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Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia  

2 kwietnia 1997 r. i na podstawie art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu niżej podpisani 

posłowie wnoszą projekt ustawy: 

 

 

 - o zmianie ustawy o Narodowym Banku 

Polskim. 

 
 
Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy 

upoważniamy pana posła Grzegorza Długiego. 

 

 

 

 (-)   Piotr Apel;  (-)   Józef Brynkus;  (-)   Barbara Chrobak;  (-)   Paweł 

Grabowski;  (-)   Tomasz Jaskóła;  (-)   Norbert Kaczmarczyk;  (-)   Jerzy 

Kozłowski;  (-)   Maciej Masłowski;  (-)   Robert Mordak;  (-)   Błażej Parda; 

 (-)   Łukasz Rzepecki;  (-)   Paweł Skutecki;  (-)   Paweł Szramka;  (-)   Agnieszka 

Ścigaj;  (-)   Stanisław Tyszka. 

 
 



 

Projekt 

 

Ustawa z dnia.…...…...2019 roku 

o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim. 

 

Art. 1 

 

W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz.U. 1997 Nr 140 poz. 938 ze 

zm.) wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) Art. 66 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: „Marszałek Sejmu, na wniosek Prezesa 

Narodowego Banku Polskiego, określi, w drodze zarządzenia, wymagane kwalifikacje, 

zasady wynagradzania oraz tabele stanowisk pracowników Narodowego Banku Polskiego. 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej 

>>Monitor Polski<<.” 

 

2) Uchyla się art. 66 ust. 2. 

 

Art. 2  

 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

 W obecnym stanie prawnym ustawa o Narodowym Banku Polskim daje Zarządowi NBP 

dużą dowolność w ustalaniu wynagrodzeń pracowników NBP.  Wynagrodzenie to zgodnie z art. 66 

ust. 2 ustawy o Narodowym Banku Polskim ustala Zarząd NBP, przy czym ogólna wielkość 

środków ustalana jest corocznie w planie finansowym, z uwzględnieniem poziomu płac w sektorze 

bankowym.  

 W ostatnim czasie opinię publiczną zbulwersowały informacje o zarobkach niektórych 

pracowników NBP sięgających, według doniesień medialnych, nawet ponad 65 tysięcy złotych 

miesięcznie. Zarobki te są bardzo dowolnie określone, a ponadto nie wiadomo według jakich 

kryteriów - jeśli chodzi o podstawę wynagrodzenia. Dodatkowo znaczna część otrzymywanych 

przez pracowników pieniędzy jest przekazywana im w drodze premii, nagród etc. 

 Proponowany projekt ustawy wychodzi naprzeciw zaistniałej sytuacji, odbierając Zarządowi 

NBP i przekazując Sejmowi kontrolę nad wysokością i zasadami wynagrodzeń w Narodowym 

Banku Polskim. Rozwiązanie zawarte w niniejszym projekcie ustawy jest analogicznie do 

zastosowanego w ustawie o Najwyższej Izbie Kontroli. Niezależność Narodowego Banku 

Polskiego będzie zachowana poprzez wyłączną kontrolę Sejmu nad sposobem wynagradzania 

pracowników NBP. To Marszałek Sejmu na wniosek Prezesa NBP określi w drodze zarządzenia 

wymagane kwalifikacje, zasady wynagradzania oraz tabele stanowisk pracowników Narodowego 

Banku Polskiego. W procesie ustalania wysokości tych wynagrodzeń powinna się odbyć debata 

publiczna. Oczywiście wysokość wynagrodzeń będzie również jawna poprzez publikację w 

Monitorze Polskim.  

Narodowy Bank Polski ma osobowość prawną, ale nie podlega wpisowi do rejestru 

przedsiębiorstw państwowych (art. 2 ust. 1 i 2 ustawy o NBP). Jest zatem państwową osobą 

prawną, natomiast majątek Narodowego Banku Polskiego jako centralnego banku Państwa, uznać 

należy za mienie publiczne (wyrok NSA - I OSK 937/14). Z tego też powodu dysponowanie 

środkami Narodowego Banku Polskiego powinno być poddane kontroli Sejmu – jak wszystkie 

środki publiczne. 

 Przyjęcie projektu przyniesie pozytywne skutki społeczne. Obecny brak przejrzystości i 

horrendalnie wysokie zarobki w NBP, zwłaszcza pracowników o nieznanych szerszej opinii 

społecznej kompetencjach, wzbudziły powszechne oburzenie społeczne. Przyjęcie niniejszego 

projektu skutecznie uniemożliwi powtórzenie tego typu kontrowersji, albowiem zarobki w NBP 

oraz kwalfikacje niezbędne do zajmowania poszczególnych stanowisk staną się jawne. 

 Jawność zasad wynagradzania pracowników oraz kwalifikacji niezbędnych do zajmowania 

poszczególnych stanowisk powinna pozytywnie przełożyć się na kwalifikacje pracowników NBP, 



skutecznie ukróci bowiem nepotyzm przy obsadzaniu stanowisk. Niewątpliwie przyniesie to 

pozytywne skutki gospodarcze i prawne.  

Przyjęcie projektu ustawy nie spowoduje wzrostu wydatków z budżetu państwa. Wejście w 

życie projektu ustawy nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki oraz na rynek 

pracy, a także na działalność mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców. 

Przedmiot projektu niniejszej ustawy nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. 



BAS-WAPM-66/19 

Opinia 

BIURO ANALIZ SEJMOWYCH 
KANCElARII SEJMU 

Warszawa, 22 stycznia 2019 r. 

Pan 
Marek Kuchcinski 
Marszalek Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej 

w sprawie zgodnosci z prawem Unii Europejskiej poselskiego projektu 
ustawy o zmianie ustawy o Narodowym Banko Polskim (przedstawiciel 
wnioskodawcow: posel Grzegorz Dlugi) 

Na podstawie art. 34 ust. 9 uchwaly Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 
1992 roku- Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski z 2012 r. poz. 32, 
ze zm.) sporz~dza siy nastypuj~c~ opiniy: 

1. Przedmiot projektu ustawy 
Projekt przewiduje zmian~ art. 66 w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2017 r. poz. 1373, ze zm.; 
dalej: ustawa). 

Zgodnie z projektem Marszalek Sejmu, na wniosek Prezesa Narodowego 
Banku Polski ego ( dalej: NBP), okresli, w drodze zarz~dzenia, wymagane 
kwalifikacje, zasady wynagradzania oraz tabe1e stanowisk pracownik6w NBP 
(zmieniany art. 66 ust. 1 ustawy). Nowelizacja przewiduje uchylenie art. 66 
ust. 2 ustawy, zgodnie z kt6rym Zarz~d NBP ustala wynagrodzenia 
pracownik6w NBP. 

Proponowana ustawa rna wejsc w zycie po uplywie 14 dni od dnia 
ogloszenia. 

2. Stan prawa Unii Europejskiej w materii obj~tej projektem ustawy 
2.1. Analiza projektu ustawy wymaga uwzgl~dnienia art. 130 Traktatu 

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (dalej: TfUE) okreslaj~cego zasad~ 
niezale:lnosci krajowych bank6w centralnych. Zgodnie z wymienionym 
przepisem w wykonywaniu uprawnien oraz zadan i obowi¥k6w, kt6re zostaly 
im powierzone Traktatami i Statutem Europejskiego Systemu Bank6w 
Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, ani Europejski Bank Centralny 
(dalej: EBC), ani krajowy bank centralny, ani czlonek kt6regokolwiek z ich 
organ6w decyzyjnych nie zwracaj~ si~ o instrukcje ani ich nie przyjmuj~ 
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od instytucji, organ6w ani jednostek organizacyjnych UE, rz<!d6w paiistw 
czlonkowskich, ani jakiegoko1wiek innego organu. Ponadto, instytucje, organy 
i jednostki organizacyjne UE, jak r6wniez rz<!dY paiistw czlonkowskich 
powinny szanowac ty zasady i nie d~zyc do wywierania wplywu na czlonk6w 
organ6w decyzyjnych EBC 1ub krajowych bank6w centra1nych 
przy wykonywaniu ich zadaii. Trese przedstawionego przepisu zostala 
powt6rzona wart. 7 Protokolu (nr 4) w sprawie Statutu Europejskiego Systemu 
Bank6w Centra1nych i Europejskiego Banku Centra1nego (Dz. Urz. UE C 202 
z 7.6.2016, s. 230) zal~czonego do TfUE i Traktatu o Unii Europejskiej. 

2.2. W odniesieniu do projektu ustawy na1ezy r6wniez przeprowadzic 
oceny koniecznosci zasiygniycia opinii EBC. Podstaw<! obowi<!zku zasiygania 
takiej opinii jest art. 127 ust. 4 TfUE, kt6ry stanowi, ze EBC jest konsu1towany 
przez wladze krajowe w sprawie kazdego projektu regu1acji w dziedzinach 
pod1egaj~cych jego kompetencji, 1ecz w granicach i na warunkach okres1onych 
przez Rady. Ponadto, zgodnie z art. 282 ust. 5 TfUE EBC jest konsultowany, 
w zakresie swoich uprawnieii, w sprawie kazdego projektu aktu UE i kazdego 
projektu regu1acji na poziomie krajowym oraz moze wydawac opinie. 

Aktem prawnym, kt6ry wypelnia tresci<! og61n<! dyspozycjy wynikaj<!c~ 
z art. 127 ust. 4 TfUE, jest decyzja Rady 98/415/WE z dnia 29 czerwca 1998 r. 
w sprawie konsultacji Europejskiego Banku Centra1nego udzie1anych wladzom 
krajowym w sprawie projekt6w przepis6w prawnych (Dz. Urz. WE L 189 
z 3.7.1998, s. 42; Dz. Urz. UE Po1skie wydanie specja1ne: Rozdzial1, Tom 1, 
s. 446, da1ej: decyzja 98/415/WE). 

3. Analiza przepis6w projektu pod k~tem ustalonego stanu prawa 
Unii Europejskiej 

3.1. Projektowane przepisy dotycz<! przekazania kompetencji w zakresie 
okres1ania niezbydnych kwalifikacji, zasad wynagradzania oraz kata1ogu 
stanowisk pracownik6w NBP na rzecz Marszalka Sejmu. Wydanie 
odpowiedniego zarz~dzenia bydzie moglo nast<!pic na wniosek Prezesa NBP. 

Przedmiot projektu ustawy dotyczy ksztahowania zasad zwi~zanych 
z zatrudnianiem pracownik6w banku centralnego. Nowelizacja podlega zatem 
ocenie w odniesieniu do zgodnosci z zasad~ niezaleznosci bank6w centra1nych, 
wywodzon<! z art. 130 TfUE. Zgodnie z orzecznictwem Trybunalu 
Sprawiedliwosci UE (da1ej: TSUE) w odniesieniu do art. 130 TfUE 
,[ z] brzmienia tego przepisu wynika, ze przepis 6w rna w zalozeniu chronic 
ESBC i jego organy decyzyjne przed wplywami zewnytrznymi, kt6re mog~ 
wchodzic w kolizjy z wykonywaniem zadaii, kt6re powierzono ESBC 
w traktacie FUE i protoko1e w sprawie ESBC i EBC. Wspomniany przepis 
rna zatem na celu zasadniczo chronic ESBC przed wsze1kimi formami nacisku 
po1itycznego, by umozliwic mu skuteczn~ realizacjy ce16w zwi~anych 
z powierzonymi mu zadaniami, dziyki nieza1eznemu wykonywaniu 
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specyficznych uprawnien, kt6re w zwi'!zku z tym przysluguj'! mu na podstawie 
prawa pierwotnego"1• 

3.2. Jak wskazuje sit( w doktrynie, gwarancje niezale:Znosci krajowego 
banku centralnego odnosz'! sitt wyl'!cznie do tej dziedziny, kt6ra jest zwi'!zana 
z wykonywaniem przez ten bank zadan wynikaj'!cych z prawa UE 2 

• 

Jednoczesnie, doktryna rozwija wywodzon'! z art. 130 TtUE zasadtt 
niezale:Znosci, odnosz'!c j'! do czterech aspekt6w funkcjonowania bank6w 
centralnych: 

a) instytucjonalnego dotycz'!cego niezaleznosci w zakresie 
podejmowanych decyzji; 

b) personalnego - dotycz'!cego niezaleznosci prezes6w bank6w 
centralnych; 

c) funkcjonalnego - dotycz'!cego zgodnosci statutowych kompetencji 
bank6w centralnych z przepisami TtUE; 

d) finansowego - dotycz'!cego niezale:Znosci w kwestiach finansowo
organizacyjnych3. 

Projektowane regulacje dotycz'! niezaleznosci NBP w odniesieniu 
do jego funkcjonowania w wymiarze finansowo-organizacyjnym. Dokonuj'!c 
oceny wymog6w dotycz'!cych niezaleznosci banku centralnego w tym aspekcie 
nale.zy uwzglttdnic stanowisko EBC prezentowane w rocznych raportach 
z konwergencji oraz w niewi'!Z'!cych opiniach EBC wydawanych w odniesieniu 
do projekt6w akt6w prawnych notyfikowanych na podstawie art. 127 ust. 4 
TtUE. W ocenie EBC, analizuj'!c wymiar finansowo-organizacyjny 
niezaleznosci krajowych bank6w centralnych nalezy ocenic mozliwosc 
wywierania wplywu przez podmioty trzecie na zadania tych bank6w, w tym 
na ich zdolnosc operacyjn'! (w odniesieniu do zasob6w ludzkich) oraz finansow'! 
(w odniesieniu do srodk6w finansowych) do wykonywania powierzonych im 
zadan4• W opinii EBC ,[p]anstwa czlonkowskie nie mog'! ograniczac zdolnosci 
krajowych bank6w centralnych do zatrudniania i zatrzymywania 
wykwalifikowanego personelu koniecznego do niezaleznego wykonywania 
zadan, kt6re na nie naklada Traktat i Statut. Krajowy bank centralny nie moze 
tez znalezc sitt w sytuacji, w kt6rej pozbawiony jest kontroli nad personelem, 
kontrola ta jest ograniczona lub rz'!d panstwa czlonkowskiego moze wplywac 
na decyzje banku dotycz'!ce personelu. Zmiany przepis6w dotycz'!cych 
wynagrodzen czlonk6w organ6w decyzyjnych i pracownik6w krajowych 

1 Wyrok TSUE z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie C-62114 Peter Gauweiler i in. przeciwko 
Deutscher Bundestag, ECLI:EU:C:2015:400, pkt 40 i przytoczone tam orzecznictwo. 
2 U. Hade [w:] Ch. Calliess, M. Ruffert, EUV/AEUV. Das Verfassungsrecht der Europiiischen 
Union mit Europaischer Grundrechtecharta. Kommentar, C.H. Beck, s. 1643. 
3 A. Nowak-Far, Komentarz do art. 130 TIDE [w:] A. Wrobel (red.), Traktat 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Tom II, Wolters Kluwerbusiness, s. 768-769. 
4 EBC, Raport z konwergencji. Maj 2018, s. 27-31. 
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bank6w centralnych powinny bye ustalane w scislej i efektywnej wsp6lpracy 
z krajowym bankiem centralnym i z nalezytym uwzgl~dnieniem jego 
stanowiska, tak aby umozliwie krajowemu bankowi centralnemu nieprzerwane 
wykonywanie jego zadan w naleZyty spos6b"5• Podmioty inne niz krajowy bank 
centralny mog'l zatem w bardzo ograniczonym stopniu wplywae na regulacje 
dotyCZ'!Ce personelu tego banku. Przepisy te powinny bye ustalane w scislej 
wsp6lpracy z bankiem centralnym, tak aby umozliwie mu wykonywanie zadan 
nalozonych na niego przez TillE. 

Uwzgl~dniaj'lc przedstawione wyzej stanowisko EBC, jak r6wniez 
opinie tego banku przedlozone w odpowiedzi na notyfikowane projekty 
krajowych akt6w prawnych6

, nale:Zy uznae, ze rozwi'lzania zawarte w projekcie 
ustawy mog'l zostae uznane za sprzeczne z zasad'! niezale:Znosci krajowych 
bank6w centralnych, wywodzon'l z art. 130 TillE. Proponowane regulacje 
zakladaj'!, iz wydanie przez Marszalka Sejmu zarz'!dzenia w kwestiach 
kadrowych musi zostae poprzedzone stosownym wnioskiem przedlozonym 
przez Prezesa NBP. Jednoczesnie, wydawane przez Marszalka Sejmu 
zarz'!dzenia b~d'! mogly w istotny spos6b modyfikowae, w stosunku do wniosku 
Prezesa NBP, warunki zatrudniania i zatrzymywania wykwalifikowanego 
personelu banku centralnego. 

W swietle wydawanych dotychczas przez EBC, na podstawie art. 127 
ust. 4 TillE, niewi'l.Z'lcych opinii na temat projekt6w akt6w normatywnych, 
projekt ustawy moze budzie W'!tpliwosci co zgodnosci z zasad'l niezaleznosci 
krajowych bank6w centralnych, kt6ra jest wywodzona z art. 130 TillE. 

3.2. Zgodnie z art. 2 ust. I decyzji 98/415/WE wladze paitstw 
czlonkowskich zasi~gaj'l opinii EBC w sprawach kazdego projektu przepisu 
prawnego w dziedzinach podlegaj'lcych jego kompetencji, zgodnie z TillE, 
szczeg6lnie odnosnie do: spraw walutowych, srodk6w platnosci, krajowych 
bank6w centralnych, gromadzenia, tworzenia i upowszechniania system6w 
walutowych, finansowych, bankowych, platnosci oraz statystyk bilans6w 
platniczych, system6w platnosci i rozliczen, zasad maj'lcych zastosowanie 
do instytucji finansowych, w zakresie, w jakim wywieraj'l one istotny wplyw na 
stabilnose instytucj i finansowych i rynk6w. 

Bior'lc pod uwag~ te postanowienia nale:Zy wskazae, ze projekt zawiera 
propozycje przepis6w odnosz'lcych si~ do krajowego banku centralnego. Tym 
samym projekt powinien zostae notyfikowany EBC w trybie art. 127 ust. 4 
TillE. 

Notyfikacja projektu ustawy powinna nast'lpie na etapie 
umozliwiaj'lcym wladzy rozpoczynaj'lcej opracowywanie projektu prawnego 
rozwazenie opinii EBC przed podj~ciem merytorycznych decyzji (art. 4 decyzji 

5 Ibidem, s. 29-30. 
6 Zob. w szczeg6lnosci opinia EBC z 21 stycznia 2008 r., sygn. CON/2008/9; opinia EBC 
z 18 maja 2010 r., sygn. CON/2010/42; opinia EBC z 29lipca 2010 r., sygn. CON/2010/59. 
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98/415/WE). Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej nie okresla 
szczeg6lowej procedury dotycz~cej notyfikacji projekt6w ustaw trybie art. 127 
ust. 4 TIDE. Nale.zy uznac, iz notyfikacja powinna zostac dokonana 
przez Marszalka Sejmu (na podstawie art. 10 pkt lOa Regulaminu Sejmu). 

4. Konkluzje 
1. W swietle wydawanych dotychczas przez Europejski Bank Centralny, 

na podstawie art. 127 ust. 4 TIDE, niewi~z~cych opinii na temat projekt6w 
akt6w normatywnych, projekt ustawy o zmianie ustawy o Narodowym Banku 
Polskim moze budzic w~tpliwosci co zgodnosci z zasad~ niezaleznosci 
krajowych bank6w centralnych, kt6rajest wywodzona z art. 130 TIDE. 

2. Projekt podlega notyfikacji Europejskiemu Bankowi Centralnemu 
w trybie art. 127 ust. 4 TIDE. 

Akceptowal: 
Wicedyre 
B' raAn 
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Opinia 

065801 
BIURO ANA!.IZ SEJMOWYCH 

KANCHARll SEJMU 

Warszawa, 22 stycznia 2019 r. 

Pan 
Marek Kuchcinski 
Marszalek Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej 

w sprawie stwierdzenia - w trybie art. 95a ust. 3 regulaminu Sejmu -
czy poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o Narodowym Banko Polskim 
(przedstawiciel wnioskodawcow: posel Grzegorz Dlugi) jest projektem 
ustawy wykonuj~cej prawo Unii Europejskiej 

Projekt przewiduje zmian~ art. 66 w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2017 r. poz. 1373, ze zm.; 
dalej: ustawa). Zgodnie z projektem Marszalek Sejmu, na wniosek Prezesa 
Narodowego Banku Polski ego ( dalej: NBP), okresli, w drodze zarz'!dzenia, 
wymagane kwalifikacje, zasady wynagradzania oraz tabele stanowisk 
pracownik6w NBP (zmieniany art. 66 ust. 1 ustawy). Nowelizacja przewiduje 
uchylenie art. 66 ust. 2 ustawy, zgodnie z kt6rym Zarz'!d NBP ustala 
wynagrodzenia pracownik6w NBP. 

Projekt nie zawiera przepis6w maj'!cych na celu wykonanie prawa UE. 
W swietle wydawanych dotychczas przez Europejski Bank Centralny, 

na podstawie art. 127 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (dalej: 
TtUE), niewiC!.ZC!cych opinii na temat projekt6w akt6w normatywnych, projekt 
moze budzic WC!tpliwosci co zgodnosci z zasad'! niezalezuosci krajowych 
bank6w centralnych, kt6ra jest wywodzona z art. 130 TtUE. Projekt podlega 
notyfikacji Europejskiemu Bankowi Centralnemu w trybie art. 127 ust. 4 TtUE. 
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Projekt ustawy o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim nie jest 
projektem ustawy wykonuj~cej prawo Unii Europejskiej. 
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Akceptowal: 
Wicedyrektor 
Biura Anali Sej 
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