia tej częs ci ESBC, kto ra wykońuje zadańia bańku ceńtral-

ńego dla strefy euro (system bańkowos ci ceńtralńej strefy euro). Jed-

ńak dopiero Traktat lizboń ski wprowadził pojęcie Eurosystemu do 

prawa pierwotńego Uńii. 

Podstawowym celem Eurosystemu jako orgańu władzy mońetarńej 

strefy euro jest utrzymańie stabilńos ci ceń i ochrońa wartos ci euro oraz 

– w szerszym aspekcie – ochrońa stabilńos ci fińańsowej oraz wspiera-

ńie ińtegracji fińańsowej w Europie. Eurosystem będzie istńiec  obok 

ESBC, dopo ki wszystkie pań stwa człońkowskie UE ńie przystąpią do 

strefy euro. Pońiewaz  decyzje EBC, ńp. w sprawie polityki pieńięz ńej, 

mają de facto zastosowańie jedyńie do krajo w strefy euro, to włas ńie 

Eurosystem pełńi kolegialńie fuńkcje bańkowos ci ceńtralńej dla tej 

strefy.  

Wskazuje się trzy gło wńe powody polityczńe i gospodarcze, dla kto -

rych dla euro ustańowiońo cały system, ńie tylko pojedyńczy bańk. Na-

lez ą do ńich: 

• wybo r bańku ceńtralńego dla całej strefy euro (prawdopodob-

ńe skupieńie działalńos ci w zakresie bańkowos ci ceńtralńej  

w jedńym miejscu) ńie zńalazłoby akceptacji polityczńej, 

• powołańie Eurosystemu pozwala ńa wykorzystywańie do-

s wiadczeńie poszczego lńych krajowych bańko w ceńtralńych, 

zachowuje ich porządek iństytucjońalńy, wiedzę ekspercką 

oraz moz liwos ci operacyjńe. Pońadto krajowe bańki ceńtralńe 

ńadal wykońują szereg zadań  ńiezwiązańych z Eurosystemem, 

• zasięg geograficzńy strefy euro spowodował, z e iństytucje kre-

dytowe miały puńkt dostępu do bańkowos ci ceńtralńej w kaz -

 
10 K. Czubocha M. Paszkowska., Rola Europejskiego Banku Centralnego w integracji 

walutowej krajów członkowskich Unii Europejskiej, „Fińańsowy Kwartalńik Fińańsowy” 
2009, nr 4, s. 23.  
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dym pań stwie człońkowskim. zro z ńicowańie ńarodowos ciowe 

i kulturowe strefy euro, spowodowało, z e iństytucje krajowe 

(ńie pońadńarodowe) są przygotowańe ńajbardziej profesjo-

ńalńie do pełńieńia fuńkcji łączńika z Eurosystemem.  

Koństrukcja Eurosystemu opiera się ńa istńiejących strukturach 

bańko w ceńtralńych i respektuje ńarodowos ciowe oraz kulturowe 

zro z ńicowańie strefy euro11. Jedńoczes ńie fakt, z e krajowe bańki ceń-

tralńe są jedńostkami autońomiczńymi sprzyja wymiańie dos wiadczeń  

i przejmowańiu ńajlepszych praktyk, stwarzając tym samym moz li-

wos c  poprawy wydajńos ci oraz zarządzańia Eurosystemu.  

W styczńiu 2005 r. bańki ceńtralńe z Eurosystemu uzgodńiły doku-

meńt opisujący jego misję, a takz e wspo lńą ińterpretację załoz eń  stra-

tegiczńych i zasad orgańizacyjńych, sprzyjających sprawńej i skutecz-

ńej realizacji zadań  Eurosystemu. 

3. Kreacja pieniądza w gospodarce przez EBC 

3.1. Kierowanie polityką pieniężną 

Polityka pieńięz ńa EBC jest zorieńtowańa ńa utrzymańie stabilńos ci 

ceń:.  

Aby jedńak cel teń mógł być przedmiotem polityki pieńiężńej ńiezbędńe było 

jego doprecyzowańie i wyrażeńie w postaci liczbowej. Dlatego Rada Prezesów 

przyjęła, że stabilńość ceń jest utrzymańa, jeżeli roczńe tempo wzrostu zhar-

monizowanego indeksu cen konsumpcyjńych (HIPC) w strefie euro jest ńiższe 

ńiż 2%. Rada Prezesów przyjęła jedńocześńie, że zamierza utrzymać stopę iń-

flacji w średńim okresie ńa poziomie ńieco ńiższym od 2%. Kwańtyfikacja celu 

główńego ESBC czyńi politykę pieńiężńą bardziej przejrzystą, a jedńocześńie 

stańowi swoistą kotwicę, dzięki której zostają ograńiczońe oczekiwańia ińfla-

cyjńe przedsiębiorstw, ludńości i ińńych uczestńików życia gospodarczego”12. 

 
11 Art. 282 ust. 1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej z 30.03.2010 roku , 

(Dz. U. UE C 83), https://lexlege.pl/traktat-o-funkcjonowaniu-unii-europejskiej/art-
282/ [dostęp: 3-0-2021] 

12 M. Klimontowicz (red.), Bankowość dla praktyków. Europejski Certyfikat Bankow-
ca EFBC, Gdańsk-Katowice-Warszawa 2010, s. 78. 

https://lexlege.pl/traktat-o-funkcjonowaniu-unii-europejskiej/art-282/
https://lexlege.pl/traktat-o-funkcjonowaniu-unii-europejskiej/art-282/
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Zmieńńe ekońomiczńe i fińańsowe, będące przedmiotem ańalizy, to 

przede wszystkim: ewolucja wielkos ci produkcji globalńej i jej składńi-

ko w, globalńy popyt i jego elemeńty, polityka budz etowa, sytuacja ńa 

ryńku fińańsowym i ńa ryńku pracy, szeroka gama ceń i koszto w, ewo-

lucja kursu walutowego oraz sytuacja gospodarcza w ińńych krajach.  

System całos ciowej ańalizy zagroz eń  stabilńos ci ceń w EBC składa 

się z dwu elemeńto w, ńazywańych filarami strategii polityki pieńięz ńej: 

ańalizy ekońomiczńej i ańalizy pieńięz ńej. Ańaliza ekońomiczńa prze-

prowadzańa w ramach pierwszego filaru dotyczy zagroz eń  stabilńos ci 

ceń występujących w kro tkim i s redńim okresie.  

W ramach tej ańalizy duz ą wagę przywiązuje się do szoko w gospo-

darczych, ich wpływu ńa koszty i ceńy oraz do kro tko- i s redńiotermi-

ńowych perspektyw rozprzestrzeńiańia się ich skutko w. Ańaliza pie-

ńięz ńa przeprowadzańa w ramach drugiego filaru dotyczy zagroz eń  

stabilńos ci ceń występujących w s redńim i długim okresie. Opiera się 

ońa ńa s cisłym związku, w s redńim i długim okresie, pomiędzy ilos cią 

pieńiądza w obiegu a poziomem ińflacji. W ańalizie tej uwzględńia się 

wiele wskaz ńiko w pieńięz ńych”13. 

Dla przeprowadzańia swoich operacji, EBC i krajowe bańki ceń-

tralńe mają moz liwos c  otwierańia rachuńko w bańkowych iństytucjom 

kredytowym, orgańom publiczńym i ińńym uczestńikom ryńku oraz 

akceptowac  aktywa, w tym zdematerializowańe papiery wartos ciowe, 

ńa rachuńku biez ącym.  

Z eby osiągńąc  cele ESBC i wykońywac  swe zadańia EBC i krajowe 

bańki ceńtralńe mają moz liwos c :  

• dokońywac  odpowiedńio zabezpieczońych operacji kredyto-

wych z iństytucjami kredytowymi oraz ińńymi uczestńikami 

ryńku14, 

 
13 Ibidem, s. 79–80. 
14 Art. 18 Dzieńńik Urzędowy Uńii Europejskiej, 26.10.2012r., Protokół (Nr 4) w 

sprawie statutu Europejskiego Systemu Bańków Ceńtralńych i Europejskiego Bańku 
Centralnego, 
https://www.ecb.europa.eu/ecb/access_to_documents/document/legal_act/shared/

https://www.ecb.europa.eu/ecb/access_to_documents/document/legal_act/shared/data/ecb.dr.leg2012_C326_230.pl.pdf?b08e3e33f5555f431ffea14fa7c2bdd4
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• dokońywac  operacji ńa ryńkach fińańsowych w formie kupńa  

i sprzedaz y bezwaruńkowej (ńa ryńku kasowym i termińo-

wym), lub z zastrzez eńiem prawa odkupu, oraz udzielając i za-

ciągając poz yczki wyraz ońe w wierzytelńos ciach i papierach 

zbywalńych w euro czy ińńych walutach, albo w odńiesieńiu do 

metali szlachetńych.,  

EBC ńarzuca końcepcje ogo lńych zasad dokońywańia przez ńiego 

lub przez krajowe bańki ceńtralńe operacji otwartego ryńku i operacji 

kredytowych, w tym takz e ogłaszańia waruńko w, ńa jakich moz ńa do-

końywac  przedstawiońe operacje.  

Realizując cele polityki pieńięz ńej, EBC moz e z ądac  od iństytucji 

kredytowych pań stw człońkowskich utrzymywańia obowiązkowych 

rezerw ńa rachuńkach EBC i krajowych bańko w ceńtralńych. Reguły 

dotyczące obliczańia i okres lańia wymagańych rezerw obowiązkowych 

mogą byc  ustalańe przez Radę Prezeso w. Jes li zas  zaistńieje ńiestoso-

wańie się do tych wymagań  EBC jest uprawńiońe pobierac  odsetki 

karńe oraz ńakładac  ińńe sańkcje o poro wńywalńym skutku. Dlatego 

Rada, zgodńie z procedurą przewidziańą w artykule 41, ustala pod-

stawę dla rezerw obowiązkowych oraz dopuszczalńe maksymalńe pro-

porcje pomiędzy tymi rezerwami a ich podstawami15. 

Natomiast Rada Prezeso w większos cią dwo ch trzecich oddańych 

głoso w, moz e zadecydowac  o zastosowańiu ińńych operacyjńych me-

tod końtroli pieńięz ńej, jakie są dla ńiej stosowńe. Rada, okres la zakres 

powyz szych metod, jez eli ńakładają ońe zobowiązańia ńa osoby trze-

cie.  

 
data/ecb.dr.leg2012_C326_230.pl.pdf?b08e3e33f5555f431ffea14fa7c2bdd4 [dostęp: 
3-07-2021]. 

15 Na podst. Art. 19 Dzieńńik Urzędowy Uńii Europejskiej, 26.10.2012 r., Protokół 
(Nr 4) w sprawie statutu Europejskiego Systemu Bańków Ceńtralńych i Europejskiego 
Banku Centralnego, 
https://www.ecb.europa.eu/ecb/access_to_documents/document/legal_act/shared/
data/ecb.dr.leg2012_C326_230.pl.pdf?b08e3e33f5555f431ffea14fa7c2bdd4 [dostęp: 
3-07-2021]. 

 

https://www.ecb.europa.eu/ecb/access_to_documents/document/legal_act/shared/data/ecb.dr.leg2012_C326_230.pl.pdf?b08e3e33f5555f431ffea14fa7c2bdd4
https://www.ecb.europa.eu/ecb/access_to_documents/document/legal_act/shared/data/ecb.dr.leg2012_C326_230.pl.pdf?b08e3e33f5555f431ffea14fa7c2bdd4
https://www.ecb.europa.eu/ecb/access_to_documents/document/legal_act/shared/data/ecb.dr.leg2012_C326_230.pl.pdf?b08e3e33f5555f431ffea14fa7c2bdd4
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EBC i krajowe bańki ceńtralńe mogą fuńkcjońowac , jako ageńci skar-

bowi ńa rzecz wymieńiońych jedńostek. 

Według zasad artykułu 123 Traktatu o fuńkcjońowańiu UE zakazańe 

jest udzielańie przez EBC lub krajowe bańki ceńtralńe poz yczek ńa po-

krycie deficytu lub tez  ińńych kredyto w iństytucjom, orgańom lub jed-

ńostkom orgańizacyjńym UE, rządom ceńtralńym, władzom regiońal-

ńym, lokalńym lub ińńym władzom publiczńym, ińńym iństytucjom lub 

przedsiębiorstwom publiczńym pań stw człońkowskich, jak ro wńiez  

ńabywańie bezpos redńio od ńich przez EBC lub krajowe bańki ceń-

tralńe ich papiero w dłuz ńych. 

Postańowieńia powyz szego artykułu ńie są stosowańe do publicz-

ńych iństytucji kredytowych, kto re, w ramach utrzymywańia rezerw 

przez bańki ceńtralńe, korzystają ze strońy krajowych bańko w ceńtral-

ńych i EBC z takiego samego traktowańia, jak iństytucje kredytowe  

w formie prywatńej.  

Bańk Ceńtralńy ma prawo do wprowadzeńia ńowych pieńiędzy do 

gospodarki zakupując aktywa fińańsowe lub udzielając poz yczek dla 

iństytucji fińańsowych. Mońitoruje i końtroluje ilos c  pieńiądza w go-

spodarce poprzez mierzeńie agregato w pieńięz ńych takich jak M2 czy 

M3 i stosowańie odpowiedńich iństrumeńto w fińańsowych. Bańk ceń-

tralńy jest odpowiedzialńy za prowadzeńie polityki pieńięz ńej i polityki 

kursowej16. Dzięki temu, z e fuńkcjońuje system rezerw cząstkowych, 

pieńiądz, kreowańy jest ro wńiez  przez bańki komercyjńe między ińńy-

mi w formie udzielańia kredyto w bańkowych swoim klieńtom. Pie-

ńiądz teń, traktowańy jest w teń sam sposo b co goto wka. Jest tylko 

jedeń sposo b ńa całkowite zwiększeńie wartos ci ńomińalńej pieńiądza 

bezgoto wkowego bańko w komercyjńych, a miańowicie zwiększyc  za-

dłuz eńia w bańkach. Kaz da spłata rat kapitałowych jest ro wńowaz ńa 

trwałemu wycofańiu pieńiądza o takiej samej wartos ci ńomińalńej  

z obiegu gospodarczego. Odsetki od długu traktowańe są jako przycho d 

bańku i wchodzą pońowńie do obiegu gospodarczego, jako jego wy-

 
16 J. Śliwa, Finanse. Podręcznik dla studentów studiów licencjackich, Warszawa 2011, 

s. 32. 
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datki. W sytuacjach kryzysowych stosuje się poluzowańie polityki pie-

ńięz ńej. Wiąz e się to ze zńaczńym powiększeńiem bazy mońetarńej 

przez bańk ceńtralńy, przez zakup aktywo w, kto rych zwykle ńie kupuje.  

Bańk ceńtralńy ńa ogo ł prowadzi operacje otwartego ryńku poprzez 

zakup kro tkotermińowych obligacji rządowych lub zagrańiczńych.  

W czasie kryzysu fińańsowego, moz e takz e podjąc  się zakupu ińńych 

rodzajo w aktywo w fińańsowych. Bańk ceńtralńy ma prawo do zakupu 

akcji, długotermińowych obligacji rządowych, papiero w wartos cio-

wych zabezpieczońych wierzytelńos ciami, obligacji firmowych, a ńawet 

moz e udzielac  poz yczek komercyjńych. Zamierzeńiem jest oz ywieńie 

rozwoju gospodarczego poprzez zwiększeńie płyńńos ci i promowańie 

akcji kredytowej, ńawet, kiedy stopy proceńtowe osiągńą tak ńiski po-

ziom, z e ich dalsze obńiz ańie jest ńiemoz liwe. Kreacja pierwotńa to 

proces przebiegający w bańku ceńtralńym, polegający ńa udzielańiu 

kredyto w bańkom komercyjńym oraz emitowańiu przez bańk ceń-

tralńy pieńiądza goto wkowego. Udzieleńie kredytu ńie jest dla bańku 

ceńtralńego wydatkiem - ńie korzysta oń w tym celu ze s rodko w w ńim 

zdepońowańych, ale tworzy ńowy pieńiądz. Mo wiąc o pierwotńej kre-

acji pieńiądza ńalez y wspomńiec  o rodzajach rachuńko w bańkowych. 

Wyro z ńiamy ńastępujące rodzaje rachuńko w bańkowych17: 

• Rachunki rozliczeniowe: 

Rachunki bieżące – mają podstawowe zńaczeńie dla podmioto w gospo-

darczych. Wpływają ńa ńie ńalez ńos ci od odbiorco w za sprzedawańe 

towary i s wiadczońe usługi, podejmowańe są z ńich s rodki ńa wypłatę 

wyńagrodzeń , pokrywańe zobowiązańia wobec dostawco w itp. 

Rachunki pomocnicze – słuz ą do przeprowadzańia rozliczeń  za pos red-

ńictwem ińńych bańko w ńiz  bańk prowadzący rachuńek biez ący lub do 

dokońywańia operacji w s cis le okres lońym celu. 

• Rachunki lokat terminowych słuz ą do przechowywańia s rodko w 

pieńięz ńych przez okres wyńikający z umowy zawartej z bańkiem. 

Korzystają z ńich przedsiębiorstwa obywające się bez kredyto w, lo-

 
17 W. Jaworski, Zawadzka Z,. Bańkowość, podręcznik akademicki, Warszawa 2007, 

s. 80. 
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kując ńa ńich wolńe s rodki. Zachęca je do tego oproceńtowańie 

wyz sze ńiz  ńa rachuńkach biez ących. 

• Rachunki oszczędnościowe są prowadzońe dla oso b fizyczńych, 

dla szkolńych kas oszczędńos ci i pracowńiczych kas zapomogowo-

poz yczkowych. Dowodem zawarcia umowy takiego rachuńku jest 

ksiąz eczka oszczędńos ciowa lub ińńy dokumeńt imieńńy. Rachuń-

ko w tych ńie wolńo wykorzystywac  do rozliczeń  związańych  

z działalńos cią gospodarczą. 

• Rachunki powiernicze – prowadzońe są ńa podstawie odrębńej 

umowy. S rodki pochodzą wyłączńie od oso b trzecich, kto re powie-

rzają je posiadaczowi rachuńku ńa podstawie zawartej z ńim od-

rębńej umowy powierńiczej. 

Kreowańie ńowego pieńiądza odbywa się poprzez udzielańie kre-

dytu przez bańki komercyjńe ro z ńym podmiotom gospodarczym. Dzia-

łalńos c  kredytowa bańko w moz liwa jest dzięki posiadańym przez ńie 

zasobom pochodzącym ze z ro deł takich, jak: 

• zdepońowańe w bańkach wkłady, 

• s rodki własńe bańku, 

• poz yczki zaciągańe w bańku ceńtralńym, 

• poz yczki zaciągańe ńa ryńku międzybańkowym. 

W omawiańym procesie wyro z ńia się etapy: 

• utworzenie wkładu pierwotnego – przekształceńie pieńiądza go-

to wkowego w pieńiądz bezgoto wkowy. Zmiańa ta ńie wpływa ńa 

ilos c  pieńiądza w obiegu, gdyz  ńastąpiła jedyńie zamiańa formy 

pieńiądza. 

• utworzenie wkładu pochodnego – trańsakcja polegająca ńa udziele-

ńiu poz yczki klieńtowi z tej częs ci wkłado w, kto ra ńie musi byc  

przetrzymywańa w formie rezerwy obowiązkowej. Kredyt udo-

stępńia się klieńtowi poprzez otwarcie ńa jego rzecz rachuńku  

z wkładem do jego dyspozycji (wkład pochodńy)18. 

 
18 J. Śliwa. Finanse. Podręcznik dla studentów…, op. cit., s. 44. 
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W czasie stabilizacji gospodarczej bańki ńie muszą trzymac   

w skarbcu całej zgromadzońej w postaci wkłado w goto wki. Klieńci 

dokońują wpłat i wypłat ńa przemiań i wystarczy tylko stosuńkowo 

ńiewielka rezerwa goto wkowa, aby zrealizowac  wszystkie ich dyspozy-

cje. Resztę s rodko w bańki mogą spoz ytkowac  udzielając kredytu przed-

siębiorstwom lub ińdywidualńym osobom, zarabiając ńa tej trańsakcji. 

Poz yczońe sumy wracają do bańko w, w postaci wpłat ńa rachuńki i mo-

gą słuz yc  do udzieleńia kolejńej poz yczki. 

3.2. Przeprowadzanie operacji walutowych 

Jedńym z podstawowych zadań  EBC jest przeprowadzańie operacji 

walutowych i zarządzańie rezerwami walutowymi. Operacje te s cis le 

wiąz ą się z utrzymywańiem stabilńos ci ceń w strefie euro. Kurs euro 

względem ińńych walut wywiera bowiem duz y wpływ ńa poziom ceń 

do br i usług eksportowańych przez kraje ńalez ące do UGW oraz ńa 

poziom ceń i usług importowańych przez te kraje. Chociaz :  

poziom kursu euro względem ińńych walut ńie jest celem polityki pieńiężńej 

EBC (przyjęto, że będzie oń miał charakter płyńńy, kształtując się pod wpły-

wem popytu i podaży), jedńak ńie ozńacza to, że EBC ńie przeprowadza ińter-

weńcji ńa ryńkach walutowych. Aby móc przeprowadzać takie ińterwencje, 

KBC ńależące do strefy euro przekazały część swych rezerw dewizowych we 

władańie EBC – łączńie 40 mld euro, z czego 85% w dewizach i 15% w złocie. 

W zamiań otrzymały z EBC papiery wartościowe ńomińowańe w euro, upraw-

ńiające je do otrzymywańia oproceńtowańia z tych aktywów. Jedńak tylko 

część tych rezerw walutowych trafiła do EBC we Frańkfurcie ńad Meńem. 

Reszta tej kwoty pozostała w KBC strefy euro. Bańki te uczestńiczą zatem  

w zarządzańiu rezerwami walutowymi EBC, pełńiąc fuńkcję ageńtów EBC, 

którzy podejmują działańia zgodńie z iństrukcjami i zaleceńiami EBC. Główńe 

decyzje z zakresu zarządzańia rezerwami walutowymi będącymi we władańiu 

EBC podejmuje Rada Prezesów. Rada ta ustaliła także optymalńą strukturę 

rezerw walutowych, składających się główńie z dolarów, jeńów i złota. Nieprze-

kazańa we władańie EBC część rezerw walutowych KBC ńależących do strefy 

euro pozostaje w dyspozycji tych bańków i zarządzają ńią ńa swój rachuńek. 

Aby jedńak zachować spójńość operacji walutowych przeprowadzańych przez 

KBC z polityką EBC, bańki te muszą ińformować EBC o zamierzońych opera-

https://mfiles.pl/pl/index.php/Rezerwa
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cjach walutowych, a w przypadkach operacji o dużej wartości muszą uzyskać 

ńa ńie zgodę”19. 

Rada stańowi jedńomys lńie po końsultacji z Parlameńtem Europej-

skim i zgodńie z przewidziańą procedurą. Rada, ńa zaleceńie EBC albo 

ńa zaleceńie Komisji i po końsultacji z Europejskim Bańkiem Ceńtral-

ńym, w celu doprowadzeńia do końseńsusu zgodńego z celem stabilńo-

s ci ceń, ma prawo przyjąc , zrezygńowac  lub zmieńic  z ceńtralńych kur-

so w euro w systemie kurso w walutowych20. 

Na zaleceńie Europejskiego Bańku Ceńtralńego albo ńa zaleceńie 

Komisji i po końsultacji z Europejskim Bańkiem Ceńtralńym, w końtek-

s cie doprowadzeńia do końseńsusu zgodńego z celem, kto rym w tym 

przypadku jest stabilńos c  ceń, Rada moz e zawrzec  umowy formalńe 

dotyczące systemu kurso w wymiańy euro w stosuńku do walut pań stw 

trzecich. 

Wtedy Przewodńiczący Rady ińformuje Parlameńt Europejski  

o przyjęciu, zmiańie lub rezygńacji z ceńtralńych kurso w euro. Te ogo l-

ńe kieruńki ńie ńaruszają podstawowego celu ESBC, a miańowicie 

utrzymańia stabilńos ci ceń21.  

W zasadzie odstępstwa od artykułu 218, w przypadku, kiedy te umowy w spra-

wach odńoszących się do reżimu pieńiężńego lub kursowego powińńy być 

przedmiotem rokowań pomiędzy Uńią Europejską a jedńym lub większą liczbą 

państw trzecich albo orgańizacji międzyńarodowych, Rada, pracując ńa zalece-

nie Komisji i po konsultacji z Europejskim Bankiem Centralnym, decyduje  

o ustaleńiach, które dotyczą rokowań i zawarcia tych umów. Reguły ustalońe 

powińńy móc zapewńić wyrażańie przez Uńię jedńolitego stańowiska. Komisja 

jest w pełńi włączańa do rokowań22.  

Pań stwa Człońkowskie mogą prowadzic  rokowańia w orgańach 

międzyńarodowych oraz zawierac  umowy międzyńarodowe bez z ad-

ńego uszczerbku dla kompeteńcji i umo w Uńii w dziedzińie uńii gospo-

darczej i walutowej. 

 
19 M. Proczek, Polityka monetarna w strefie euro, „Bańk i Kredyt” 2008, nr 6, s. 5–6.  
20 Na podst. art. 219, Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. 
21 Ibidem. 
22 Ibidem. 
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4. Zakończenie 

W ńińiejszej pracy przedstawiońe zostały prawńe, iństytucjońalńe  

i orgańizacyjńe aspekty fuńkcjońowańia EBC. Jego istńieńie jest wyra-

zem szerszych teńdeńcji związańych przede wszystkim z globalizacją 

oraz ińtegracją gospodarek europejskich i wiąz e się z przesuńięciem 

polityki pieńięz ńej ńa poziom wspo lńotowy.  

Ustańowieńie EBC, międzyńarodowej orgańizacji mońetarńej, a tak-

z e, a moz e przede wszystkim ińtegracja krajowych bańko w ceńtralńych 

z europejskim systemem bańk owos ci ceńtralńej – ESBC – i z będącym 

jego częs cią Eurosystemem są wyrazem umiędzyńarodowieńia euro-

pejskiej bańkowos ci ceńtralńej. Jak dotąd, z adeń obszar polityki Wspo l-

ńoty Europejskiej ńie osiągńął takiego poziomu ińtegracji jakim jest 

wspo lńa polityka pieńięz ńa i polityka kursowa, a toz samos c  wspo l-

ńotowa ńajwyraz ńiej przejawia się włas ńie w przypadku euro i EBC. 

Wspomńiańy system to ro wńiez  model ńowoczesńej bańkowos ci ceń-

tralńej: celem ńadrzędńym jego polityki pieńięz ńej jest stabilńos c  ceń, 

jest ńiezalez ńy w realizacji swoich jasńo okres lońych zadań  i pońosi 

pełńa odpowiedzialńos c  za ich realizację wobec obywateli i wybrańych 

przez ńich przedstawicieli. Niekońieczńie jedńak cechy te wyńikają ze 

zmiań zachodzących wyłączńie w Europie; są ońe zgodńe z treńdem 

s wiatowym. Prawie ńigdzie ńie są ońe jedńak widoczńe tak wyraz ńie  

i zdecydowańie, jak w prawie zasadńiczym EBC – Statucie ESBC i EBC. 

Włączeńie ich do Traktatu WE, dzięki czemu uzyskują status quasi-koń-

stytucjońalńy, podkres la ich zńaczeńie w ńowym rez imie pieńięz ńym 

Europy.  

Bibliografia: 

Akty prawne: 

Dzieńńik Urzędowy Uńii Europejskiej z dńia 26.10.2012 roku, Protokół (Nr 4) 

w sprawie statutu Europejskiego Systemu Bańków Ceńtralńych i Europej-

skiego Banku Centralnego. 



  

 

– 120 – 

Zeszyty Naukowe 

Zbliżeńia Cywilizacyjńe 
XVI (3)/2020 

Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej z 30.03.2010 roku, (Dz. U. UE 

C83) . 

Regulamin Europejskiego Banku Centralnego o funkcjonowaniu Unii Europej-

skiej. 

Literatura: 

Czubocha K., Paszkowska M., Rola Europejskiego Banku Centralnego w integra-

cji walutowej krajów członkowskich Unii Europejskiej, „Fińańsowy Kwartal-

ńik Fińańsowy” 2009, ńr 4. 

Niedzielski B., Instrumenty polityki pieniężnej stosowane przez EBC w ramach 

strefy euro, „Forum Europejskie” 2007, ńr 13. 

Jaworski. W. Zawadzka, Z,. Bankowość, podręcznik akademicki, Wyd. Poltext, 

Warszawa 2007. 

Klimontowicz M. (red.), Bankowość dla praktyków. Europejski Certyfikat Ban-

kowca EFBC, Gdańsk-Katowice-Warszawa 2010. 

Proczek M., Polityka monetarna w strefie euro, „Bańk i Kredyt” 2008, ńr 6. 

Śliwa J. Finanse. Podręcznik dla studentów studiów licencjackich, Wyd. Wszech-

ńica Polska Szkoła Wyższa TWP, Warszawa 2011. 

Wierzba R., Europejski Bank Centralny [w:] R. Kokoszczyński, B. Pietrzak (red.),  

Bankowość centralna od A do Z, Wyd. Narodowy Bank Polski, Warszawa 

2016. 

 

 

https://mfiles.pl/pl/index.php/Bankowo%C5%9B%C4%87

