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1
Wprowadzenie

Powo∏anie w 1999 r. Europejskiego Systemu Banków Centralnych (ESBC), sk∏adajàcego si´
z jednostki centralnej: Europejskiego Banku Centralnego (EBC) oraz narodowych banków centralnych (NBC) paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej (UE) by∏o kamieniem milowym na drodze
do utworzenia Unii Gospodarczej i Walutowej (UGW).
Po raz pierwszy ide´ przekszta∏cenia Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (EWG) w uni´ ekonomicznà i walutowà wysuni´to ju˝ pod koniec lat 60-tych, widzàc w tym mo˝liwoÊç unikni´cia zagro˝eƒ wynikajàcych z za∏amania si´ istniejàcego wówczas mi´dzynarodowego systemu walutowego. Jednak dopiero pod koniec lat 80-tych powsta∏ konkretny plan, przedstawiony w tzw. Raporcie
Delorsa (ówczesnego przewodniczàcego Komisji Wspólnot Europejskich), utworzenia Unii Gospodarczej i Walutowej. Raport zak∏ada∏ trzy etapy realizacji unii.
Na ka˝dy etap wyznaczone zosta∏y wszystkim paƒstwom cz∏onkowskim konkretne dzia∏ania
dostosowawcze. W zakresie bankowoÊci centralnej by∏y one zasadniczo przeprowadzone
w II etapie (od 1994 r. do koƒca 1998 r.). Nastàpi∏o wtedy dostosowanie przepisów prawa krajowego do dorobku prawnego Wspólnot (fr. acquis communautaire), ze szczególnym
uwzgl´dnieniem statutów banków centralnych, a tak˝e wprowadzono zasad´ zabraniajàcà bankom centralnym (w tym EBC) bezpoÊredniego lub poÊredniego finansowania i kredytowania sektora finansów publicznych.
Ostatni, III etap rozpoczà∏ si´ 1 stycznia 1999 r. wraz z poczàtkiem dzia∏alnoÊci ESBC.
W tym dniu zacz´∏y obowiàzywaç nieodwo∏alne kursy wymiany walut jedenastu paƒstw (Austria,
Belgia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, W∏ochy)
przyst´pujàcych jako pierwsze do strefy euro oraz przekazanie przez nie kompetencji w zakresie
prowadzenia wspólnej polityki pieni´˝nej Europejskiemu Bankowi Centralnemu. W 2001 r. do krajów ze wspólnà walutà euro przystàpi∏a równie˝ Grecja.
Podstawà prawnà funkcjonowania ESBC jest Traktat ustanawiajàcy Wspólnot´ Europejskà
(TWE) oraz za∏àczony do niego Protokó∏ w sprawie Europejskiego Systemu Banków Centralnych
i Europejskiego Banku Centralnego (zwany Statutem ESBC i EBC). W tytule VII TWE: Polityka Gospodarcza i Walutowa zawarte zosta∏y przepisy dotyczàce bezpoÊrednio struktury i zadaƒ EBC. Cz´Êç
przepisów TWE, odnoszàcych si´ do EBC, zosta∏a zapisana – co jest rzeczà charakterystycznà –
w jednakowym brzmieniu w Statucie ESBC i EBC (np. przepisy dot. celów i zadaƒ ESBC, organizacji EBC, zadaƒ poszczególnych organów EBC). Statut zawiera ponadto przepisy b´dàce szczegó∏owymi regulacjami dotyczàcymi dzia∏alnoÊci ESBC i EBC (np. przepisy dot. kompetencji poszczególnych organów EBC, kapita∏u i rezerw dewizowych EBC, klucza subskrypcji kapita∏u).
G∏ównym celem statutowym ESBC jest utrzymywanie stabilnoÊci cen. O ile nie narusza to
celu podstawowego, ESBC wspiera swymi dzia∏aniami ogólnà polityk´ gospodarczà Wspólnoty,
skierowanà na wzrost gospodarczy, zwalczanie bezrobocia, ekspansj´ eksportowà, rozwój regionalny, restrukturyzacj´ oraz unowoczeÊnianie gospodarki.
Do podstawowych zadaƒ realizowanych przez ESBC nale˝y:
• okreÊlenie i realizacja polityki pieni´˝nej w ramach strefy euro;
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• dokonywanie operacji walutowych zgodnie z zasadami wspólnej polityki pieni´˝nej;

1

• przechowywanie i zarzàdzanie oficjalnymi rezerwami dewizowymi paƒstw nale˝àcych
do strefy euro;
• prowadzenie polityki emisyjnej w odniesieniu do euro;
• zapewnienie niezawodnego i szybkiego systemu rozliczeƒ pieni´˝nych oraz p∏atnoÊci.
Wspomagajàc wykonywanie g∏ównych zadaƒ, ESBC wype∏nia równie˝ zadania dodatkowe,
takie jak:
• gromadzenie danych i informacji statystycznych przy pomocy NBC i innych instytucji;
• dzia∏alnoÊç analityczno-badawcza;
• dzia∏alnoÊç nadzorcza;
• dzia∏alnoÊç prawotwórcza (uchwalanie rozporzàdzeƒ, decyzji, zaleceƒ, opinii, wytycznych,
instrukcji);
• pe∏nienie funkcji doradczych;
• wspó∏praca na forum mi´dzynarodowym.
Z uwagi na fakt, i˝ ESBC nie posiada osobowoÊci prawnej, zadania, które zosta∏y na niego
na∏o˝one przepisami, realizowane sà przez EBC lub przez NBC. Zasadniczy ci´˝ar wype∏nienia zarówno zadaƒ g∏ównych, jak i wspomagajàcych spoczywa jednak na EBC, który przy wykonaniu niektórych z nich wspomagany jest przez NBC.
Do zadaƒ wszystkich NBC wchodzàcych w sk∏ad ESBC nale˝y przede wszystkim zbieranie
danych statystycznych dotyczàcych sytuacji makroekonomicznej w danym kraju i przekazywanie ich
do EBC. Banki te biorà równie˝ udzia∏ w opiniowaniu projektów aktów prawnych EBC oraz regulacji krajowych dotyczàcych kompetencji ESBC. Do zadaƒ NBC paƒstw strefy euro nale˝y przede
wszystkim realizacja zaleceƒ EBC dotyczàcych polityki pieni´˝nej (poprzez prowadzenie operacji
otwartego rynku) oraz emisja banknotów na zamówienie EBC.
Dla prawid∏owego wype∏nienia zadania powierzonego przepisami TWE i Statutu, tj. sprawowania polityki pieni´˝nej przez EBC, konieczne by∏o zapewnienie ESBC szerokiego zakresu niezale˝noÊci. Jej g∏ówne elementy wzorowane by∏y na rozwiàzaniach obowiàzujàcych w Deutsche Bundesbanku (du˝a niezale˝noÊç finansowa banku, sposób powo∏ywania w∏adz banku, kadencyjnoÊç cz∏onków organów decyzyjnych banku). Ostatecznie przyj´to, i˝ niezale˝noÊç ESBC ma cztery aspekty:
• niezale˝noÊç instytucjonalna – przejawia si´ przede wszystkim w zakazie przyjmowania
wytycznych, instrukcji, czy te˝ sugestii od osób trzecich przy wykonywaniu zadaƒ na∏o˝onych przepisami TWE i Statutu;
• niezale˝noÊç personalna – okreÊlona w du˝ym stopniu przez tryb powo∏ywania i odwo∏ywania cz∏onków kierownictwa banku oraz zapewnienia im odpowiednio d∏ugiej kadencji
(8 lat w przypadku kierownictwa EBC, minimum 5 lat w przypadku prezesów NBC);
• niezale˝noÊç finansowa – polega na trwa∏ym okreÊleniu zasad tworzenia i podzia∏u funduszy banku i wykluczajàcej mo˝liwoÊç wywierania „nacisku” na decyzje banku w kwestiach finansowych;
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• niezale˝noÊç funkcjonalna – czyli uprawnienie i zdolnoÊç banku centralnego do kszta∏towania polityki pieni´˝nej oraz samodzielnego podejmowania decyzji w wype∏nianiu pozosta∏ych funkcji statutowych.

1

Europejski System Banków Centralnych (ESBC) powsta∏ na mocy Traktatu ustanawiajàcego Wspólnot´ Europejskà, jako organ sprawujàcy zadania bankowoÊci centralnej. Jego
g∏ównym celem jest utrzymywanie stabilnoÊci cen. ESBC sk∏ada si´ z Europejskiego Banku
Centralnego (EBC) i narodowych banków centralnych (NBC) wszystkich paƒstw cz∏onkowskich UE, niezale˝nie od tego, czy przyj´∏y one euro. ESBC rozpoczà∏ swojà dzia∏alnoÊç
1 stycznia 1999 r., tj. z chwilà rozpocz´cia III etapu tworzenia Unii Gospodarczej i Walutowej (UGW). Kierowany jest przez organy decyzyjne EBC.
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Informacje ogólne
Europejski Bank Centralny (EBC, ang. European Central Bank) rozpoczà∏ swojà dzia∏alnoÊç
1 czerwca 1998 r., tj. przesz∏o pó∏ roku przed koƒcem II etapu tworzenia UGW i poczàtkiem funkcjonowania ESBC. Zastàpi∏ on Europejski Instytut Walutowy (EIW), który zosta∏ powo∏any do ˝ycia z poczàtkiem II etapu UGW w celu wzmocnienia wspó∏pracy mi´dzy bankami centralnymi oraz
przygotowania do wprowadzenia wspólnej waluty euro. Z chwilà rozpocz´cia III etapu, tj. z dniem
1 stycznia 1999 r., EBC przejà∏ wszystkie kompetencje przewidziane w TWE i Statucie.
Wraz z rozpocz´ciem dzia∏alnoÊci ESBC i przekazaniem przez paƒstwa cz∏onkowskie strefy euro
swoich kompetencji w zakresie polityki pieni´˝nej, EBC zaczà∏ spe∏niaç centralnà rol´ w Systemie.
Podstawà prawnà dzia∏ania EBC jest – tak samo jak w przypadku ca∏ego ESBC – Traktat ustanawiajàcy Wspólnot´ Europejskà oraz Statut ESBC i EBC.
Europejski Bank Centralny posiada najszerszy zakres zdolnoÊci prawnej dost´pnej dla paƒstw
cz∏onkowskich. Posiadajàc osobowoÊç prawnà, EBC mo˝e byç stronà w post´powaniu sàdowym,
jest uprawniony równie˝ do reprezentowania ESBC na forum mi´dzynarodowym.
Podstawowe zadania EBC pokrywajà si´ zasadniczo z zadaniami przewidzianymi dla ESBC,
o których wy˝ej mowa (str. 4-5). Jest on odpowiedzialny za ustalanie polityki pieni´˝nej paƒstw strefy euro, przeprowadzanie transakcji dewizowych, utrzymywanie rezerw walutowych i zarzàdzanie
nimi, u∏atwianie niezak∏óconego funkcjonowania systemów p∏atniczych oraz dysponuje wy∏àcznym
prawem do wydawania pozwolenia na emisj´ banknotów euro. Ponadto EBC ma prawo do dzia∏alnoÊci prawotwórczej, opiniodawczej i doradczej w kwestiach nale˝àcych do kompetencji ESBC,
a tak˝e do uzyskiwania danych statystycznych niezb´dnych dla jego pracy. EBC uczestniczy w posiedzeniach mi´dzynarodowych instytucji i gremiów walutowych.
Kapita∏ EBC wynosi 5,564 mld EUR i pochodzi z wp∏at narodowych banków centralnych
ESBC. Udzia∏y w cz´Êci kapita∏u EBC poszczególnych paƒstw zosta∏y okreÊlone na podstawie tzw.
klucza subskrypcji i sà aktualizowane co 5 lat.

Do utworzenia klucza subskrypcji wzi´to pod uwag´ udzia∏ danego paƒstwa w ogólnej
liczbie ludnoÊci UE oraz jego udzia∏ w ∏àcznym PKB UE. Klucz subskrypcji jest niezmiernie
istotny dla ca∏ej sfery zwiàzanej z finansami ESBC, bowiem zgodnie z nim okreÊla si´ –
oprócz cz´Êci udzia∏u NBC w kapitale EBC – tak˝e wk∏ad w rezerwy walutowe EBC oraz
udzia∏y NBC w zyskach EBC.

Banki centralne paƒstw cz∏onkowskich obj´tych derogacjà nie wp∏acajà ca∏oÊci kwoty,
która przypada im do zap∏aty, a jedynie 7% przypisanej im cz´Êci, jako wk∏ad w koszty operacyjne EBC. Pozosta∏e 93% wp∏acajà w momencie przystàpienia do strefy euro.
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„Paƒstwami z derogacjà” nazywa si´ paƒstwa cz∏onkowskie UE, b´dàce równoczeÊnie
cz∏onkami UGW, które nie przyj´∏y jeszcze wspólnej waluty euro, ale sà zobowiàzane dokonywaç wszelkich dzia∏aƒ zmierzajàcych w tym kierunku. Obecnie paƒstwami z derogacjà sà, oprócz Szwecji, wszystkie paƒstwa przyj´te do UE 1 maja 2004 r., w tym Polska. Natomiast Wielka Brytania i Dania sà krajami z klauzulà opt-out, co zgodnie z przepisami
TWE oznacza, ˝e samodzielnie zadecydujà czy przystàpià do strefy euro.

2

Klucz subskrypcji kapita∏u EBC (%)
Niemcy
Francja
Wielka Brytania
Włochy
Hiszpania
Polska
Holandia
Belgia
Szwecja
Austria
Grecja
Portugalia
Dania
Czechy
W´gry
Finlandia
Irlandia
Słowacja
Litwa
Słowenia
Łotwa
Estonia
Luksemburg
Cypr
Malta

21,14
14,87
14,38
13,05
7,78
5,14
4,00
2,55
2,41
2,08
1,90
1,77
1,57
1,46
1,39
1,29
0,92
0,71
0,44
0,33
0,30
0,18
0,16
0,13
0,06
0
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Ârodki wp∏acone do kapita∏u EBC przez NBC paƒstw strefy euro – ca∏oÊç przypadajàcej
do zap∏acenia kwoty (stan: 1 maja 2004 r.)
mln EUR
1.176.170

827.533
726.278

432.697
222.336

141.910
115.745

Niemcy
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Francja

W∏ochy

Hiszpania Holandia

Belgia

Austria

105.584
Grecja

98.233

71.711

Portugalia Finlandia
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Ârodki wp∏acone do kapita∏u EBC przez NBC paƒstw spoza strefy euro – 7% kwoty przypadajàcej do zap∏acenia (1 maja 2004 r.)
mln EUR
56.022

2
20.013
9.400
6.101

Wielka
Brytania

Polska

Szwecja

Dania

5.680

Czechy

5.408

W´gry

2.783

1.723

1.302

1.160

0,69

0,50

0,25

S∏owacja

Litwa

S∏owenia

¸otwa

Estonia

Cypr

Malta

EBC posiada rezerwy dewizowe, przekazane przez NBC paƒstw strefy euro, w celu podejmowania stosownych interwencji na rynkach walutowych. Obecnie wynoszà one równowartoÊç
kwoty 50 mld EUR, z czego 85% utrzymywana jest w walutach obcych (dolar amerykaƒski i jen),
a 15% w z∏ocie.

RównowartoÊç rezerw walutowych przekazanych przez NBC paƒstw strefy euro do EBC (stan
na 1 maja 2004 r.)
12.000

mln EUR
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Niezale˝noÊç EBC – w czterech aspektach, o których wy˝ej by∏a mowa – chroniona jest
przepisami TWE i Statutu. W przypadku jej naruszenia, EBC ma prawo zg∏osiç skarg´ do Europejskiego Trybuna∏u SprawiedliwoÊci (ETS). Jednak szeroki zakres niezale˝noÊci EBC nie oznacza, ˝e jest
on pozbawiony kontroli zewn´trznej. TWE nak∏ada trzy rodzaje kontroli funkcjonowania EBC:
• obowiàzki sprawozdawcze,
• kontrol´ sàdowà
• audyt zewn´trzny.
Obowiàzki sprawozdawcze sà doÊç rozleg∏e. EBC opracowuje i publikuje co tydzieƒ skonsolidowany bilans ESBC oraz kwartalne i roczne sprawozdanie z dzia∏alnoÊci ESBC (te ostatnie przekazywane sà do Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej i Rady Europejskiej wraz z rocznym
sprawozdaniem w zakresie polityki pieni´˝nej).
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Cz∏onkowie Zarzàdu mogà byç równie˝ poproszeni o zdanie sprawozdania przed odpowiednià komisjà Parlamentu Europejskiego bàdê te˝ wystàpiç z nim z w∏asnej inicjatywy.
Europejski Trybuna∏ SprawiedliwoÊci czuwa nie tylko nad ochronà uprawnieƒ przys∏ugujàcych
ESBC i EBC, ale równie˝ nad zgodnoÊcià aktów prawnych EBC z prawem wspólnotowym.

2

ESBC podlega tak˝e kontroli niezale˝nych rewidentów zewn´trznych w zakresie operacji
finansowych.
Struktura organizacyjna
Organami decyzyjnymi EBC sà: Rada Prezesów (zwana inaczej Radà Zarzàdzajàcà lub Radà
Naczelnà; ang. Governing Council)), Zarzàd (ang. Executive Board) oraz Rada Ogólna (zwana inaczej Radà Generalnà, ang. General Council).
Rada Prezesów jest najwa˝niejszym organem decyzyjnym EBC. W jej sk∏ad wchodzà cz∏onkowie
Zarzàdu EBC (6 osób) oraz prezesi NBC paƒstw strefy euro (12). Rada wydaje wià˝àce decyzje, dyrektywy i rozporzàdzenia oraz podejmuje niezb´dne dzia∏ania w celu realizacji przez ESBC zadaƒ przewidzianych w TWE i Statucie, w szczególnoÊci z zakresie ustalania polityki pieni´˝nej strefy euro. Posiedzenia
zwyczajne Rady Prezesów odbywajà si´ co dwa tygodnie, istnieje równie˝ mo˝liwoÊç zwo∏ania posiedzeƒ
nadzwyczajnych, z uwagi na wa˝ne wydarzenie i koniecznoÊç podj´cia natychmiastowej decyzji.
Zarzàd EBC tworzà Prezes, Wiceprezes oraz 4 cz∏onków. Kadencja ka˝dego cz∏onka jest nieodnawialna i trwa 8 lat. Do g∏ównych zadaƒ Zarzàdu nale˝y realizacja polityki pieni´˝nej, zgodnie z wytycznymi i postanowieniami Rady Prezesów oraz prowadzenie bie˝àcych spraw EBC.
W tym celu Zarzàd jest uprawniony do wydawania stosownych instrukcji, kierowanych do NBC.

W przypadku pierwszego Zarzàdu, kadencja poszczególnych cz∏onków ró˝ni∏a si´ od siebie (od 4 do 8 lat), tak aby w przysz∏oÊci zapewniç p∏ynnà rotacj´ jego sk∏adu i kontynuowanie kierunku polityki pieni´˝nej ESBC.

Pierwszym prezesem EBC by∏ Willem Duisenberg i jego kadencja powinna skoƒczyç
si´ w 2006 r. Jednak w wyniku z∏o˝enia rezygnacji z dalszego piastowania stanowiska, jesienià 2003 r. objà∏ je Jean-Claude Trichet, prezes centralnego banku Francji.

Rada Ogólna sk∏ada si´ z Prezesów wszystkich NBC wchodzàcych w sk∏ad ESBC oraz Prezesa i Wiceprezesa EBC. Pozostali cz∏onkowie Zarzàdu EBC nie posiadajà prawa g∏osu. Organ ten, majàcy zasadniczo charakter tymczasowy, zajmuje si´ g∏ównie zadaniami wynikajàcymi z faktu, i˝ nie
wszystkie paƒstwa cz∏onkowskie UE sà w strefie euro. Do obowiàzków Rady Ogólnej nale˝y pe∏nienie funkcji doradczych, wspomagajàcych i administracyjnych. Do funkcji doradczych nale˝à
przede wszystkim zadania, które Rada Ogólna przej´∏a po Europejskim Instytucie Walutowym
(EIW), a które zwiàzane by∏y z przygotowaniem NBC do uczestnictwa w Eurosystemie. Ponadto Rada wspó∏dzia∏a przy wydawaniu opinii w zakresie aktów prawnych, dotyczàcych ESBC, wspomaga
dzia∏alnoÊç sprawozdawczà ESBC, realizuje zadania o charakterze administracyjnym, m.in. odnoÊnie wspó∏udzia∏u przy okreÊlaniu warunków pracy personelu EBC.
Siedziba EBC znajduje si´ w Niemczech we Frankfurcie nad Menem. Pod wzgl´dem organizacyjnym EBC podzielony jest na piony (na ich czele stojà poszczególni cz∏onkowie Zarzàdu),
w sk∏ad których wchodzà dyrekcje generalne lub departamenty, te zaÊ podzielone sà na wydzia∏y i sekcje. W strukturze ESBC funkcjonujà równie˝ komitety ESBC (pe∏nià funkcje pomocnicze wobec Rady Prezesów i Zarzàdu) oraz grupy robocze ESBC (dzia∏ajà przy poszczególnych komitetach
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jako ich jednostki pomocnicze). Obecnie dzia∏a 12 komitetów ESBC: ds. audytu wewn´trznego, ds.
banknotów, ds. komunikacji, ds. nadzoru bankowego, ds. operacji rynkowych, ds. polityki pieni´˝nej, ds. prawa, ds. rachunkowoÊci oraz dochodów pieni´˝nych, ds. statystyki, ds. stosunków mi´dzynarodowych, ds. systemów p∏atnoÊci i rozrachunku oraz ds. technologii informacyjnych. Wed∏ug danych z maja 2004 r., w EBC pracuje przesz∏o 1 300 pracowników.

2
Wed∏ug danych z maja 2004 r., w EBC pracuje przesz∏o 1 300 pracowników. W rozbiciu
na narodowoÊci: 27,6% stanowià Niemcy, 11,8% – Anglicy, 10,4% – W∏osi, 10% – Francuzi,
8,1% – Hiszpanie, 3,2% – obywatele paƒstw przyj´tych do UE 1 maja 2004 r.

Polityka pieni´˝na i kursowa
Organem odpowiedzialnym za kszta∏towanie polityki pieni´˝nej paƒstw strefy euro jest Rada
Prezesów, która okreÊla wytyczne w zakresie poÊrednich celów monetarnych, podstawowych stóp
procentowych oraz wielkoÊci rezerw w Systemie. Realizacja polityki pieni´˝nej spoczywa na Zarzàdzie, który wydaje instrukcje dla NBC. Natomiast faktyczna realizacja polityki pieni´˝nej, w postaci
praktycznego stosowania konkretnych instrumentów pozostaje w gestii NBC. W celu osiàgni´cia celów polityki pieni´˝nej na p∏aszczyênie operacyjnej, EBC wraz z NBC wypracowa∏ wspólny zestaw
instrumentów, tj. rezerw´ obowiàzkowà, operacje otwartego rynku oraz kredyt i depozyt na koniec
dnia (ang. standing facilities). W kwestiach zwiàzanych z rezerwami dewizowymi, obowiàzek ich
utrzymywania i zarzàdzania nimi spoczywa równie˝ na Radzie Prezesów.
Równie˝ polityk´ kursowà kszta∏tuje w EBC Rada Prezesów. Decydowa∏a ona o rozmiarach
cz´Êci Êrodków rezerw dewizowych, która zosta∏a przekazana do EBC przez NBC w chwili jego ustanowienia (ówczeÊnie suma równowartoÊci 50 mld ECU). Obecnie Rada Prezesów zarzàdza przekazanymi do EBC rezerwami dewizowymi, wydajàc m.in. wytyczne w zakresie operacji dewizowych.

styczeƒ 1994 – utworzenie Europejskiego Instytutu Walutowego (EIW) z siedzibà we
Frankfurcie nad Menem, który ma na celu wzmocnienie wspó∏pracy mi´dzy bankami centralnymi oraz przygotowanie wprowadzenia wspólnej waluty euro;
1 czerwca 1998 – poczàtek dzia∏alnoÊci Europejskiego Banku Centralnego (przej´cie zadaƒ
EIW), z siedzibà we Frankfurcie nad Menem.
1 stycznia 1999 – rozpocz´cie funkcjonowania ESBC, EBC realizuje zadania na∏o˝one
na niego przepisami TWE oraz Statutu ESBC i EBC.
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Austria

3

Informacje ogólne
Pierwszy Narodowy Bank Austrii (NBA, niem. Oesterreichische Nationalbank), majàcy przywilej drukowania banknotów, powsta∏ w 1816 r. W 1878 r. zawarte zosta∏o porozumienie, na mocy
którego powsta∏ wspólny dla Cesarstwa Narodowy Bank Austriacko-W´gierski, dzia∏ajàcy do 1919
r. W 1923 r. utworzony zosta∏ Narodowy Bank Austrii, dzia∏ajàcy do chwili obecnej. Poczàtkowo
do zadaƒ NBA nale˝a∏a odbudowa gospodarki zniszczonej w czasie pierwszej wojny Êwiatowej oraz
przezwyci´˝enie ogromnej inflacji. Po przy∏àczeniu w 1938 r. Austrii do Trzeciej Rzeszy, NBA zosta∏
zlikwidowany. Wznowi∏ swà dzia∏alnoÊç w 1945 r. Podstawà prawnà funkcjonowania banku jest
ustawa z 1955 r. o Narodowym Banku Austrii, która zosta∏a znowelizowana w 1998 r. w zwiàzku
z obowiàzkiem dostosowania statutów NBC do przepisów wspólnotowych.
Obecnie podstawowe zadania NBA zwiàzane sà z jego uczestnictwem w ESBC, zaÊ zadania
dodatkowe – wykonywane poza ESBC – dotyczà gospodarki dewizowej, rozliczeƒ finansowych
oraz obs∏ugi bankowej paƒstwa.
W kwestiach dotyczàcych nadzoru bankowego, NBA wykonuje wspó∏dzia∏a z innymi podmiotami: W∏adzami Rynku Finansowego (WRF) i Komitetem Rynku Finansowego (KRF). WRF sprawujà nadzór ostro˝noÊciowy w bankach, firmach inwestycyjnych (w zakresie papierów wartoÊciowych), spó∏kach ubezpieczeniowych (w zakresie ubezpieczeƒ) oraz w funduszach emerytalnych.
KRF ustanowiony jest w Ministerstwie Finansów i stanowi platform´ kontaktów pomi´dzy instytucjami wspólnie odpowiedzialnymi za stabilnoÊç finansowà. Obowiàzkami zaÊ NBA w zakresie nadzoru sà: badanie ryzyka rynkowego i kredytowego banków, nadzór nad systemami p∏atniczymi, uzyskiwanie opinii ekspertów, sprawozdawczoÊç i przetwarzanie danych dotyczàcych banków.
NBA, jako jeden z nielicznych banków centralnych, jest spó∏kà akcyjnà, aczkolwiek przepisy
o spó∏kach akcyjnych majà w odniesieniu do niego ograniczone zastosowanie. Kapita∏ akcyjny NBA
wynosi 12 mln EUR i dzieli si´ na 150 tys. akcji. Po∏owa kapita∏u jest w posiadaniu Skarbu Paƒstwa,
a druga po∏owa w posiadaniu ró˝nego rodzaju instytucji, reprezentujàcych interesy przemys∏u,
spó∏dzielczoÊci, banków i towarzystw ubezpieczeniowych.

Akcje Narodowego Banku Austrii, majàcego form´ prawnà spó∏ki akcyjnej, mogà nabyç wy∏àcznie rezydenci. 50% kapita∏u NBA nale˝y do Skarbu Paƒstwa.

Od momentu utworzenia Europejskiego Banku Centralnego, tj. od 1 czerwca 1998 r., Bank
Austrii posiada udzia∏y w kapitale EBC. Od 1 maja 2004 r. udzia∏ NBA w kapitale EBC wynosi
2,08%, co odpowiada 115,74 mln EUR.
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Struktura organizacyjna
Organami decyzyjnymi NBA sà: Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, Prezes, Rada Generalna, Rada Zarzàdzajàca.
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nale˝y rozpatrywanie i przyjmowanie rocznego sprawozdania Banku, podejmowanie decyzji dotyczàcych podzia∏u zysku Banku, a tak˝e wybór czterech audytorów, którzy sprawdzajà roczne sprawozdania NBA.
Do obowiàzków Prezesa nale˝y uczestnictwo w spotkaniach Rady Generalnej i nadzorowanie jej dzia∏ania. W razie jego nieobecnoÊci mo˝e zastàpiç go Wiceprezes.

3

Rada Generalna sk∏ada si´ z Prezesa, Wiceprezesa i dwunastu cz∏onków. Prezes, Wiceprezes
wraz z szeÊcioma innymi cz∏onkami Rady powo∏ywani sà przez Rzàd Federalny na pi´cioletnià kadencj´, z mo˝liwoÊcià jej odnowienia. SzeÊciu pozosta∏ych cz∏onków jest wybieranych na Walnym
Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Rada jest zwo∏ywana przez Prezesa przynajmniej raz w miesiàcu i zajmuje si´ nadzorowaniem dzia∏alnoÊci nie dotyczàcej ESBC (udziela m.in. wytycznych Radzie Zarzàdzajàcej w sprawach zwiàzanych z kierowaniem bankiem). Decyzje Rady Generalnej sà podejmowane zwyk∏à wi´kszoÊcià g∏osów.
Rada Zarzàdzajàca sk∏ada si´ z Przewodniczàcego, Wiceprzewodniczàcego i dwóch cz∏onków. Mianowana jest przez Prezydenta Austrii po przedstawieniu propozycji rzàdu, na okres pi´ciu
lat z mo˝liwoÊcià powtórnej kadencji. Przewodniczàcy powinien byç jednoczeÊnie cz∏onkiem Rady
Generalnej. Rada Zarzàdzajàca jest odpowiedzialna za ogólnà dzia∏alnoÊç Banku i prowadzenie jego spraw. Dzia∏a zgodnie z instrukcjami EBC. W innych sprawach, jeÊli nie le˝à one w kompetencji
Rady Generalnej, ani nie wymagajà jej zatwierdzenia, Rada Zarzàdzajàca mo˝e podejmowaç niezale˝ne decyzje. Sk∏ada regularne sprawozdania ze swojej dzia∏alnoÊci Radzie Generalnej – zwykle raz
w miesiàcu.
G∏ówna siedziba Banku znajduje si´ w Wiedniu. NBA posiada osiem oddzia∏ów sieci terenowej, które sà ustanowione we wszystkich stolicach landów (niem. Bundesländer). Bank posiada
tak˝e cztery przedstawicielstwa zagraniczne: w Londynie, Nowym Jorku, Brukseli, Pary˝u. Wed∏ug
danych z 2004 r. w NBA jest zatrudnionych oko∏o 1 200 pracowników.

Bank Austrii zosta∏ utworzony w 1816 r. w nast´pstwie wojny z Francjà, która doprowadzi∏a do zachwiania systemu finansowego Cesarstwa Austriackiego. Stàd bank zajmowa∏ si´ g∏ównie kwestiami monetarnymi i od samego poczàtku swojego istnienia posiada∏ wy∏àczne uprawnienia emisyjne.

Belgia
Informacje ogólne
Narodowy Bank Belgii (NBB, fr. Banque Nationale de Belgique, flam. Nationale Bank van België) zosta∏ ustanowiony na mocy ustawy z 5 maja 1850 r. i dzia∏a jako publiczna spó∏ka akcyjna.
Obecnie funkcjonowanie NBB uregulowane jest Statutem Narodowego Banku Belgii z 23 grudnia 1998 r. oraz niektórymi postanowieniami zawartymi w aktach prawnych odnoszàcych si´
do publicznych spó∏ek akcyjnych.
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Oprócz wykonywania zadaƒ zwiàzanych z uczestnictwem w ESBC oraz pe∏nienia funkcji banku paƒstwa, NBB m. in. wspiera zachowanie stabilnoÊci systemu finansowego.
Mimo, ˝e NBB nie sprawuje bezpoÊrednio nadzoru bankowego w Belgii, pomi´dzy Bankiem
a odpowiadajàcà za nadzór bankowy Komisjà BankowoÊci, Finansów i Ubezpieczeƒ wyst´pujà
pewne powiàzania. W Radzie Nadzorczej Komisji, której cz∏onkowie powo∏ywani sà przez Króla Belgów – oprócz przewodniczàcego oraz od siedmiu do dziewi´ciu osób – zasiada trzech cz∏onków
Rady Zarzàdzajàcej NBB, zaÊ w sk∏ad tak˝e powo∏ywanego przez Króla Belgów Komitetu Zarzàdzajàcego Komisji – oprócz przewodniczàcego oraz trzech cz∏onków – wchodzà trzy osoby powo∏ywane z grona Komitetu Dyrektorów NBB.

3

Kapita∏ akcyjny NBB wynosi 10 mln EUR i dzieli si´ na 400 tys. akcji bez okreÊlenia wartoÊci nominalnej. Po∏owa z nich posiada imienny charakter i jest subskrybowana przez Skarb Paƒstwa,
zaÊ druga po∏owa mo˝e byç imienna bàdê na okaziciela. Akcje Banku sà notowane na gie∏dzie papierów wartoÊciowych.
Od momentu utworzenia Europejskiego Banku Centralnego, tj. od 1 czerwca 1998 r., NBB
posiada udzia∏y w kapitale EBC. W zwiàzku z przystàpieniem nowych paƒstw cz∏onkowskich do UE,
od 1 maja 2004 r. udzia∏ NBB w kapitale EBC wynosi 2,5502%, co odpowiada 141,91 mln EUR.
Struktura organizacyjna
Organami NBB sà: Prezes, Komitet Dyrektorów, Rada Zarzàdzajàca oraz Kolegium Cenzorów.
Prezes NBB, który jest powo∏ywany przez Króla Belgów na pi´cioletnià kadencj´, sprawuje
kierownictwo nad Bankiem, przewodniczy posiedzeniom Komitetu Dyrektorów i Rady Zarzàdzajàcej oraz jest zobowiàzany do realizowania decyzji podj´tych przez Komitet i Rad´. W razie swojej
nieobecnoÊci, Prezes mo˝e oddelegowaç do udzia∏u w posiedzeniach Zast´pc´ Prezesa, powo∏ywanego z grona dyrektorów. Kadencja Prezesa mo˝e byç odnowiona tylko raz.
Komitet Dyrektorów, dzia∏ajàcy pod kierownictwem Prezesa, sk∏ada si´ z co najmniej pi´ciu,
lecz nie wi´cej ni˝ z siedmiu dyrektorów, z których jeden pe∏ni równolegle funkcj´ Zast´pcy Prezesa. Z wyjàtkiem Prezesa, wszystkich cz∏onków Komitetu powo∏uje Król Belgów na wniosek Rady Zarzàdzajàcej na szeÊcioletnià kadencj´, którà mo˝na jednorazowo odnowiç. Komitet Dyrektorów odpowiada za administrowanie i zarzàdzanie Bankiem oraz podejmuje decyzje o kierunkach polityki
NBB. Dodatkowo cia∏o to wykonuje zadania nienale˝àce do kompetencji innych organów Banku
na mocy ustawy, statutów lub przepisów wewn´trznych.
Rada Zarzàdzajàca sk∏ada si´ z Prezesa, dyrektorów oraz dziesi´ciu cz∏onków powo∏ywanych
na trzyletnià kadencj´ (dwóch spoÊród osób zaproponowanych przez zwiàzki zawodowe, trzech
spoÊród organizacji pracodawców oraz pi´ciu zaproponowanych przez Ministra Finansów). Kadencja cz∏onków Rady mo˝e byç jednorazowo odnowiona. Na forum Rady dyskutowane sà ogólne zagadnienia z zakresu funkcjonowania Banku, polityki pieni´˝nej oraz sytuacji gospodarczej Belgii
i Unii Europejskiej. Na podstawie propozycji z∏o˝onych przez Komitet Dyrektorów, Rada Zarzàdzajàca uchwala zarzàdzenia dotyczàce podstawowych zasad funkcjonowania organów Banku, struktury organizacyjnej oraz rodzajów Êwiadczonych us∏ug. Rada Zarzàdzajàca desygnuje G∏ównego
Skarbnika, okreÊla sum´ por´czeƒ kredytowych, przyjmuje roczny raport na temat dzia∏alnoÊci Banku przygotowany przez Prezesa oraz mo˝e delegowaç swoje kompetencje na Komitet Dyrektorów.
Rada Zarzàdzajàca spotyka si´, co najmniej dwa razy w miesiàcu. Podejmuje decyzje zwyk∏à wi´kszoÊcià g∏osów w obecnoÊci co najmniej po∏owy swoich cz∏onków. W przypadku równej liczby g∏osów, rozstrzyga g∏os Prezesa.
Kolegium Cenzorów sk∏ada si´ z dziesi´ciu cz∏onków. Wybiera ono ze swojego sk∏adu Przewodniczàcego oraz Sekretarza. Zadaniem tego organu jest nadzór nad pracami zwiàzanymi z plano-
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waniem i wykonywaniem bud˝etu. Kolegium Cenzorów spotyka si´ co najmniej dwa razy na kwarta∏.
Podejmuje decyzje zwyk∏à wi´kszoÊcià g∏osów w obecnoÊci co najmniej po∏owy swoich cz∏onków.
Siedziba Banku zlokalizowana jest w Brukseli. NBB posiada osiem oddzia∏ów regionalnych.
Zgodnie z danymi za 2001 r., w NBB zatrudnionych by∏o 2 250 osób.

Belgijski Bank Narodowy zosta∏ utworzony w 1850 r. w nast´pstwie kryzysu finansowego, który dotknà∏ dotkliwie kraj nieca∏e dwadzieÊcia lat po odzyskaniu przez niego niepodleg∏oÊci.

3
Finlandia
Informacje ogólne
Bank Finlandii (BF, fin. Suomen Pankki) zosta∏ ustanowiony w 1811 r. na mocy dekretu cara
Aleksandra I. Obecnie obowiàzujàcà podstawà prawnà dzia∏ania Banku jest Konstytucja oraz
Ustawa o Banku Finlandii z dnia 27 marca 1998 r. Bank jest instytucjà paƒstwowà.
Bank Finlandii wchodzi w sk∏ad Europejskiego Systemu Banków Centralnych. Zgodnie z Traktatem ustanawiajàcym Wspólnot´ Europejskà jego podstawowym celem jest utrzymywanie stabilnoÊci cen i wspieranie polityki gospodarczej Wspólnoty Europejskiej pod warunkiem, ˝e nie narusza to podstawowego celu dzia∏ania Banku. Pozosta∏e zadania obejmujà zaopatrywanie systemu
gospodarczego w pieniàdz gotówkowy i dbanie o jego wysokà jakoÊç, zarzàdzanie rezerwami dewizowymi, zapewnianie stabilnoÊci i bezpieczeƒstwa systemu p∏atniczego, prowadzenie dzia∏alnoÊci analitycznej oraz opracowywanie i publikowanie danych statystycznych.
Nadzór bankowy sprawowany jest przez specjalnie do tego powo∏anà instytucj´ – Organ
Nadzoru Finansowego, która b´dàc administracyjnie powiàzana z Bankiem Finlandii, podejmuje decyzje niezale˝nie.
Od momentu utworzenia Europejskiego Banku Centralnego, tj. od 1 czerwca 1998 r., BF posiada udzia∏y w kapitale EBC. Od 1 maja 2004 r. udzia∏ Banku Finlandii w kapitale EBC wynosi 1,
2887%, co odpowiada 71,71 mln EUR.
Struktura organizacyjna
Organami Banku Finlandii sà: Parlamentarna Rada Nadzorcza oraz Zarzàd.
Parlamentarna Rada Nadzorcza sk∏ada si´ z dziewi´ciu cz∏onków wybieranych przez Parlament. Cz∏onkostwo w Radzie uniemo˝liwia pe∏nienie funkcji ministerialnej oraz sprawowanie funkcji w Zarzàdzie Banku. Rada nadzoruje dzia∏alnoÊç Banku, posiada tak˝e szereg uprawnieƒ o charakterze administracyjnym, np. ma prawo przedstawiania kandydatów na cz∏onków Zarzàdu oraz
prawo mianowania dyrektorów Banku Finlandii.
Zarzàd sk∏ada si´ z Prezesa oraz maksymalnie pi´ciu cz∏onków, którzy mianowani sà przez
Prezydenta paƒstwa. Prezes powo∏ywany jest na okres siedmiu lat, zaÊ cz∏onkowie Zarzàdu na okres
pi´ciu lat. Funkcj´ prezesa mo˝na pe∏niç przez co najwy˝ej dwie kadencje. Funkcja cz∏onka Zarzàdu mo˝e byç sprawowana przez tà samà osob´ przez co najwy˝ej trzy kadencje. Do zadaƒ Zarzàdu nale˝y kierowanie dzia∏alnoÊcià Banku i zapewnienie realizacji jego zadaƒ. Podj´cie decyzji wy-
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maga poparcia wi´kszoÊci cz∏onków. W sytuacji równego roz∏o˝enia g∏osów, decydujàce znaczenia
ma g∏os Prezesa.
Siedziba Banku znajduje si´ w Helsinkach. Centrala BF sk∏ada si´ z 19 komórek organizacyjnych, dodatkowo funkcjonuje pi´ç oddzia∏ów regionalnych. Wed∏ug stanu na koniec 2003 r.
w Banku zatrudnionych by∏o ∏àcznie 626 pracowników.

Bank Finlandii zosta∏ ustanowiony w 1811 r. na mocy dekretu cara Aleksandra I.

3
Francja
Informacje ogólne
Narodowy Bank Francji (BdF, fr. Banque de France) zosta∏ za∏o˝ony w 1800 r. przez Napoleona Bonaparte w celu o˝ywienia wzrostu gospodarczego po g∏´bokiej recesji powsta∏ej w wyniku rewolucji. Podstawà prawnà dzia∏ania Banku, ustanowionego jako spó∏ka akcyjna, by∏ Statut
Narodowego Banku Francji, obowiàzujàcy do 1936 r. Po II wojnie Êwiatowej nastàpi∏a nacjonalizacja BdF, który z dniem 1 stycznia 1946 r. zosta∏ przej´ty przez Skarb Paƒstwa na zasadzie odp∏atnoÊci w formie 20-letnich obligacji rzàdu, w zamian za jednà akcj´ banku. Na poczàtku lat 70. i 90.
przeprowadzano reformy Banku zwiàzane z koordynacjà polityki pieni´˝nej i gospodarczej prowadzonà przez rzàd i bank. Podstawà prawnà dzia∏ania BdF jest ustawa z 1993 r. Ostatnie jej zmiany – zwiàzane z procesem dostosowawczym narodowych banków centralnych paƒstw UE do zasad ESBC – mia∏y miejsce w 1998 r.
Na przestrzeni dwóch wieków dzia∏alnoÊci, BdF sukcesywnie rozszerza∏ swoje kompetencje
poza obszary zwiàzane z politykà pieni´˝nà. Od 1999 r., kiedy uprawnienia w zakresie kszta∏towania polityki pieni´˝nej przejà∏ EBC, BdF spe∏nia funkcje banku paƒstwa (tj. prowadzenie rachunków
bankowych rzàdu oraz rachunku obligacji, przygotowywanie i prowadzenie emisji rzàdowych papierów wartoÊciowych, zarzàdzanie rezerwami dewizowymi, zaciàganie i udzielanie po˝yczek
i gwarancji w imieniu rzàdu, pe∏nienie funkcji doradcy rzàdu w sprawach finansowych i ekonomicznych); zbiera informacje gospodarcze poprzez Central´ Ryzyka (rejestr wi´kszych kredytów udzielanych przez banki komercyjne) oraz Central´ Bilansów (dobrowolny rejestr bilansów oraz informacji finansowo-ekonomicznych dot. podmiotów gospodarczych) oraz prowadzi dzia∏alnoÊç us∏ugowà na rzecz klientów spoza sektora finansowego (prowadzenie rachunków bankowych oraz kont
i operacji papierami wartoÊciowymi, przyjmowanie depozytów i dokonywanie lokat terminowych,
wymiana walut, wynajmowanie sejfów).
Bank Francji sprawuje równie˝ bezpoÊrednie funkcje w systemie nadzoru bankowego.
Obowiàzki w tym zakresie sà podzielone pomi´dzy trzy niezale˝ne organy kolegialne o ró˝nym
zakresie obowiàzków, w których wa˝nà rol´ odgrywa Prezes Banku. Organami tymi sà: Komisja
Bankowa (nadzór nad dzia∏alnoÊcià instytucji kredytowych), Komitet Regulacji Bankowych i Finansowych (okreÊlanie norm ostro˝noÊciowych) oraz Komitet Instytucji Finansowych i Przedsi´biorstw Inwestycyjnych (wydawanie zezwoleƒ na za∏o˝enie banku, dokonanie fuzji, przej´ç, tworzenie holdingów, grup kapita∏owych, itp.). Ponadto BdF jest uprawniony do nadzoru nad rynkiem
papierów wartoÊciowych i gie∏d oraz zajmuje si´ równowagà francuskich rynków finansowych poprzez udzia∏ w strukturach Narodowej Rady do spraw Kredytów i Bezpieczeƒstwa.
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Od momentu utworzenia Europejskiego Banku Centralnego, tj. od 1 czerwca 1998 r., Bank
Francji posiada udzia∏y w kapitale EBC. Od 1 maja 2004 r. udzia∏ BdF ten wynosi 14,8712%, co
odpowiada 827,53 mln EUR.
Struktura organizacyjna
Organami BdF sà: Rada Generalna, Prezes oraz Rada Polityki Pieni´˝nej (RPP).
W sk∏ad Rady Generalnej wchodzi Prezes, Pierwszy i Drugi Zast´pca Prezesa, czterech cz∏onków RPP, przedstawiciel pracowników banku oraz Cenzor lub jego zast´pca, pe∏niàcy funkcje nadzorcze z ramienia rzàdu (mo˝e przedk∏adaç Radzie propozycje do rozwa˝enia i wnosiç sprzeciw do jej decyzji). Rada Generalna decyduje o wszystkich kwestiach dotyczàcych Banku, z wyjàtkiem polityki pieni´˝nej. Zajmuje si´ w szczególnoÊci kwestiami administracyjnymi, kadrowymi i finansowymi.

3

Bie˝àce zarzàdzanie Bankiem le˝y w kompetencjach Prezesa i jego dwóch zast´pców. Ponadto Prezes przewodniczy Radzie Generalnej i RPP oraz przygotowuje i uprawomocnia decyzje podejmowane przez te Rady. Zarówno Prezes, jak i jego Zast´pcy sà powo∏ywani na mocy Rozporzàdzenia Rady Ministrów na szeÊcioletnià kadencj´, która mo˝e byç jednorazowo odnowiona.
Rada Polityki Pieni´˝nej jest organem doradczym, zajmujàcym si´ obserwacjà zmian poziomu cen i badaniem skutków polityki ESBC. Ponadto zajmuje si´ równie˝ ogólnymi zagadnieniami
dotyczàcymi funkcjonowania banku, alokacji funduszy banku, kontrolà rachunków banku, itp. RPP
sk∏ada si´ z dziewi´ciu osób: Prezesa Banku, jego dwóch zast´pców oraz szeÊciu cz∏onków, powo∏ywanych przez Rad´ Ministrów na dziewi´cioletnià (nieodnawialnà) kadencj´, z tym, ˝e kadencja
1/3 cz∏onków RPP odnawiana jest co trzy lata. Rada gromadzi si´ na wniosek Prezesa, co najmniej
raz w miesiàcu lub na wniosek wi´kszoÊci cz∏onków Rady. W spotkaniach Rady mogà tak˝e uczestniczyç równie˝ Premier oraz Minister Gospodarki i Finansów, jednak bez prawa g∏osu.
Siedziba Banku Francji mieÊci si´ w Pary˝u. Centrala BdF podzielona jest na Sekretariat Generalny, Skarbiec i cztery dyrekcje generalne, w ramach których dzia∏ajà dyrekcje, centra, biura, serwisy, wydzia∏y, komórki, itp. BdF posiada 211 oddzia∏ów terenowych, zlokalizowanych we wszystkich du˝ych miastach Francji i w wi´kszoÊci Êrednich. Sieç terenowa jest rozwini´ta z uwagi na funkcj´ operacyjnà pe∏nionà przez BdF. Obecnie niektóre wi´ksze oddzia∏y terenowe poszerzajà swój zakres dzia∏alnoÊci o funkcje analityczno-badawcze i doradcze, przeistaczajàc si´ w oddzia∏y regionalne. BdF posiada równie˝ jedno przedstawicielstwo zagraniczne w Nowym Jorku. Wed∏ug danych
z koƒca 2002 r. w BdF zatrudnionych jest 15 153 pracowników.

Bank Francji zosta∏ utworzony w 1800 r. przez Pierwszego Konsula – Napoleona Bonaparte
w nast´pstwie kryzysu gospodarczego i finansowego po wielkiej Rewolucji Francuskiej.

Bank Francji zosta∏ znacjonalizowany w 1945 r., tj. 145 lat po jego utworzeniu. Na poczàtku jego dzia∏alnoÊci w formie spó∏ki akcyjnej, ustalono, i˝ w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy uczestniczy tylko 200 akcjonariuszy posiadajàcych najwi´ksze pakiety akcji. Takie
rozwiàzanie prowadzi∏o do szerokich uprawnieƒ finansowych wàskiej grupy osób i de
facto rzàdzenia Francjà przez 200 rodzin. Z tego wzgl´du ju˝ w 1808 r. nastàpi∏a zmiana statutu, tak, aby zadowoliç Cesarza Napoleona I, który powiedzia∏: „Chc´, ˝eby Bank
Francji by∏ w r´kach Paƒstwa, ale nie za bardzo”. Jednak „200 najsilniejszych” akcjonariuszy zosta∏o pozbawionych wp∏ywów dopiero przy kolejnej zmianie statutu, która mia∏a
miejsce w 1936 r.
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Grecja
Informacje ogólne

Bank Grecji (BG; gr. Tp¿Â˙a Ùn˜ EÏÏ¿‰o˜) zosta∏ utworzony na mocy Dekretu z dnia 10
listopada 1927 r. oraz ustawy z dnia 7 grudnia 1927 r. i dzia∏a jako spó∏ka akcyjna. Kapita∏ akcyjny Banku Grecji wynosi 49 mln EUR i dzieli si´ na 2 979 733 akcje imienne, których wartoÊç nominalna ustalona zosta∏a na 16,4 EUR. Akcjonariuszami mogà byç zarówno rezydenci, jak i nierezydenci. Skarb Paƒstwa, jak równie˝ przedsi´biorstwa paƒstwowe nie mogà – bezpoÊrednio lub poÊrednio – objàç akcji na kwot´ przekraczajàcà 35% wartoÊci nominalnej kapita∏u akcyjnego. Akcje
Banku sà notowane na Ateƒskiej Gie∏dzie Papierów WartoÊciowych.

3

W Statucie Banku Grecji wysokoÊç kapita∏u akcyjnego i wartoÊç nominalna akcji nadal podawana jest w drachmach (odpowiednio: 16 686 504 800 GRD i 5 600 GRD). W dniu
1 stycznia 2001 r. Grecja wprowadzi∏a jednak euro, zast´pujàc dotychczasowà walut´ narodowà. Nieodwo∏alnie usztywniony kurs drachmy do euro wyniós∏: 1 EUR = 340,750
GRD. WartoÊci w tekÊcie zosta∏y przeliczone po tym kursie.

Od momentu utworzenia Europejskiego Banku Centralnego, tj. od 1 czerwca 1998 r., BG posiada udzia∏y w kapitale EBC. Od 1 maja 2004 r.- w zwiàzku z kolejnà zmianà jego wysokoÊci –
udzia∏ BG w kapitale Europejskiego Banku Centralnego wynosi 1,8974%, co odpowiada kwocie 105,58 mln EUR.
Nadrz´dnym celem BG, jako cz∏onka Europejskiego Systemu Banków Centralnych, jest
utrzymanie stabilnoÊci cen. Nie naruszajàc celu nadrz´dnego, BG wspiera polityk´ gospodarczà
rzàdu. Zgodnie ze statutem, zadaniami BG sà:
• utrzymywanie i zarzàdzanie oficjalnymi rezerwami dewizowymi;
• emisja banknotów majàcych status prawnego Êrodka p∏atniczego;
• promowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemów p∏atnoÊci i rozrachunku;
• pe∏nienie roli skarbnika (ang. treasurer) oraz agenta fiskalnego dla rzàdu.
BG sprawuje nadzór ostro˝noÊciowy nad funkcjonowaniem instytucji kredytowych, jak równie˝ innych podmiotów sektora finansowego (m.in. firm leasingowych, przedsi´biorstw faktoringowych, towarzystw gwarancji wzajemnych, kantorów wymiany walut oraz brokerów instrumentów
rynku pieni´˝nego). Celem jest zapewnienie stabilnoÊci i zwi´kszenie efektywnoÊci systemu kredytowania, a tak˝e samego sektora finansowego. Celem jest równie˝ zagwarantowanie przejrzystoÊci
procedur oraz warunków transakcji realizowanych przez podmioty sektora finansowego. Organem
nadzorczym jest Komitet ds. BankowoÊci i Kredytów, na czele, którego stoi Prezes BG.
Struktura organizacyjna
Organami BG sà: Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA), Rada Ogólna, Komitet Zarzàdzajàcy, Prezes i Zast´pcy Prezesa, Rada Polityki Pieni´˝nej (RPP) oraz Rada Zarzàdzajàca.
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Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest najwa˝niejszym organem decyzyjnym Banku Grecji. Decyzje Walnego Zgromadzenia sà wià˝àce dla wszystkich akcjonariuszy. Walne Zgromadzenie
odbywa si´ regularnie raz w roku (nie póêniej ni˝ w kwietniu). Dodatkowo, kiedy tylko zaistnieje tak
potrzeba, mogà byç zwo∏ywane nadzwyczajne posiedzenia Walnego Zgromadzenia. WZA jest odpowiedzialne m.in. za: przyjmowanie raportu rocznego Banku, akceptacj´ bilansu Banku, okreÊlanie wysokoÊci odpisów na rezerwy oraz inne fundusze celowe, ustalanie wysokoÊci dywidendy oraz
powo∏ywanie i odwo∏ywanie cz∏onków Rady Ogólnej i Audytorów.
Rada Ogólna zarzàdza funkcjonowaniem Banku. Jest uprawniona do podejmowania niezb´dnych decyzji oraz dzia∏aƒ w zakresie pozostajàcym poza obszarem kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Rady Polityki Pieni´˝nej oraz Prezesa BG. Rada Ogólna odpowiada
przed WZA. W jej sk∏ad wchodzà: Prezes, dwóch Zast´pców Prezesa oraz pozostali cz∏onkowie RPP,
a tak˝e szeÊciu radców. Co najmniej trzech cz∏onków Rady powinno byç wybranych spoÊród osób
wywodzàcych si´ z sektora przemys∏u, handlu i rolnictwa. Radcy sà wybierani przez WZA na odnawialnà trzyletnià kadencj´. Posiedzenia Rady zwo∏uje (nie rzadziej ni˝ raz w miesiàcu) Prezes BG,
a w czasie jego nieobecnoÊci – Zast´pca Prezesa.

3

Komitet Zarzàdzajàcy podejmuje decyzje w sprawach wyjàtkowych, pozostajàcych w kompetencji Rady Ogólnej, w przypadku których wymagane jest pilne zaj´cie stanowiska przez Bank.
Komitet sk∏ada si´ z Prezesa, Zast´pcy Prezesa i dwóch innych cz∏onków Rady Ogólnej.
Prezes i jego dwaj Zast´pcy sà wybierani na szeÊcioletnià kadencj´ na mocy Dekretu Prezydenta Republiki Greckiej, wydanego na wniosek Rady Ministrów zgodnie z rekomendacjà Rady
Ogólnej BG. Prezes, lub podczas jego nieobecnoÊci – Zast´pca Prezesa, przewodniczy posiedzeniom
Rady Ogólnej. Prezes reprezentuje Bank Grecji przed sàdem. Sprawuje on ponadto sta∏à kontrol´
nad zarzàdzaniem aktywami Banku i jego dzia∏alnoÊcià. Prezes – za wyjàtkiem spraw pozostajàcych
w kompetencji RPP, podejmuje decyzje we wszystkich innych sprawach zwiàzanych z uczestnictwem w ESBC.
Rada Polityki Pieni´˝nej jest odpowiedzialna za analiz´ sytuacji gospodarczej i monetarnej
oraz dokonywanie oceny skutków polityki pieni´˝nej formu∏owanej w ramach Eurosystemu. RPP
sk∏ada si´ z Prezesa, jego dwóch Zast´pców oraz trzech innych cz∏onków, powo∏anych na mocy Dekretu Prezydenta Republiki Greckiej, wydanego na wniosek Rady Ministrów zgodnie z rekomendacjà Prezesa BG. Cz∏onkowie sà wybierani na odnawialnà szeÊcioletnià kadencj´.
Rada Zarzàdzajàca zosta∏a ustanowiona w celu zagwarantowania spójnoÊci prowadzonej
polityki i procedur obowiàzujàcych w ró˝nych departamentach BG. W sk∏ad Rady Zarzàdzajàcej
wchodzi Prezes, Zast´pcy Prezesa oraz Dyrektorzy Departamentów. Spotkania Rady odbywajà si´,
co najmniej raz w tygodniu. Rada Zarzàdzajàca przedk∏ada Radzie Ogólnej co miesiàc szczegó∏owy
raport na temat istotnych kwestii zwiàzanych z prowadzeniem dzia∏alnoÊci przez BG (w szczególnoÊci dotyczàcych finansów Banku).
Siedziba GB na mocy statutu zlokalizowana jest w Atenach. W Centrali Banku Grecji funkcjonuje 16 departamentów, podlegajàcych Radzie Ogólnej. Bank posiada 27 oddzia∏ów regionalnych. Wed∏ug stanu na dzieƒ 1 stycznia 2002 r., w BG zatrudnionych by∏o 3 086 osób.

Bank Grecji zosta∏ utworzony na mocy Dekretu z dnia 10 listopada 1927 r. oraz ustawy
z dnia 7 grudnia 1927 r.
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Hiszpania
Informacje ogólne

Bank Hiszpanii (BH, hiszp. Banco de España) wywodzi si´ od za∏o˝onego w 1782 r. prywatnego Banco Nacional de San Carlos. W XIX w. Bank Hiszpanii otrzyma∏ swojà obecnà nazw´ i nied∏ugo póêniej nadano mu wy∏àcznoÊç na emisj´ pieniàdza na terenie Hiszpanii. W 1921 r. powsta∏a pierwsza ustawa dotyczàca Banku Hiszpanii, która regulowa∏a stosunki mi´dzy Bankiem i bankami komercyjnymi i która przybli˝y∏a go do wspó∏czesnych zadaƒ banków centralnych. Ca∏y czas jednak BH pozostawa∏ bankiem prywatnym a˝ do uchwalenia ustawy nacjonalizacyjnej w 1962 r. Kolejne ustawy z lat 1980 r. i 1994 r. uczyni∏y Bank Hiszpanii odpowiedzialnym za nadzór nad systemem finansowym oraz nada∏y mu du˝y stopieƒ niezale˝noÊci, zgodnie z wymogami Statutu ESBC.
Obecnie podstawà prawnà dzia∏ania BH jest ustawa z 1994 r.

3

Jako cz∏onek Eurosystemu, Bank Hiszpanii spe∏nia funkcje powierzone statutowo bankom
centralnym paƒstw, które wprowadzi∏y euro. Ponadto, jako bank centralny, Bank Hiszpanii jest odpowiedzialny za utrzymanie stabilnoÊci i sprawne funkcjonowanie systemu finansowego
w Hiszpanii. Bank pe∏ni równie˝ funkcje us∏ugowe dla rzàdu zajmujàc si´ obs∏ugà bankowà rachunków rzàdowych oraz doradztwem.

Jednà z funkcji Banku Hiszpanii jest ochrona interesów klientów banków komercyjnych.
Polega ona na zapobieganiu wygórowanym prowizjom, mar˝om i innym formom nadu˝ywania pozycji banków w stosunku do klientów. Bank podejmuje si´ tak˝e rozstrzygania
sporów mi´dzy bankami i ich klientami.

Zgodnie z Ustawà o niezale˝noÊci z 1994 r. Bank Hiszpanii odpowiedzialny jest za nadzór
nad instytucjami kredytowymi w Hiszpanii. Nadzór sprawowany przez Bank obejmuje: wydawanie regulacji ostro˝noÊciowych dla instytucji kredytowych, system ciàg∏ego nadzoru sk∏adajàcy si´
z regularnej analizy informacji oraz inspekcji, jak równie˝ podejmowanie dzia∏aƒ prewencyjnych
i represyjnych wobec instytucji kredytowych. Podczas wykonywania swoich funkcji nadzorczych
Bank Hiszpanii wspó∏pracuje ÊciÊle z innymi instytucjami hiszpaƒskimi odpowiedzialnymi za nadzór
nad pozosta∏ymi segmentami rynków finansowych.
Kapita∏ BH, ustalony zgodnie z Dekretem Królewskim z 1962 r. wynosi 1,37 mln EUR. Bank
Hiszpanii posiada udzia∏ w kapitale EBC od czasu jego powstania, tj. od po∏owy 1998 r. Od 1 maja 2004 r. udzia∏ ten wynosi 7,7758%. Jego wartoÊç to 432,7 mln EUR.
Struktura organizacyjna
Organy obecnie funkcjonujàce w ramach Banku Hiszpanii zosta∏y utworzone na mocy Ustawy o niezale˝noÊci z 1994 r. Sà nimi: Gubernator, Wicegubernator, Rada Zarzàdzajàca i Komisja
Wykonawcza.
Gubernator jest nominowany przez Króla Hiszpanii na wniosek Premiera na szeÊcioletnià kadencj´, która nie jest odnawialna. Gubernator jest odpowiedzialny za kierowanie Bankiem. Przewodniczy obradom Rady Zarzàdzajàcej i Komisji Wykonawczej. Jest formalnym przedstawicielem
Banku Hiszpanii w instytucjach zewn´trznych i organizacjach mi´dzynarodowych.
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Wicegubernator jest mianowany przez Rzàd na wniosek Gubernatora. Kadencji Wicegubernatora dotyczà takie same regu∏y jak kadencji Gubernatora. Wicegubernator zast´puje Gubernatora w uzasadnionych przypadkach i wykonuje inne zadania powierzone mu przez Gubernatora.
Rada Zarzàdzajàca wskazuje i zatwierdza wytyczne dla kierunków dzia∏alnoÊci Banku,
w szczególnoÊci dotyczàce polityki pieni´˝nej, wydawanych przez Bank regulacji oraz nak∏adanych
sankcji, jak równie˝ innych zadaƒ, które nie sà wy∏àcznà domenà Komisji Wykonawczej. W sk∏ad
Rady wchodzà: Gubernator i Wicegubernator, dwóch przedstawicieli Narodowej Komisji ds. Gie∏d
Papierów WartoÊciowych oraz trzech cz∏onków mianowanych przez Ministra Gospodarki i Finansów. W posiedzeniach Rady uczestniczà równie˝, bez prawa do udzia∏u w g∏osowaniach, Dyrektorzy Generalni Banku Hiszpanii, Sekretarz Generalny i przedstawiciel pracowników. Cz∏onkowie Rady sà nominowani przez Rzàd na wniosek Ministra Gospodarki i Finansów.

3

Komisja Wykonawcza dzia∏a w oparciu o wytyczne Rady Zarzàdzajàcej. Do jej obowiàzków
nale˝y realizacja polityki pieni´˝nej, wydawanie aktów administracyjnych, informowanie instytucji
kredytowych o wymaganiach i rekomendacjach. W sk∏ad Komisji wchodzi Gubernator, Wicegubernator oraz dwóch cz∏onków mianowanych przez Rad´ Zarzàdzajàcà na wniosek Gubernatora. Bez
prawa udzia∏u w g∏osowaniach uczestniczà Dyrektorzy Generalni i Sekretarz Generalny.
Siedziba BH znajduje si´ w Madrycie. BH podzielony jest na 5 Dyrekcji Generalnych odpowiadajàcych obszarom dzia∏ania Banku, Sekretariat Generalny oraz Dyrekcj´ ds. Wewn´trznych. Dyrekcje Generalne podzielone sà na Departamenty (18). Ponadto, 3 Departamenty podlegajà bezpoÊrednio Gubernatorowi i Wicegubernatorowi: Audytu Wewn´trznego, Komunikacji i Systemów Informatycznych. Struktura terenowa Banku sk∏ada si´ obecnie z 32 oddzia∏ów, których liczba ma
zostaç zmniejszona do 22 od 1 stycznia 2005 r. W sierpniu 2004 r. w BH zatrudnionych by∏o ok.
3 000 pracowników.

Bank Hiszpanii zosta∏ utworzony w 1782 r. w celu „zwalczania lichwy i dla u∏atwiania handlu” poprzez udzielanie po˝yczek i dyskontowanie weksli, jak napisano w akcie za∏o˝ycielskim, jednak de facto dla finansowania wojen prowadzonych przez Królestwo.

Bank Hiszpanii uzyska∏ wy∏àczne uprawnienia emisyjne od 1874 r., natomiast zosta∏ znacjonalizowany dopiero w 1962 r., tj. 180 lat po jego utworzeniu.

Holandia
Informacje ogólne
Bank Holandii (BH, hol. De Nederlandsche Bank) funkcjonuje od 1814 r. Obecnie podstaw´ prawnà dzia∏ania Banku stanowi ustawa o Banku Holandii z 1998 r.. BH funkcjonuje jako publiczna spó∏ka akcyjna. Zgodnie z ustawà, kapita∏ akcyjny Banku, w pe∏ni subskrybowany i sp∏acony, wynosi 500 mln EUR i podzielony jest na 500 akcji, ka˝da o wartoÊci 1 mln EUR.

Bank Holandii od 1863 r. – kiedy zosta∏ nadany mu statut – do jego nacjonalizacji w 1948 r.
by∏ spó∏kà akcyjnà, jednak z silnymi wp∏ywami w∏adzy paƒstwowej.
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Podstawowym celem BH, jako integralnej cz´Êci Europejskiego Systemu Banków Centralnych,
jest zapewnienie stabilnoÊci cen. Nie naruszajàc tego celu, Bank ma za zadanie wspieraç polityk´
gospodarczà Wspólnoty Europejskiej. Ponadto Bank Holandii gromadzi i opracowuje dane statystyczne oraz dba o sprawne funkcjonowanie systemów p∏atniczych. BH mo˝e równie˝ wykonywaç zadania nie wymienione w ustawie o Banku Holandii, pod warunkiem, ˝e sà one zgodne z publicznym interesem oraz zezwoli na nie Dekret Królewski.
Bank Holandii jest odpowiedzialny za nadzór nad dzia∏alnoÊcià instytucji finansowych
(m.in. instytucji kredytowych i funduszy inwestycyjnych). 30 paêdziernika 2004 r. nastàpi∏o po∏àczenie Banku Holandii oraz Organu Nadzoru Ubezpieczeƒ i Funduszy Emerytalnych. Nowy organ nadzorczy kontynuuje dzia∏alnoÊç jako Bank Holandii.

3

Od momentu utworzenia Europejskiego Banku Centralnego, tj. od 1 czerwca 1998 r. Bank
Holandii posiada udzia∏y w kapitale EBC. Od 1 maja 2004 r. udzia∏ BH w kapitale EBC wynosi
3,9955%, co odpowiada ok. 222,3 mln EUR.
Struktura organizacyjna
Organami Narodowego Banku Holandii sà: Zarzàd, Rada Nadzorcza oraz Rada Banku.
Zarzàd zajmuje si´ kierowaniem bie˝àcà dzia∏alnoÊcià Banku. W sk∏ad Zarzàdu wchodzi Prezes oraz od trzech do pi´ciu Dyrektorów Wykonawczych. Prezes i Dyrektorzy Wykonawczy wybierani sà na mocy Dekretu Królewskiego na okres siedmiu lat.
Rada Nadzorcza Banku Holandii nadzoruje dzia∏alnoÊç Zarzàdu oraz zatwierdza roczny bilans Banku, który nast´pnie wymaga aprobaty udzia∏owców Banku. W sk∏ad Rady Nadzorczej
wchodzi od dziewi´ciu do dwunastu cz∏onków, z których:
• jeden jest wybierany przez rzàd holenderski na okres czterech lat,
• Przewodniczàcy i pozostali cz∏onkowie wybierani sà przez udzia∏owców Banku równie˝
na okres czterech lat.
Rada Banku sk∏ada si´ z co najmniej jedenastu do maksymalnie trzynastu cz∏onków, z których dwóch to cz∏onkowie Rady Nadzorczej. Jeden z nich wybierany jest przez rzàd holenderski
na okres czterech lat, a drugi spoÊród pozosta∏ych cz∏onków Rady Nadzorczej. Natomiast od dziewi´ciu do jedenastu cz∏onków wybieranych jest przez Rad´ Banku na okres czterech lat, z listy zawierajàcej przynajmniej dwóch kandydatów na ka˝dy wakat. Lista taka sporzàdzana jest przez Zarzàd Banku Holandii. Rada Banku wybiera spoÊród swoich cz∏onków Przewodniczàcego. W obradach Rady Banku mogà uczestniczyç cz∏onkowie Zarzàdu. Rada Banku pe∏ni w BH funkcje doradcze. Prezes Banku zobowiàzany jest do informowania Rady Banku o ogólnej sytuacji gospodarczej
i finansowej oraz do przedyskutowania z nià za∏o˝eƒ polityki Banku.
Siedziba Banku Holandii znajduje si´ w Amsterdamie. Bank posiada cztery oddzia∏y. Wed∏ug danych na koniec 2002 r. w BH zatrudnionych by∏o 1 694 pracowników.

Bank Holandii zosta∏ utworzony, w 1814 r. w celu przezwyci´˝enia kryzysu finansowego.
Od samego poczàtku swojej dzia∏alnoÊci, Bank posiada∏ wy∏àczne uprawnienia emisyjne,
które zosta∏y jednak prawnie usankcjonowane dopiero w 1948 r.
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Irlandia
Informacje ogólne

Bank Centralny Irlandii (BCI, ang. Central Bank of Ireland) powsta∏ 1 lutego 1943 r. na mocy ustawy o Banku Centralnym z 1942 r., która poddawana by∏a kolejnym nowelizacjom. W wyniku ostatniej nowelizacji, z dniem 1 maja 2003 r. Bank Centralny Irlandii zosta∏ przekszta∏cony
w Bank Centralny i Organ Nadzoru nad Us∏ugami Finansowymi Irlandii (ang. Central Bank and Financial Services Authority of Ireland). Zgodnie z ustawà, powsta∏a w ten sposób instytucja sk∏ada
si´ z dwóch niezale˝nych, ale powiàzanych organizacyjnie instytucji: banku centralnego oraz organu pe∏niàcego funkcje regulacyjne wobec sektora finansowego. BCI jest instytucjà paƒstwowà.

3

Bank Irlandii wchodzi w sk∏ad Europejskiego Systemu Banków Centralnych. Zgodnie z Traktatem ustanawiajàcym Wspólnot´ Europejskà jego podstawowym celem jest utrzymywanie stabilnoÊci cen i wspieranie polityki gospodarczej Wspólnoty Europejskiej pod warunkiem, ˝e nie narusza
to podstawowego celu dzia∏ania Banku. Pozosta∏e zadania obejmujà dbanie o stabilnoÊç systemu finansowego, promowanie efektywnego i bezpiecznego systemu p∏atniczego, zarzàdzanie rezerwami
dewizowymi, prowadzenie dzia∏alnoÊci analitycznej, opracowywanie danych statystycznych.
Nadzór bankowy sprawowany jest przez autonomiczny organ, który, jak wspomniano powy˝ej, stanowi cz´Êç struktury organizacyjnej Banku Centralnego Irlandii.
Od momentu utworzenia Europejskiego Banku Centralnego, tj. od 1 czerwca 1998 r., BCI posiada udzia∏y w kapitale EBC. Od 1 maja 2004 r. – w zwiàzku ze zmianà jego wysokoÊci – udzia∏ Banku w kapitale Europejskiego Banku Centralnego wynosi 0,9219%, co odpowiada 51,3 mln EUR.
Struktura organizacyjna
Organami decyzyjnymi Banku Centralnego Irlandii sà: Rada Dyrektorów oraz Prezes.
W sk∏ad Rady Dyrektorów wchodzi dwanaÊcie osób, z których szeÊç jest jednoczeÊnie cz∏onkami w∏adz Organu Nadzoru nad Us∏ugami Finansowymi. Cz∏onkowie Rady Dyrektorów sà mianowani przez Ministra Finansów na pi´cioletnià kadencj´, która jest odnawialna. Jednym z cz∏onków
Rady jest Sekretarz Generalny Ministerstwa Finansów. Posiedzeniom Rady, które odbywajà si´ w cyklu miesi´cznym, przewodniczy Prezes. Rada odpowiada za zarzàdzanie Bankiem. Decyzje podejmowane sà po uzyskaniu poparcia wi´kszoÊci cz∏onków. W przypadku równego roz∏o˝enia g∏osów
decydujàce znaczenie ma g∏os Prezesa.
Prezes powo∏ywany jest przez Prezydenta po zasi´gni´ciu opinii rzàdu na okres 7 lat. JeÊli sprawuje swojà funkcj´ do koƒca kadencji, mo˝e byç wybrany ponownie. Nie ma prawa posiadania udzia∏ów ani pe∏nienia funkcji dyrektora jakiegokolwiek innego banku, instytucji kredytowej, finansowej czy
zajmujàcej si´ ubezpieczeniami. Zgodnie z przepisami prawa i przyj´tà praktykà, wi´kszoÊç uprawnieƒ
Rady Dyrektorów jest wykonywana w drodze delegacji przez Prezesa, przy pomocy Dyrektora Generalnego oraz G∏ównego Dyrektora Wykonawczego Organu Nadzoru nad Us∏ugami Finansowymi.
Siedziba Banku Centralnego Irlandii znajduje si´ w Dublinie i sk∏ada si´ z 11 komórek organizacyjnych. BCI nie posiada sieci terenowej. Wed∏ug stanu na koniec 2003 r. w Banku Centralnym Irlandii zatrudnionych by∏o 875 osób.
Bank Centralny Irlandii powsta∏ 1 lutego 1943 r. na mocy ustawy o Banku Centralnym
z 1942 r.
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Luksemburg
Informacje ogólne

Bank Centralny Luksemburga (BCL, fr. Banque centrale du Luxembourg) zosta∏ ustanowiony 1 czerwca 1998 r. Swoje funkcjonowanie rozpoczà∏ 1 stycznia 1999 r., dzia∏ajàc na podstawie
ustawy o Banku Centralnym Luksemburga z 23 grudnia 1998 r. BCL powsta∏ z przekszta∏cenia
powo∏anego w 1983 r. Luksemburskiego Instytutu Monetarnego w celu dostosowania instytucjonalnego do funkcjonowania w ramach Europejskiego Systemu Banków Centralnych. Kapita∏ za∏o˝ycielski Banku w wysokoÊci 25 mln EUR zosta∏ wniesiony przez Skarb Paƒstwa. BCL wykonuje zadania zwiàzane z uczestnictwem w ESBC oraz posiada mo˝liwoÊç realizacji innych zadaƒ na podstawie ustawy o BCL oraz innych aktów prawnych.

3

Nadzór bankowy w Luksemburgu nie nale˝y do kompetencji BCL. Sprawowany jest przez
niezale˝nà Komisj´ Nadzoru Sektora Finansowego podlegajàcà Ministerstwu Finansów, która odpowiada tak˝e za nadzór nad przedsi´biorstwami paƒstwowymi, funduszami emerytalnymi oraz
nad obrotem papierami wartoÊciowymi. Organami Komisji sà Rada i Zarzàd. W Radzie Komisji zasiada siedmiu cz∏onków, powo∏ywanych przez Rad´ Ministrów na okres czterech lat. Propozycje
kandydatur czterech z nich sk∏adajà w∏aÊciwe ministerstwa, zaÊ pozosta∏ych trzech – nadzorowane
instytucje na czteroletnià kadencj´, którà mo˝na odnowiç. W sk∏ad Zarzàdu Komisji wchodzi Dyrektor Generalny oraz dwóch dyrektorów powo∏ywanych przez Wielkiego Ksi´cia Luksemburga
na wniosek Rady Ministrów na szeÊcioletnià odnawialnà kadencj´.
Od momentu utworzenia Europejskiego Banku Centralnego, tj. od 1 czerwca 1998 r. BCL posiada udzia∏y w kapitale EBC. W zwiàzku z przystàpieniem nowych paƒstw cz∏onkowskich do UE,
od 1 maja 2004 r. udzia∏ BCL w kapitale EBC wynosi 0,1568%, co odpowiada 8,73 mln EUR.
Struktura organizacyjna
Organami BCL sà: Zarzàd oraz Rada.
Zarzàd sk∏ada si´ z Prezesa oraz dwóch dyrektorów BCL powo∏ywanych przez Wielkiego Ksi´cia Luksemburga na wniosek Rady Ministrów na szeÊcioletnià kadencj´, którà mo˝na odnowiç. Zarzàd BCL jest najwy˝szym organem wykonawczym Banku podejmujàcym decyzje s∏u˝àce osiàgni´ciu celów zapisanych w ustawie o BCL. Aby decyzja by∏a przyj´ta, konieczna jest jednomyÊlnoÊç
wszystkich cz∏onków Zarzàdu.
Rada sk∏ada si´ z dziewi´ciu osób. W jej sk∏ad wchodzi z urz´du trzech cz∏onków Zarzàdu BCL oraz
dodatkowo szeÊç osób powo∏ywanych przez Rad´ Ministrów na szeÊcioletnià kadencj´, którà mo˝na odnowiç. Posiedzeniom Rady przewodniczy Prezes Banku, a w razie jego nieobecnoÊci starszy cz∏onek Zarzàdu BCL. Rada obraduje, jeÊli na posiedzeniu obecna jest wi´kszoÊç jej cz∏onków. Na forum Rady dyskutowane sà zagadnienia z zakresu polityki pieni´˝nej oraz bie˝àcej sytuacji Banku. W posiedzeniach Rady mo˝e uczestniczyç Minister Finansów, lecz bez prawa do g∏osowania. Rada po zakoƒczeniu swoich posiedzeƒ
wydaje oficjalne komunikaty, przy czym jej cz∏onkowie nie mogà ujawniaç przebiegu toczàcej si´ dyskusji.
Siedzibà Banku jest miasto Luksemburg. W sk∏ad Banku Centralnego Luksemburga wchodzi
szeÊç departamentów oraz Sekretariat Generalny. Zgodnie z danymi z lipca 2003 r., w BCL zatrudnionych by∏o ok. 200 osób.
Bank Centralny Luksemburga zosta∏ ustanowiony 1 czerwca 1998 r. Swojà dzia∏alnoÊç rozpoczà∏ 1 stycznia 1999 r.
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Niemcy
Informacje ogólne

Niemiecki Bank Federalny (DBB, niem. Deutsche Bundesbank) utworzono na podstawie
ustawy z 26 lipca 1957 r., kiedy po II wojnie Êwiatowej, w∏adze okupacyjne strefy amerykaƒskiej,
angielskiej i francuskiej dokona∏y wspólnej reformy systemu pieni´˝nego i utworzy∏y dwuszczeblowy system bankowoÊci centralnej, oparty na wzorach amerykaƒskich.

3

W powsta∏ej Republice Federalnej Niemiec (RFN) utworzono banki krajowe (niem. Landeszentralbanken – LZB), dzia∏ajàce w poszczególnych krajach zwiàzkowych, czyli Landach,
oraz Bank Krajów Niemieckich, jako bank centralny RFN (niem. Bank der Deutscher Länder
– BDL). Bank ten posiada∏ niezale˝noÊç od niemieckich organów paƒstwowych, aczkolwiek
poczàtkowo podlega∏ nadzorowi w∏adz okupacyjnych. W wyniku przeprowadzonej
w 1957 r. reformy, powsta∏ w Niemczech jednoszczeblowy system bankowy. DBB sta∏ si´
nast´pcà BDL oraz LZB, które przekszta∏ci∏y si´ w jednostki terenowe, zachowujàc jednak˝e niektóre elementy decentralizacji (np. wy∏àczne prawo obs∏ugi bankowej i kredytowej
rzàdów krajowych oraz krajowych instytucji publicznych).

Wa˝niejsza zmiana ustawy z 1957 r. mia∏a miejsce w 1997 r. i by∏a zwiàzana z dostosowaniem DBB do wymogów ESBC. Ostatnia nowelizacja ustawy z 2002 r. wprowadzi∏a szereg zmian
organizacyjnych, m.in. zlikwidowano jeden z organów zarzàdzajàcych: Rad´ Banku Centralnego,
wzmocniono pozycj´ prezesa, pozbawiono LZB uprawnieƒ decyzyjnych.
Nale˝àc do ESBC, Bundesbank bierze obecnie wspó∏udzia∏ w kszta∏towaniu i realizacji polityki pieni´˝nej paƒstw nale˝àcych do strefy euro. Do 1999 r. zadanie to stanowi∏o podstawowy cel
banku, który w tej dziedzinie by∏ wzorem dla pozosta∏ych banków centralnych paƒstw UE, jak równie˝ dla nowopowsta∏ego EBC. Poza tym DBB pe∏ni typowe zadania banku centralnego, b´dàc bankiem emitentem, bankiem banków, bankiem paƒstwa oraz stra˝nikiem rezerw dewizowych.

Tworzàc koncepcj´ funkcjonowania przysz∏ego banku centralnego UWG, poszukiwano
„wzorcowego” banku, którego dzia∏alnoÊç zapewnia∏a stabilnoÊç cen. Na pierwszym miejscu znalaz∏ si´ Bundesbank, cieszàcy si´ du˝à autonomià. Uwa˝ano, ˝e jego niezale˝noÊç
prowadzenia polityki pieni´˝nej, sposób powo∏ywania w∏adz banku i jej kadencyjnoÊç, niezale˝noÊç finansowa przyczyni∏y si´ w du˝ym stopniu do osiàgni´cia przez RFN najni˝szego poziomu inflacji wÊród paƒstw uprzemys∏owionych po II wojnie Êwiatowej. Dlatego te˝
Bundesbank sta∏ si´ wzorcem dla EBC pod wzgl´dem koncepcji niezale˝noÊci, jak równie˝
i struktury organizacyjnej. Ponadto uznano, ˝e EBC – jako instytucja zupe∏nie nowa i pozbawiona tradycji – w za∏o˝eniach ma staç si´ kontynuatorem niezale˝nej i skutecznej polityki monetarnej Bundesbanku. Z tego te˝ wzgl´du na siedzib´ EBC wybrano Frankfurt
nad Menem, w którym mieÊci si´ centrala DBB.

W kwestiach nadzoru bankowego, DBB jest wspó∏odpowiedzialny za jego sprawowanie,
wespó∏ z samodzielnym Federalnym Urz´dem Nadzoru Bankowego. Podstawà Êcis∏ej wspó∏pracy
obu podmiotów jest dwustronne porozumienie z 2002 r.
Kapita∏ statutowy Banku wynosi 148 mln EUR i w ca∏oÊci nale˝y do Skarbu Paƒstwa.
Od momentu utworzenia Europejskiego Banku Centralnego, tj. od 1 czerwca 1998 r., DBB posiada
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udzia∏y w kapitale EBC. Od 1 maja 2004 r. udzia∏ DBB w kapitale EBC wynosi 21,1364%, co odpowiada 1 176,17 mln EUR.
Struktura organizacyjna
G∏ównym organem decyzyjnym DBB jest Dyrekcja Generalna, zajmujàca si´ w g∏ównej mierze bie˝àcym zarzàdzaniem Bankiem. W sk∏ad Dyrekcji wchodzi Prezes, Wiceprezes i szeÊciu cz∏onków. Prezesa, Wiceprezesa i dwóch innych cz∏onków Dyrekcji wybiera Rzàd Federalny Niemiec, natomiast czterech pozosta∏ych cz∏onków – wy˝sza izba Parlamentu (Bundesrat) w porozumieniu
z Rzàdem Federalnym. Cz∏onkowie Dyrekcji powo∏ywani sà na oÊmioletnià kadencj´ lub, w wyjàtkowych sytuacjach, na krótszy okres, minimum jednak 5 lat. Ka˝dy z cz∏onków Dyrekcji odpowiedzialny jest za zadania dotyczàce poszczególnych zakresów dzia∏alnoÊci banku, przypisane
do oÊmiu pionów w strukturze organizacyjnej DBB.

3

Siedziba Banku mieÊci si´ we Frankfurcie nad Menem. Bank posiada dziewi´ç oddzia∏ów
regionalnych (okreÊlanych zwyczajowo jako centralne banki zwiàzkowe – Landeszentralbanken),
na które Dyrekcja Generalna mo˝e delegowaç swoje niektóre zadania, zwiàzane w g∏ównej mierze
z dzia∏alnoÊcià terenowà DBB. Oddzia∏y znajdujà si´ w miastach b´dàcych stolicami najwi´kszych
krajów zwiàzkowych i pe∏nià na obszarze jednego lub wi´cej landów funkcje Niemieckiego Banku
Federalnego. Prezes ka˝dego z oddzia∏ów regionalnych, powo∏any przez Prezesa na 5-letnià kadencj´, jest podporzàdkowany Dyrekcji Generalnej DBB. Oddzia∏om regionalnym podporzàdkowanych
jest 66 oddzia∏ów lokalnych (usytuowanych w wi´kszych miastach niemieckich) oraz 52 jednostki operacyjne. Zarówno oddzia∏y lokalne, jak i jednostki operacyjne zajmujà si´ przede wszystkim
obs∏ugà instytucji kredytowych.
Wed∏ug danych ze stycznia 2004 r. w DBB zatrudnionych jest 14 240 pracowników, w tym
2 960 w centrali. DBB posiada równie˝ trzy przedstawicielstwa za granicà: w Nowym Jorku, Tokio
i Londynie.

Niemiecki Bank Federalny powsta∏ w 1957 r., ale jego prototypem by∏ Bank Rzeszy Niemieckiej utworzony w 1876 r. w celu wprowadzenia jednolitego systemu pieni´˝nego
na terenie zjednoczonych Niemiec.

Portugalia
Informacje ogólne
Narodowy Bank Portugalii (BP; port. Banco de Portugal) zosta∏ ustanowiony dekretem królewskim z dnia 19 listopada 1846 r., na mocy, którego dzia∏a∏ jako bank handlowy i bank emisyjny. Powsta∏ z po∏àczenia Banco de Lisboa i Companhia de Confianca Nacional. Funkcjonowanie
Banku uregulowane zosta∏o dodatkowo w Statucie Banku Portugalii z 31 stycznia 1998 r., który
zosta∏ znowelizowany w 2001 r. Wed∏ug Statutu, Bank ma prawo emisji banknotów i wprowadzania do obiegu monet, które sà prawnym Êrodkiem p∏atniczym. Bank Portugalii dzia∏a – zgodnie
z krajowym prawem publicznym – jako osoba prawna, posiadajàca niezale˝noÊç administracyjnà
i finansowà.
Bank Portugalii, jako cz´Êç sk∏adowa Europejskiego Systemu Banków Centralnych, dzia∏a
na rzecz utrzymania stabilnoÊci cen oraz wspierania polityki gospodarczej Wspólnoty Europejskiej. Dodatkowo Bank: zarzàdza aktywami zagranicznymi paƒstwa lub jakimikolwiek aktywami je-

26

N a r o d o w y

B a n k

P o l s k i

Narodowe banki centralne Eurosystemu

mu powierzonymi, pe∏ni – w imieniu paƒstwa – funkcj´ poÊrednika w mi´dzynarodowych stosunkach walutowych oraz doradza Rzàdowi w dziedzinach gospodarczych i finansowych.
Wed∏ug Statutu BP jest odpowiedzialny za nadzór nad instytucjami kredytowymi, towarzystwami finansowymi i innymi podmiotami prawnie mu podlegajàcymi. Bank Portugalii wydaje
dyrektywy dotyczàce dzia∏ania wy˝ej wymienionych podmiotów.
Kapita∏ Banku Portugalii wynosi 1 mln EUR i mo˝e zostaç podniesiony poprzez w∏àczenie
Êrodków zgromadzonych w ramach rezerw, na podstawie decyzji Rady Dyrektorów. Decyzja ta musi
zostaç zatwierdzona przez Ministra Finansów.

3

Od momentu utworzenia Europejskiego Banku Centralnego, tj. od 1 czerwca 1998 r., BP posiada udzia∏y w kapitale EBC. Od 1 maja 2004 r.- w zwiàzku ze zmianà jego wysokoÊci – udzia∏ Banku Portugalii w kapitale Europejskiego Banku Centralnego wynosi 1,7653%, co odpowiada
98,23 mln EUR.
Struktura organizacyjna
Organami BP sà: Prezes, Rada Dyrektorów, Rada Audytorów oraz Rada Konsultacyjna.
Prezes BP jest powo∏ywany przez Rad´ Ministrów na wniosek Ministra Finansów na kadencj´ trwajàcà od pi´ciu do szeÊciu lat (mo˝na si´ ubiegaç o ponowny wybór na to stanowisko). Prezes reprezentuje Bank oraz dzia∏a w imieniu Banku w stosunkach z instytucjami zagranicznymi
i mi´dzynarodowymi. Do jego zadaƒ nale˝à m.in.: wype∏nianie obowiàzków cz∏onka Rady Prezesów i Rady Ogólnej Europejskiego Banku Centralnego, nadzorowanie wspó∏pracy i dynamiki prac
Rady Dyrektorów Banku Portugalii i zwo∏ywanie jego posiedzeƒ, przewodniczenie spotkaniom komitetów ustanowionych przez Rad´ Dyrektorów. W razie swojej nieobecnoÊci, Prezes mo˝e byç zastàpiony przez Wiceprezesa lub Dyrektora.
Rada Dyrektorów dzia∏a pod przewodnictwem Prezesa i sk∏ada si´ z co najmniej pi´ciu,
lecz nie wi´cej ni˝ z oÊmiu cz∏onków (jeden lub dwóch Wiceprezesów i od trzech do pi´ciu Dyrektorów). Kadencja cz∏onków Rady trwa maksymalnie pi´ç lat (mo˝na ubiegaç si´ o ponowny
wybór na to stanowisko). Organ ten jest odpowiedzialny za wszystkie dzia∏ania wykonywane
w celu osiàgni´cia celów postawionych przed Bankiem, które nie kolidujà z kompetencjami pozosta∏ych organów decyzyjnych. Rada Dyrektorów mo˝e równie˝ powo∏ywaç czasowo lub
na sta∏e komisje wykonawcze w celu usprawnienia procesu Êwiadczenia us∏ug. Ponadto, Rada
Dyrektorów mo˝e, na wniosek Prezesa, na∏o˝yç na swoich cz∏onków odpowiedzialnoÊç za jeden
lub kilka sektorów odpowiadajàcych us∏ugom Êwiadczonym przez Bank. Rada spotyka si´ co
najmniej raz w tygodniu, lecz w wyjàtkowych sytuacjach mo˝e zostaç w ka˝dej chwili zwo∏ana przez Prezesa. Decyzje podejmowane sà zwyk∏à wi´kszoÊcià g∏osów, w obecnoÊci, co najmniej po∏owy jej cz∏onków.
Rada Audytorów sk∏ada si´ z czterech cz∏onków, z których trzech powo∏ywanych jest przez
Ministra Finansów, a jeden przez pracowników Banku. Przewodniczàcego Rady wybiera si´ spoÊród
trzech cz∏onków powo∏ywanych przez Ministra Finansów; z pozosta∏ych dwóch jeden pe∏ni funkcj´
dyplomowanego ksi´gowego, zaÊ trzeci – specjalisty do spraw ekonomicznych. Kadencja cz∏onków
Rady Audytorów trwa maksymalnie trzy lata (mo˝na si´ ubiegaç o ponowny wybór na to stanowisko). Do zadaƒ Rady nale˝y m. in.: monitorowanie interesów Banku i przestrzegania jego przywilejów, analizowanie okresowych raportów przedk∏adanych przez Rad´ Dyrektorów, opiniowanie bud˝etu, rachunków zysków i strat oraz sprawozdaƒ rocznych. Rada Audytorów obraduje regularnie
raz w miesiàcu (chyba, ˝e Przewodniczàcy zadecyduje inaczej). Decyzje podejmowane sà zwyk∏à
wi´kszoÊcià g∏osów, w obecnoÊci, co najmniej po∏owy jej cz∏onków. Cz∏onkowie Rady Audytorów
mogà uczestniczyç w posiedzeniach Rady Dyrektorów bez prawa g∏osu (obecnoÊç jednego z nich
jest obowiàzkowa).
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Rada Konsultacyjna sk∏ada si´ z: Prezesa Banku (jest on tym samym jej Przewodniczàcym), Wiceprezesów, by∏ych Prezesów Banku, czterech specjalistów w dziedzinie ekonomii, finansów i dzia∏alnoÊci gospodarczej, Przewodniczàcego Stowarzyszenia Banków Portugalskich, Przewodniczàcego
Instytutu Kredytów Publicznych oraz przedstawicieli ka˝dego z Autonomicznych Regionów Azorów
i Madery. Kadencja cz∏onków Rady Konsultacyjnej (oprócz Prezesa Banku, Wiceprezesów oraz by∏ych
Prezesów) trwa trzy lata (mo˝na si´ ubiegaç o ponowny wybór na to stanowisko). Gdy istnieje taka
koniecznoÊç, Przewodniczàcy Rady Konsultacyjnej mo˝e zaprosiç przedstawicieli jednostek lub sektorów Banku do uczestniczenia w posiedzeniu bez prawa g∏osu. Mo˝e to równie˝ dotyczyç przedstawicieli Rzàdu i innych instytucji administracji publicznej. Zadaniem Rady Konsultacyjnej jest opiniowanie: okresowych raportów Banku przed ich publikacjà, decyzji, które majà zostaç podj´te przez
Bank oraz spraw zleconych temu organowi przez Prezesa lub przez Rad´ Dyrektorów. Spotkania Rady Konsultacyjnej odbywajà si´ raz na pó∏ roku, chyba, ˝e Prezes Banku zadecyduje inaczej.

3

Siedziba Banku zlokalizowana jest w Lizbonie. W ramach Banku Portugalii funkcjonuje obecnie 13 departamentów. Bank posiada dwie delegatury, siedem agencji oraz jeden oddzia∏. Zgodnie z danymi na koniec 2002 r. w Banku Portugalii zatrudnionych by∏o 1 794 pracowników.

Narodowy Bank Portugalii zosta∏ ustanowiony dekretem królewskim z dnia 19 listopada
1846 r.

Narodowy Bank Portugalii powsta∏ z po∏àczenia Banco de Lisboa i Companhia de Confianca Nacional.

W∏ochy
Informacje ogólne
Bank W∏och (BW, w∏. Banca d`Italia) powsta∏ w 1893 r. jako nowy bank emisyjny, z po∏àczenia Królewskiego Banku Narodowego z Narodowym Bankiem Toskanii oraz Toskaƒskim Bankiem
Kredytowym Przemys∏u i Handlu W∏och.

W tamtym czasie prawo do emisji banknotów zachowa∏y równie˝ Bank Sycylii i Bank Neapolu. W 1926 r. Bank W∏och sta∏ si´ jedynym bankiem emisyjnym W∏och. WczeÊniej ni˝
w innych systemach prawnych otrzyma∏ tak˝e uprawnienia do sprawowania nadzoru bankowego.

Podstaw´ prawnà dzia∏ania Banku stanowi Statut Banku W∏och zatwierdzony dekretem
królewskim w 1936 r., który by∏ nast´pnie kilkakrotnie nowelizowany. Podstawowym celem Banku
W∏och, jako integralnej cz´Êci Europejskiego Systemu Banków Centralnych, jest zapewnienie stabilnoÊci cen. Nie naruszajàc tego celu, Bank ma za zadanie wspieraç polityk´ gospodarczà Wspólnoty Europejskiej. Bank W∏och, jako cz´Êç ESBC, przyczynia si´ do formu∏owania polityki pieni´˝nej
dla ca∏ej strefy euro poprzez uczestnictwo Prezesa Banku W∏och w Radzie Prezesów EBC. BW dba
ponadto o sprawne funkcjonowanie systemów p∏atniczych oraz zaopatruje, poprzez swoje oddzia∏y, system gospodarczy w pieniàdz gotówkowy. Bank W∏och opracowuje szereg publikacji, z których najwa˝niejsze to: Raport Roczny oraz Biuletyn Ekonomiczny i Statystyczny.
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Bank W∏och sprawuje nadzór nad bankami i niebankowymi instytucjami poÊrednictwa finansowego (firmami inwestycyjnymi oraz przedsi´biorstwami funduszy zbiorowego inwestowania). Nadzór sprawowany jest m.in. poprzez dzia∏alnoÊç licencyjnà i regulacyjnà, a tak˝e w formie
przeprowadzania analiz sytuacji ww. przedsi´biorstw oraz kontroli na miejscu.
Od momentu utworzenia Europejskiego Banku Centralnego, tj. od 1 czerwca 1998 r. Bank
W∏och posiada udzia∏y w kapitale EBC. Od 1 maja 2004 r. udzia∏ Banku W∏och w kapitale Europejskiego Banku Centralnego wynosi 13,0516%, co odpowiada ok. 726,3 mln EUR.
Struktura organizacyjna

3

Zgodnie ze Statutem, za sprawy zwiàzane z funkcjonowaniem Banku W∏och odpowiadajà:
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, Zarzàd oraz Komitet Zarzàdu, a tak˝e Dyrektoriat.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest zwo∏ywane przez Zarzàd, na co najmniej 15 dni
przed ustalonà datà zgromadzenia i odbywa si´ w Rzymie nie póêniej ni˝ 31 maja danego roku.
Zgromadzeniu przewodniczy Prezes Banku. Prawo do udzia∏u w Zgromadzeniu przys∏uguje udzia∏owcom, b´dàcym w posiadaniu przynajmniej 100 akcji BW przez okres nie krótszy ni˝ trzy miesiàce. Liczba g∏osów przys∏ugujàca poszczególnym akcjonariuszom jest uzale˝niona od wielkoÊci posiadanych przez nich akcji. Podczas zgromadzenia zatwierdzany jest roczny bilans Banku oraz wybierani sà audytorzy i ich zast´pcy. Uchwa∏y podj´te wi´kszoÊcià g∏osów obecnych akcjonariuszy sà
wià˝àce. Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy sà równie˝ zwo∏ywane przez Zarzàd w g∏ównych oddzia∏ach Banku W∏och w celu wyboru Dyrektorów – cz∏onków Zarzàdu Banku. Jedynie osoby, których kandydatura zosta∏a poparta absolutnà wi´kszoÊcià g∏osów akcjonariuszy, zarówno podczas
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w Rzymie, jak i w g∏ównych oddzia∏ach BW, mogà sprawowaç swojà funkcj´.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy mo˝e zostaç zwo∏ane na podstawie
uchwa∏y Zarzàdu BW lub na wniosek audytorów bàdê akcjonariuszy posiadajàcych w sumie przez
okres, co najmniej ostatnich trzech miesi´cy przynajmniej dwadzieÊcia tysi´cy akcji.
W sk∏ad Zarzàdu wchodzà Prezes Banku W∏och oraz trzynastu Dyrektorów wybieranych
przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w g∏ównych oddzia∏ach Banku W∏och. Ka˝dy cz∏onek Zarzàdu jest powo∏ywany na pi´cioletnià kadencj´ z mo˝liwoÊcià reelekcji. Obradom Zarzàdu przewodniczy Prezes BW. Na pierwszym spotkaniu Zarzàdu, Prezes Banku W∏och wybiera, spoÊród
cz∏onków Zarzàdu, czterech Dyrektorów, którzy razem z Prezesem tworzà Komitet Zarzàdu Banku. Zarzàd spotyka si´ na posiedzeniach zwyczajnych (zwo∏ywanych raz na trzy miesiàce na zaproszenie Prezesa BW) i nadzwyczajnych (kiedy Prezes uzna zwo∏anie takiego posiedzenia za konieczne lub na uzasadniony wniosek co najmniej trzech cz∏onków Zarzàdu). Zarzàd powo∏uje i odwo∏uje Prezesa, Dyrektora Generalnego oraz dwóch Wicedyrektorów Generalnych. Decyzja o powo∏aniu
lub odwo∏aniu Prezesa musi zostaç podj´ta wi´kszoÊcià, co najmniej dwóch trzecich g∏osów cz∏onków Zarzàdu obecnych na posiedzeniu, przy czym obradom takim przewodniczy najstarszy wiekiem
Dyrektor. Decyzja taka musi zostaç zaakceptowana przez Prezydenta W∏och dzia∏ajàcego na podstawie propozycji Prezesa Rady Ministrów w porozumieniu z Ministrem Skarbu oraz po przeprowadzeniu konsultacji z Radà Ministrów. Zarzàd odpowiada za ca∏oÊciowà administracj´ Banku.
Dyrektoriat z∏o˝ony jest z Prezesa Banku W∏och, Dyrektora Generalnego oraz dwóch Wicedyrektorów Generalnych. Dyrektor Generalny bierze udzia∏ w posiedzeniach Zarzàdu, a tak˝e Komitetu Zarzàdu, pe∏niàc funkcj´ doradczà (o ile podczas posiedzenia Zarzàdu nie zast´puje Prezesa
BW). Jest on zobowiàzany m.in. do realizacji decyzji podj´tych przez Zarzàd Banku, a tak˝e do zast´powania Prezesa Banku podczas jego nieobecnoÊci lub niemo˝noÊci pe∏nienia powierzonych mu
funkcji. Dwóch Wicedyrektorów Generalnych uczestniczy w spotkaniach Zarzàdu oraz Komitetu Zarzàdu, przy czym jeden z nich, wybrany przez Zarzàd, sprawuje funkcj´ Sekretarza. W statucie Ban-
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ku W∏och nie zosta∏a okreÊlona d∏ugoÊç kadencji cz∏onków Dyrektoriatu. Cz∏onkowie Zarzàdu oraz
Dyrektoriatu muszà posiadaç w∏oskie obywatelstwo.
Siedziba Banku W∏och znajduje si´ w Rzymie. Bank posiada dziewi´çdziesiàt dziewi´ç oddzia∏ów. Wed∏ug danych na koniec 2002 r. w Banku W∏och zatrudnionych by∏o 8 466 pracowników.

Bank W∏och powsta∏ w 1893 r. jako nowy bank emisyjny. Podstawà prawnà dzia∏ania Banku jest Statut Banku W∏och zatwierdzony dekretem królewskim w 1936 r.

3
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Cypr
Informacje ogólne

4

Narodowy Bank Cypru (NBC; gr. KÂvÙÚÈk‹ Tp¿Â˙a Ùn˜ K‡po˘) zosta∏ ustanowiony, tu˝
po uzyskaniu przez Cypr niepodleg∏oÊci, jako niezale˝na instytucja. Podstawà prawnà dzia∏ania
NBC jest Konstytucja Republiki Cypryjskiej oraz ustawa z 1963 r., która zosta∏a znowelizowana w 2002 r. w celu jej dostosowania do przepisów prawa wspólnotowego. Narodowy Bank Cypru
jest osobà prawnà, b´dàcà w∏asnoÊcià Skarbu Paƒstwa.
Podstawowym celem NBC jest zapewnianie stabilnoÊci cen. Bez uszczerbku dla realizacji nadrz´dnego celu, Bank wspiera polityk´ gospodarczà paƒstwa. Zadaniami NBC sà: definiowanie i realizacja polityki pieni´˝nej, prowadzenie polityki kursu walutowego, zgodnie z za∏o˝eniami przyj´tymi przez Rad´ Ministrów po uprzednim zapoznaniu si´ ze stanowiskiem Banku, przechowywanie
i zarzàdzanie oficjalnymi rezerwami dewizowymi, promowanie, tworzenie ram prawnych oraz nadzór nad funkcjonowaniem systemów p∏atnoÊci i rozrachunku, zapewnienie obs∏ugi bankowej bud˝etu paƒstwa i pe∏nienie roli agenta finansowego Republiki, uczestnictwo w mi´dzynarodowych
organizacjach gospodarczych i walutowych.
NBC sprawuje nadzór bankowy na Cyprze. Celem podejmowanych w tym zakresie dzia∏aƒ
jest zagwarantowanie stabilnoÊci systemu bankowego, ograniczenie ryzyka systemowego oraz
ochrona depozytariuszy. BC pozostaje w Êcis∏ej wspó∏pracy z odpowiednimi instytucjami nadzoru
z innych krajów, w szczególnoÊci z krajów Unii Europejskiej.
Kapita∏ Banku wynosi 15 milionów funtów cypryjskich, czyli ok. 26 mln EUR. B´dàc
od 1 maja 2004 roku cz∏onkiem Europejskiego Systemu Banków Centralnych, NBC ma swój udzia∏
w kapitale Europejskiego Banku Centralnego, który wynosi 0,1300%, co odpowiada 506,4 tys.
EUR.
Struktura organizacyjna
Organami NBC sà: Komitet Polityki Pieni´˝nej, Rada Dyrektorów, Prezes oraz Zast´pca
Prezesa.
Komitet Polityki Pieni´˝nej kierowany jest przez Prezesa, który wchodzi w sk∏ad Komitetu
wraz ze swoim Zast´pcà oraz pi´cioma cz∏onkami powo∏ywanymi przez Rad´ Ministrów (trzech)
i Prezesa (dwóch), na pi´cioletnià, odnawialnà kadencj´. Cz∏onkowie Komitetu muszà posiadaç
obywatelstwo cypryjskie. Komitet Polityki Pieni´˝nej odpowiada za okreÊlanie strategii i prowadzenie polityki pieni´˝nej, decyduje o kwestiach w∏aÊciwych dla prowadzenia polityki kursu walutowego oraz funkcjonowania systemu p∏atnoÊci i rozrachunku.
Rada Dyrektorów zorganizowana jest w podobny sposób jak Komitet Polityki Pieni´˝nej.
W jej sk∏ad wchodzà: Prezes, Zast´pca Prezesa oraz pi´ciu cz∏onków. Cz∏onkowie Rady Dyrektorów, inni ni˝ Prezes i jego Zast´pca, sà powo∏ywani przez Rad´ Ministrów, po uprzednich kon-
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sultacjach z Prezesem, na pi´cioletnià, odnawialnà kadencj´. Cz∏onkowie Rady muszà byç równie˝ obywatelami Cypru. Rada Dyrektorów odpowiada za nadzór nad dzia∏alnoÊcià Banku, okreÊlanie kierunku i wdra˝anie polityki Banku w stosunku do g∏ównych zadaƒ BC, niele˝àcych w gestii Komitetu Polityki Pieni´˝nej. Do realizacji swoich celów Radzie przys∏uguje prawo wydawania
zarzàdzeƒ.
Prezes Banku Cypru, jak i jego Zast´pca, powo∏ywani sà przez Prezydenta i Wiceprezydenta Republiki, spoÊród obywateli Republiki Cypryjskiej, na pi´cioletnià, odnawialnà kadencj´.
Komitet Polityki Pieni´˝nej mo˝e odwo∏aç ze stanowiska Prezesa lub jego Zast´pc´, gdy uzna, i˝
nie spe∏niajà niezb´dnych warunków do wype∏niania swoich funkcji, bàdê te˝ ra˝àco naruszyli
przys∏ugujàce im prawa. Do g∏ównych zadaƒ Prezesa nale˝à: zarzàdzanie bankiem, reprezentowanie Banku na zewnàtrz oraz informowanie Rady Dyrektorów i Komitetu Polityki Pieni´˝nej
o wszystkich kwestiach dotyczàcych Banku b´dàcych przedmiotem zainteresowania wspomnianych organów. Zast´pca Prezesa jest organem wspomagajàcym prac´ Prezesa i zast´puje go
podczas nieobecnoÊci.

4

Siedziba NBC zlokalizowana jest w Nikozji. Bank podzielony jest na pi´ç g∏ównych pionów
odpowiadajàcych obszarom dzia∏ania Banku: Us∏ug Zarzàdczych, Rynków Finansowych i Zarzàdzania D∏ugiem Publicznym, Nadzoru Bankowego i Regulacji, Badaƒ Ekonomicznych i Statystyki, Krajowych Operacji Bankowych i Us∏ug Rachunkowych. W ramach Banku funkcjonuje 10 departamentów
oraz 2 wydzia∏y. Zgodnie z danymi za 2002 r., w NBC zatrudnionych by∏o ok. 290 pracowników.
Polityka pieni´˝na i kursowa
W 1996 r. Bank Cypru wprowadzi∏ nowà strategi´ polityki pieni´˝nej, rezygnujàc z instrumentów bezpoÊredniego oddzia∏ywania na p∏ynnoÊç sektora bankowego na rzecz bardziej rynkowych
instrumentów. Realizacja g∏ównego celu NBC, którym jest zapewnienie stabilnoÊci cen, oparta jest
na kontroli poda˝y pieniàdza. NBC ma do dyspozycji szereg instrumentów polityki pieni´˝nej.
Instrumenty te obejmujà: operacje otwartego rynku (operacje warunkowego kupna (repo) lub
sprzeda˝y (reverse repo) rzàdowych papierów wartoÊciowych w drodze przetargu oraz aukcje depozytów), rezerw´ obowiàzkowà oraz kredyty refinansowe.
Polityka kursu walutowego prowadzona przez Bank Cypru przyczynia si´ do utrzymania stabilnoÊci cen oraz stabilnoÊci makroekonomicznej paƒstwa, a tak˝e wspiera mi´dzynarodowà konkurencyjnoÊç gospodarki. Cypryjska polityka kursowa realizowana jest poprzez zwiàzanie funta cypryjskiego ze stabilnà walutà obcà, którà od 1 stycznia 1999 r. jest euro. Od 2001r., po wprowadzeniu zmian w zakresie polityki kursowej, ustalanie parytetu wymiany funta cypryjskiego w stosunku do euro, dolara amerykaƒskiego oraz funta szterlinga odbywa si´ w drodze fiksingu (odbywa si´
to na wspólnym, codziennie organizowanym, posiedzeniu BC i banków komercyjnych). Ustanowione zosta∏o równie˝ szersze pasmo wahaƒ kursu walutowego, tj. ±15%, które wprowadza wi´kszà elastycznoÊç i zmniejsza prawdopodobieƒstwo interwencji Banku, który zobowiàzany jest
do obrony kursu.

Narodowy Bank Cypru zosta∏ ustanowiony tu˝ po uzyskaniu przez Cypr niepodleg∏oÊci, jako niezale˝na instytucja. Podstawà prawnà dzia∏ania Narodowego Banku Cypru jest Konstytucja Republiki Cypryjskiej oraz ustawa z 1963 r.
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Czechy
Informacje ogólne

Narodowy Bank Czech (NBC, cz. Česká národní banka) zosta∏ utworzony ustawà z dnia 17
grudnia 1992 r. Po kilku jej nowelizacjach, z których ostatnia mia∏a miejsce w 2002 r., ustawa
o NBC zosta∏a w pe∏ni dostosowana do Traktatu oraz Statutu ESBC i EBC pod wzgl´dem niezale˝noÊci i celów dzia∏alnoÊci. NBC jest podmiotem prawa publicznego i podlega wpisowi do rejestru
handlowego.
G∏ównym celem dzia∏alnoÊci NBC jest utrzymanie stabilnego poziomu cen. Bez uszczerbku dla realizacji g∏ównego celu, NBC powinien wspieraç polityk´ gospodarczà Rzàdu, której zadaniem jest utrzymanie d∏ugoterminowego wzrostu gospodarczego. Do pozosta∏ych zadaƒ NBC nale˝à: prowadzenie polityki pieni´˝nej, emisja banknotów i monet, zarzàdzanie obiegiem pieniàdza,
administrowanie p∏atnoÊciami i rozliczeniami pomi´dzy bankami, wspieranie sprawnego funkcjonowania systemów p∏atnoÊci oraz nadzór nad systemem bankowym. Bank spe∏nia równie˝ funkcje
doradcze dla Rzàdu w kwestiach dotyczàcych polityki pieni´˝nej i bankowoÊci. W uzgodnieniu
z Rzàdem NBC ustala system kursu walutowego dla korony czeskiej oraz jest odpowiedzialny
za ustalanie kursu korony w stosunku do walut obcych, jak równie˝ za utrzymywanie i zarzàdzanie
rezerwami dewizowymi Paƒstwa.

4

NBC jest instytucjà odpowiedzialnà za nadzór nad systemem bankowym. Obejmuje on
udzielanie pozwoleƒ i licencji na dzia∏alnoÊç bankowà, kontrol´ przestrzegania warunków licencji
oraz prawa i rozporzàdzeƒ wydawanych przez NBC, jak równie˝ podejmowanie Êrodków zaradczych i nak∏adanie kar na banki, które nie stosujà si´ do wymogów NBC lub przepisów prawa.
Kapita∏ Banku wynosi 1,4 miliarda koron czeskich (ponad 44 mln EUR). Od 1 maja 2004 r.
w zwiàzku z przystàpieniem do ESBC, NBC posiada udzia∏ w kapitale EBC w wysokoÊci 1,4416%,
o wartoÊci ok. 80 mln EUR.
Struktura organizacyjna
G∏ównym organem NBC jest Zarzàd. Jest on odpowiedzialny przede wszystkim za definiowanie i prowadzenie polityki pieni´˝nej. Ponadto do jego zadaƒ nale˝y okreÊlenie bud˝etu Banku oraz
ustalanie struktury organizacyjnej i kompetencji poszczególnych jednostek, ustalanie wysokoÊci wynagrodzenia Gubernatora Banku oraz wykonywanie innych zadaƒ zwiàzanych z bie˝àcà dzia∏alnoÊcià NBC. Obradom Zarzàdu przewodniczy Gubernator NBC. Oprócz Gubernatora w sk∏ad Zarzàdu
wchodzi szeÊç osób, w tym dwóch Wicegubernatorów oraz czterech cz∏onków Zarzàdu. Gubernator, Wicegubernatorzy oraz pozostali cz∏onkowie Zarzàdu sà mianowani i odwo∏ywani przez Prezydenta Republiki Czeskiej bez udzia∏u Rzàdu Republiki Czeskiej. Funkcja cz∏onka Zarzàdu trwa szeÊç
lat i jest nieodnawialna. W posiedzeniach Zarzàdu mo˝e uczestniczyç Minister Finansów z g∏osem
doradczym. Ka˝dy z cz∏onków Zarzàdu nadzoruje prac´ jednego lub kilku departamentów, które
wchodzà w sk∏ad Banku.
Siedziba NBC znajduje si´ w Pradze. NBC podzielony jest na 14 departamentów, z czego
dwa wyodr´bnione tworzà struktur´ odpowiedzialnà za nadzorów bankowy: Departament Regulacji Bankowych oraz Departament Nadzoru Bankowego. Struktur´ terenowà NBC tworzy siedem
oddzia∏ów. Pod koniec 2003 r. w NBC zatrudnionych by∏o 1 472 pracowników.
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Polityka pieni´˝na i kursowa
Od 1992 r. podstawà polityki pieni´˝nej NBC by∏ sta∏y kurs walutowy korony wzgl´dem koszyka walutowego, którego sk∏ad odzwierciedla∏ struktur´ geograficznà handlu zagranicznego Republiki Czeskiej. Stopniowo zwi´kszano zakres wahaƒ kursu, a˝ kryzys walutowy w 1997 r. wymusi∏ porzucenie stosowanej strategii i kurs zosta∏ ca∏kowicie up∏ynniony. Od tego czasu, w celu kontynuowania polityki antyinflacyjnej, NBC stosuje strategi´ bezpoÊredniego celu inflacyjnego. Pierwotnie cel wyznaczany by∏ za pomocà inflacji netto, a w kwietniu 2001 r. zosta∏ zmieniony na indeks cen konsumpcyjnych. Stopy procentowe sà podstawowym narz´dziem wykorzystywanym
podczas stosowania strategii bezpoÊredniego celu inflacyjnego. W przypadku NBC g∏ówna stopa
referencyjna jest wyznaczana przez oprocentowanie dwutygodniowych operacji warunkowego zakupu papierów wartoÊciowych typu repo.

Narodowy Bank Czech zosta∏ utworzony ustawà z dnia 17 grudnia 1992. NBC jest podmiotem prawa publicznego i podlega wpisowi do rejestru handlowego.

4

Dania
Informacje ogólne
Narodowy Bank Danii (NBD, duƒ. Danmarks Nationalbank) zosta∏ za∏o˝ony 1 sierpnia
1818 r. Obecnà podstaw´ prawnà dzia∏ania Banku stanowi ustawa z 1936 r., na mocy, której
Bank uzyska∏ niezale˝noÊç od innych organów w∏adzy publicznej (parlamentu i rzàdu). Bank jest instytucjà paƒstwowà.
G∏ównym celem NBD jest utrzymanie stabilnoÊci korony duƒskiej oraz zapewnienie stabilnego i dobrze funkcjonujàcego systemu pieni´˝nego. Bank odpowiada tak˝e za emisj´ monet
i banknotów, wype∏nia funkcj´ banku paƒstwa i zarzàdza rezerwami dewizowymi, dba o efektywnoÊç i stabilnoÊç systemów p∏atnoÊci i rozrachunku, prowadzi dzia∏alnoÊç analitycznà, opracowuje
i publikuje materia∏y statystyczne.
Nadzór bankowy nie nale˝y do zakresu obowiàzków Narodowego Banku Danii. W Banku
prowadzone sà badania analityczne dotyczàce stabilnoÊci finansowej. Nadzór bankowy sprawowany jest przez Duƒski Organ Nadzoru Finansowego, podlegajàcy Ministerstwu Gospodarki.
Kapita∏ za∏o˝ycielski NBD wynosi 50 milionów koron duƒskich (ok. 6,7 mln EUR). Od momentu utworzenia Europejskiego Banku Centralnego, tj. od 1 czerwca 1998 r., NBD posiada udzia∏y w kapitale EBC. Od 1 maja 2004 r. udzia∏ Banku w kapitale Europejskiego Banku Centralnego
wynosi 1,5663%. Kwota obecnie op∏aconego kapita∏u wynios∏a 6,1 mln EUR.
Struktura organizacyjna
Organami Banku Centralnego Danii sà: Rada Dyrektorów, Komitet Dyrektorów oraz Zarzàd.
Rada Dyrektorów sk∏ada si´ z 25 cz∏onków, z których:
– oÊmiu jest wybieranych przez Parlament z grona swych cz∏onków (pe∏niàc funkcj´ cz∏onków Rady Dyrektorów, pozostajà jednoczeÊnie cz∏onkami parlamentu).
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– dwóch (ekonomista i prawnik) mianowanych jest przez ministra odpowiedzialnego za sprawy gospodarcze. Cz∏onkowie wybrani w tym trybie nie mogà zasiadaç w parlamencie.
– pi´tnastu wybieranych jest przez samà Rad´ Dyrektorów (nie mogà byç cz∏onkami parlamentu).
Kadencja cz∏onków Rady trwa pi´ç lat. Ze swego grona wybiera ona przewodniczàcego i jego zast´pc´ na okres roku. Spotkania Rady odbywajà si´ nie rzadziej ni˝ raz na kwarta∏. Rada Dyrektorów sprawuje ogólny nadzór nad dzia∏alnoÊcià Banku. Decyzje podejmowane sà po uzyskaniu
poparcia wi´kszoÊci cz∏onków. W przypadku równego roz∏o˝enia g∏osów decydujàce znaczenie ma
sposób g∏osowania przewodniczàcego Rady.
Komitet Dyrektorów sk∏ada si´ z siedmiu cz∏onków. Dwóch z nich to cz∏onkowie Rady Dyrektorów wskazani przez ministra odpowiedzialnego za sprawy gospodarcze. Pozosta∏ych pi´ciu
cz∏onków wybieranych jest na okres jednego roku z grona Rady Dyrektorów. Komitet Dyrektorów
wybiera ze swego grona przewodniczàcego i jego zast´pc´ na okres jednego roku. Wybór ten musi zostaç zatwierdzony przez ministra odpowiedzialnego za sprawy gospodarcze. Komitet Dyrektorów sprawuje bie˝àcy nadzór nad dzia∏alnoÊcià Banku. Posiedzenia Komitetu odbywajà si´ nie rzadziej ni˝ raz na miesiàc. Decyzje podejmowane sà po uzyskaniu poparcia wi´kszoÊci cz∏onków Komitetu. W przypadku równego roz∏o˝enia g∏osów, decyduje g∏os przewodniczàcego Komitetu.

4

Zarzàd sk∏ada si´ z prezesa i dwóch cz∏onków. Prezes powo∏ywany jest przez Królowà Danii,
dwaj pozostali cz∏onkowie przez Rad´ Dyrektorów na podstawie rekomendacji Komitetu Dyrektorów.
Cz∏onkowie Zarzàdu sà powo∏ywani na czas nieokreÊlony – zajmujà stanowiska do chwili ukoƒczenia siedemdziesi´ciu lat. Mogà byç jednak odwo∏ani odpowiednio przez Królowà lub Rad´ Dyrektorów. Zadaniem Zarzàdu jest bie˝àce kierowanie dzia∏alnoÊcià Banku, w tym podejmowanie decyzji
dotyczàcych polityki pieni´˝nej. Decyzje podejmowane sà po uzyskaniu poparcia wi´kszoÊci cz∏onków Zarzàdu. W przypadku równego roz∏o˝enia g∏osów, decydujàce znaczenie ma g∏os prezesa.
Siedziba Banku znajduje si´ w Kopenhadze. Centrala Banku sk∏ada si´ z 15 komórek organizacyjnych. NBD nie posiada sieci terenowej. Na koniec 2003 r. w Narodowym Banku Danii zatrudnionych by∏o 584 pracowników.
Polityka pieni´˝na i kursowa
G∏ównym celem NBD jest utrzymanie stabilnoÊci korony duƒskiej. Narodowy Bank Danii
prowadzi polityk´ sta∏ego kursu walutowego wzgl´dem euro. Oznacza to, ˝e celem poÊrednim polityki pieni´˝nej Banku jest utrzymanie stabilnoÊci korony w stosunku do euro. Od poczàtku trzeciego etapu Unii Gospodarczej i Walutowej, tj. od 1 stycznia 1999 r. korona duƒska uczestniczy w systemie kursów walutowych ERM II.

Mechanizm Kursów Walutowych ERM II ( ang. Exchange Rate Mechanizm II) jest systemem
kursów walutowych, ∏àczàcym waluty narodowe paƒstw UE oraz euro. System ERM II rozpoczà∏ dzia∏anie 1 stycznia 1999 r., uczestnictwo w systemie jest dobrowolne.

Od poczàtku 2001 r. do 27 czerwca 2004 r. Dania by∏a jedynym paƒstwem cz∏onkowskich
uczestniczàcym w systemie ERM II.

Narodowy Bank Danii zosta∏ za∏o˝ony 1 sierpnia 1818 r. Bank jest instytucjà paƒstwowà.
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Estonia
Informacje ogólne

Bank Estonii (BE, est. Eesti Pank) zosta∏ za∏o˝ony 24 lutego 1919 r. W latach 1944-1989
stanowi∏ cz´Êç systemu bankowego Zwiàzku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Od 1 stycznia
1990 r. wznowi∏ dzia∏alnoÊç i powróci∏ do nazwy Bank Estonii. Obecnie dzia∏a w oparciu o ustaw´ z 18 maja 1993 r. Funkcjonowanie Banku uregulowane jest dodatkowo Statutem Banku Estonii z 3 wrzeÊnia 1996 r.
Najwa˝niejszym celem BE jest utrzymanie stabilnego poziomu cen. Bankowi przys∏uguje
wy∏àczne prawo emisji znaków pieni´˝nych Republiki Estoƒskiej. Bank jest odpowiedzialny za prowadzenie polityki pieni´˝nej, regulowanie p∏ynnoÊci systemu bankowego, wspó∏prac´ z nadzorem
bankowym, prowadzenie dzia∏alnoÊci dewizowej oraz opracowywanie bilansu p∏atniczego Estonii.

4

Nadzór bankowy sprawuje niezale˝ny Organ Nadzoru Finansowego. W Radzie Nadzorczej
Organu zasiada Minister Finansów, który pe∏ni rol´ Przewodniczàcego Rady, Prezes Banku Estonii
oraz czterech cz∏onków. Dwóch z nich powo∏ywanych jest na trzyletnià kadencj´ przez Rad´ Ministrów na wniosek Ministra Finansów, zaÊ dwóch pozosta∏ych cz∏onków powo∏uje Rada Banku Estonii na wniosek Prezesa BE tak˝e na trzyletnià kadencj´. W sk∏ad Zarzàdu Organu wchodzi pi´ciu
cz∏onków. Sà oni powo∏ywani przez Rad´ Nadzorczà Organu na trzy lata, z wyjàtkiem Przewodniczàcego Zarzàdu Organu, powo∏ywanego spoÊród osób zasiadajàcych w Zarzàdzie na czteroletnià
kadencj´. Osoby wchodzàce w sk∏ad Rady Nadzorczej Organu Nadzoru Finansowego oraz Rady Nadzorczej i Zarzàdu Banku Estonii nie mogà byç cz∏onkami Zarzàdu Organu Nadzoru Finansowego.
W zwiàzku z przystàpieniem do ESBC, od 1 maja 2004 r. udzia∏ Banku Estonii w kapitale EBC
wynosi 0,1784%, co odpowiada 9,93 mln EUR.
Struktura organizacyjna
Organami BE sà: Rada Nadzorcza, Prezes oraz Zarzàd.
Rada Nadzorcza stanowi najwa˝niejszy organ decyzyjny BE. Sk∏ada si´ z Przewodniczàcego,
Prezesa BE oraz z siedmiu cz∏onków. Przewodniczàcy Rady Nadzorczej jest powo∏ywany przez Parlament Republiki Estoƒskiej na wniosek Prezydenta Republiki Estoƒskiej, zaÊ cz∏onkowie – na wniosek Przewodniczàcego Rady Nadzorczej. Cz∏onkowie Rady Nadzorczej powo∏ywani sà na pi´cioletnià kadencj´. W obradach Rady mo˝e braç udzia∏ Minister Finansów. Rada Nadzorcza sprawuje kierownictwo nad wszystkimi dzia∏aniami podejmowanymi przez BE. Odpowiada za prowadzenie polityki pieni´˝nej, ustalanie norm ostro˝noÊciowych dla instytucji kredytowych, jak równie˝ przyjmuje i wykonuje bud˝et BE. Rada Nadzorcza spotyka si´ tak cz´sto, jak jest to konieczne, przy czym
nie rzadziej, ni˝ raz w miesiàcu. Jej obrady sà tajne.
Prezes BE jest powo∏ywany przez Prezydenta Republiki Estonii na wniosek Rady Nadzorczej
na pi´cioletnià kadencj´. Z momentem powo∏ania Prezes staje si´ cz∏onkiem Rady Nadzorczej. Prezes sprawuje ogólne kierownictwo nad pracami Banku, realizuje decyzje podejmowane przez Rad´
Nadzorczà oraz opracowuje projekt bud˝etu Banku.
Zarzàd BE kieruje dzia∏alnoÊcià Banku oraz odpowiada za wspó∏prac´ pomi´dzy jego poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi. W jego sk∏ad wchodzà Prezes oraz od dwóch do czterech cz∏onków powo∏ywanych przez Rad´ Nadzorczà na wniosek Prezesa. Zarzàd obraduje tak cz´sto, jak jest to konieczne, przy czym nie rzadziej, ni˝ raz na dwa tygodnie.
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Centrala Banku na mocy ustawy zlokalizowana jest w Tallinie. W sk∏ad Centrali Banku Estonii wchodzi trzynaÊcie departamentów. BE nie posiada oddzia∏ów regionalnych. Wed∏ug stanu
na koniec 2003 r., w Banku zatrudnionych by∏o ok. 230 osób.
Polityka pieni´˝na i kursowa
Za okreÊlanie i prowadzenie polityki pieni´˝nej BE odpowiada Rada Nadzorcza. Celem polityki pieni´˝nej pozostaje zachowanie stabilnego poziomu cen w warunkach gospodarki otwartej
o sztywnym kursie walutowym, a wi´c prowadzenie dzia∏aƒ zmierzajàcych do ograniczania wp∏ywu czynników zewn´trznych na poziom cen w Estonii.
Na wniosek Estonii, od 28 czerwca 2004 r. korona estoƒska zosta∏a w∏àczona do mechanizmu kursowego ERM II. Estonia utrzyma∏a swoje zobowiàzanie stosowania zarzàdu walutà, jak
równie˝ niezmieniony sztywny kurs korony estoƒskiej do euro, tj. 1 EUR=15,6466 EEK. Rzàd oraz
BE deklarujà osiàgni´cie gotowoÊci do przystàpienia do strefy euro oko∏o po∏owy 2006 r.

4

20 czerwca 1992 r. wprowadzono w Estonii reform´ walutowà. Od tego dnia korona estoƒska zastàpi∏a rubla rosyjskiego i sta∏a si´ walutà kraju, zaÊ banknoty i monety emitowane przez Bank Estonii stanowià jedyny prawny Êrodek p∏atniczy. Zadecydowano o wprowadzeniu zarzàdu walutà (ang. currency board), czyli ustaleniu sztywnego kursu nowej waluty w stosunku do marki niemieckiej w relacji 1 DEM – 8 EEK. Od 1 stycznia 1999 r., a wi´c
od momentu rozpocz´cia funkcjonowania Unii Gospodarczej i Walutowej, zwiàzanie z markà niemieckà zosta∏o zastàpione powiàzaniem z euro w relacji 1 EUR – 15,6466 EEK.

Bank Estonii zosta∏ za∏o˝ony 24 lutego 1919 r. Od 1944 r. stanowi∏ cz´Êç systemu bankowego ZSSR. W styczniu 1990 r. wznowi∏ dzia∏alnoÊç jako Bank Estonii.

Litwa
Informacje ogólne
Bank Litwy (BL, lit. Lietuvos Bankas) zosta∏ za∏o˝ony 11 sierpnia 1922 r. Od chwili nacjonalizacji w 1940 r. przez 50 lat stanowi∏ cz´Êç systemu bankowego Zwiàzku Socjalistycznych Republik Radzieckich. 1 marca 1990 r. wznowi∏ dzia∏alnoÊç jako Bank Litwy. Obecnie dzia∏a w oparciu
o ustaw´ o Banku Litwy z 13 marca 2001 r.
Podstawowym celem BL jest utrzymanie stabilnego poziomu cen oraz wspieranie polityki
gospodarczej prowadzonej przez Rzàd Republiki Litewskiej, o ile nie ogranicza to podstawowego
celu. BL jest wy∏àcznym emitentem znaków pieni´˝nych Republiki Litewskiej. Do pozosta∏ych
zadaƒ nale˝y formu∏owanie i wdra˝anie polityki pieni´˝nej, prowadzenie dzia∏alnoÊci dewizowej,
zarzàdzanie rezerwami walutowymi, wydawanie i odbieranie licencji instytucjom kredytowym, regulowanie p∏ynnoÊci systemu bankowego oraz zbieranie informacji potrzebnych do opracowywania bilansu p∏atniczego Litwy. BL sprawuje tak˝e nadzór bankowy nad dzia∏alnoÊcià instytucji kredytowych w zakresie przestrzegania przez nie ustaw oraz innych aktów prawnych.
W zwiàzku z przystàpieniem do ESBC, od 1 maja 2004 r. udzia∏ BL w kapitale EBC wynosi
0,4425%, co odpowiada 24,62 mln EUR.
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Struktura organizacyjna
Naczelnym organem BL na mocy ustawy jest Rada Banku Litwy sk∏adajàca si´ z Przewodniczàcego, trzech Zast´pców oraz siedmiu cz∏onków. Przewodniczàcy Rady BL jest powo∏ywany przez Parlament
Litwy na wniosek Prezydenta Republiki Litewskiej na okres pi´ciu lat. Zast´pcy oraz cz∏onkowie sà powo∏ywani przez Prezydenta Republiki Litewskiej na wniosek Przewodniczàcego Rady BL na okres dziewi´ciu
lat. Kadencje osób wchodzàcych w sk∏ad Rady Banku mogà byç jednorazowo odnowione.
Rada Banku Litwy formu∏uje polityk´ pieni´˝nà BL, ustala procedury depozytowe i kredytowe, okreÊla zasady operacji otwartego rynku oraz wyznacza stopy rezerwy obowiàzkowej banków i wysokoÊç jej oprocentowania. Organ ten jest tak˝e odpowiedzialny za zarzàdzanie rezerwami walutowymi, ustalanie procedur dotyczàcych organizowania obrotu papierami wartoÊciowymi,
których jest emitentem oraz okreÊlanie norm ostro˝noÊciowych dla instytucji kredytowych. Rada
Banku Litwy podejmuje równie˝ decyzje dotyczàce uczestnictwa BL w mi´dzynarodowych instytucjach finansowych.

4

Rada Banku Litwy spotyka si´ tak cz´sto, jak jest to konieczne, przy czym nie rzadziej, ni˝ raz
w miesiàcu. Spotkanie Rady odbywa si´ w obecnoÊci, co najmniej siedmiu cz∏onków. Rada podejmuje decyzje zwyk∏à wi´kszoÊcià g∏osów. W przypadku równej liczby g∏osów, rozstrzyga g∏os Przewodniczàcego.
Przewodniczàcy Rady Banku Litwy sprawuje ogólne kierownictwo nad pracami BL oraz
reprezentuje t´ instytucj´ w kraju i za granicà.
Centrala BL zlokalizowana jest w Wilnie. W sk∏ad Centrali wchodzi dziesi´ç departamentów
oraz pi´ç innych jednostek organizacyjnych. Bank posiada dwa oddzia∏y regionalne w K∏ajpedzie
oraz w Kownie. Wed∏ug stanu na koniec 2003 r. w BL zatrudnionych by∏o ok. 860 osób.
Polityka pieni´˝na i kursowa
Celem polityki pieni´˝nej realizowanej przez BL pozostaje zachowanie stabilnego poziomu cen w warunkach gospodarki otwartej o sztywnym kursie walutowym, a wi´c prowadzenie dzia∏aƒ zmierzajàcych do ograniczania wp∏ywu czynników zewn´trznych na poziom
cen w kraju.
1 paêdziernika 1992 r. BL wprowadzi∏ do obiegu talonasa litewskiego stanowiàcego przejÊciowà jednostk´ pieni´˝nà oraz og∏osi∏ pe∏nà swobod´ w zakresie transakcji bie˝àcych i prawie pe∏nà w zakresie transakcji kapita∏owych. Oznacza∏o to, ˝e waluta litewska sta∏a si´ wymienialna.
25 czerwca 1993 r. BL zastàpi∏ przejÊciowego talonasa wprowadzeniem do obiegu lita litewskiego.
1 kwietnia 1994 r., a wi´c blisko dwa lata po wprowadzeniu waluty przejÊciowej i prawie rok po jej
zastàpieniu litem litewskim, wprowadzono zarzàd walutà (ang. currency board), czyli sztywny
kursu nowej waluty w stosunku do dolara amerykaƒskiego w relacji 1 USD – 4 LTL. Pod koniec
lat dziewi´çdziesiàtych w zwiàzku z rosnàcymi powiàzaniami gospodarki litewskiej z krajami Unii
Europejskiej oraz przysz∏ym przystàpieniem Litwy do strefy euro, rozpocz´to dzia∏ania zmierzajàce
do powiàzania lita ze wspólnà walutà europejskà. Od 2 lutego 2002 r. sztywny kurs wobec dolara amerykaƒskiego zosta∏ zastàpiony sztywnym kursem wobec euro w relacji 1 EUR – 3,4528 LTL.
Na wniosek Litwy, od 28 czerwca 2004 r. lit litewski zosta∏ w∏àczony do mechanizmu kursowego ERM II. Litwa utrzyma∏a swoje zobowiàzanie stosowania zarzàdu walutà, jak równie˝ niezmieniony sztywny kurs lita litewskiego do euro.
Bank Litwy zosta∏ za∏o˝ony 11 sierpnia 1922 r. Od roku 1940 stanowi∏ cz´Êç systemu bankowego ZSSR. W maju 1990 r. wznowi∏ dzia∏alnoÊç jako Bank Litwy.
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¸otwa
Informacje ogólne

Bank ¸otwy (B¸, ∏ot. Latvijas Banka) zosta∏ za∏o˝ony 18 listopada 1918 r. W 1940 r. aktywa Banku znacjonalizowano i w∏àczono do banku centralnego Zwiàzku Socjalistycznych Republik
Radzieckich.

Podczas okupacji niemieckiej w latach 1941-1945 B¸ wznowi∏ dzia∏alnoÊç, jakkolwiek bez
prawa emisji banknotów i monet. W latach 1945-1990 na terytorium ¸otwy polityk´ pieni´˝nà prowadzi∏ Bank Paƒstwowy ZSRR..

4

2 marca 1990 r. reaktywowano B¸, który pe∏ni funkcje banku centralnego. Obecnie dzia∏a
w oparciu o ustaw´ o Banku ¸otwy z 19 maja 1992 r. W zwiàzku z przystàpieniem do ESBC,
od 1 maja 2004 r. udzia∏ Banku w kapitale EBC wynosi 0,2978%, co odpowiada 16,57 mln EUR.
Podstawowym celem B¸ jest utrzymanie stabilnego poziomu cen. Bank jest wy∏àcznym emitentem znaków pieni´˝nych Republiki ¸otewskiej. Prowadzi tak˝e dzia∏alnoÊç dewizowà, zarzàdza
rezerwami walutowymi, reguluje p∏ynnoÊç systemu bankowego, organizuje system p∏atnoÊci mi´dzybankowych oraz zbiera informacje potrzebne do opracowania bilansu p∏atniczego ¸otwy.
Nadzór bankowy jest sprawowany przez niezale˝nà Komisj´ Rynków Finansowych i Kapita∏owych. Na jej czele stoi Rada, która sk∏ada si´ z Przewodniczàcego oraz Zast´pcy Przewodniczàcego, powo∏ywanych przez Parlament na wniosek Ministra Finansów oraz Prezesa B¸ na szeÊcioletnie kadencje oraz trzech cz∏onków (pe∏niàcych równolegle funkcje dyrektorów trzech departamentów w Komisji Rynków Finansowych i Kapita∏owych), powo∏ywanych przez Przewodniczàcego
za zgodà Ministra Finansów oraz Prezesa B¸.
Struktura organizacyjna
Organami B¸ sà: Rada Banku, Prezes oraz Zarzàd Banku.
Rada Banku stanowi najwy˝szy organ decyzyjny. Sk∏ada si´ z Prezesa B¸, Zast´pcy Prezesa
oraz szeÊciu cz∏onków. Prezes jest powo∏ywany przez Parlament Republiki ¸otewskiej na podstawie
zalecenia dziesi´ciu deputowanych. Zast´pca Prezesa oraz cz∏onkowie sà powo∏ywani w drodze
g∏osowania na forum Parlamentu Republiki ¸otewskiej na podstawie zalecenia Prezesa Banku. Osoby wchodzàce w sk∏ad Rady B¸ sà powo∏ywane na szeÊcioletnià kadencj´. Rada spotyka si´ tak cz´sto, jak jest to konieczne, przy czym nie rzadziej, ni˝ raz na kwarta∏. Decyzje sà podejmowane zwyk∏à wi´kszoÊcià g∏osów w obecnoÊci, co najmniej po∏owy cz∏onków Rady. W przypadku równej liczby g∏osów, rozstrzyga g∏os Prezesa. Rada sprawuje kierownictwo nad wszystkimi dzia∏aniami podejmowanymi przez Bank. Ustala cele i zapewnia wdra˝anie polityki pieni´˝nej oraz okreÊla wysokoÊç
podstawowych stóp procentowych.
Prezes B¸ przewodniczy Radzie Banku, sprawuje ogólne kierownictwo nad pracami Banku,
zatwierdza struktur´ organizacyjnà, reprezentuje B¸ w kontaktach zewn´trznych oraz jest uprawniony do udzia∏u w posiedzeniach Rady Ministrów.
Zarzàd Banku ¸otwy kieruje bie˝àcà dzia∏alnoÊcià Banku, wykonuje uchwa∏y Rady Banku oraz
odpowiada za wspó∏prac´ pomi´dzy jego poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi. W sk∏ad
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Zarzàdu wchodzi Przewodniczàcy, powo∏ywany przez Rad´ Banku na wniosek Prezesa Banku oraz
pi´ciu cz∏onków powo∏ywanych przez Rad´ Banku na wniosek Przewodniczàcego Zarzàdu Banku.
Wszyscy cz∏onkowie Zarzàdu Banku sà wybierani spoÊród kadry kierowniczej B¸.
Centrala Banku zlokalizowana jest w Rydze. W jej sk∏ad wchodzi obecnie pi´tnaÊcie departamentów. B¸ posiada dodatkowo pi´ç oddzia∏ów regionalnych. W B¸ zatrudnionych jest 740
osób wed∏ug stanu na koniec 2003 r.
Polityka pieni´˝na i kursowa
G∏ównym celem B¸ jest realizowanie polityki pieni´˝nej poprzez kontrolowanie poda˝y pieniàdza w obiegu, aby utrzymaç stabilny poziom cen w kraju.
1 maja 1992 r. B¸ wprowadzi∏ do obiegu rublisa ∏otewskiego stanowiàcego przejÊciowà jednostk´ pieni´˝nà oraz usunà∏ wszelkie ograniczenia dewizowe wobec transakcji bie˝àcych oraz prawie wszystkie odnoÊnie transakcji kapita∏owych. Oznacza∏o to, ˝e waluta ∏otewska sta∏a si´ wymienialna. 5 marca 1993 r. B¸ zastàpi∏ przejÊciowego rublisa wprowadzeniem do obiegu ∏ata ∏otewskiego. W lutym 1994 r. wprowadzono system kroczàcej dewaluacji ∏ata w stosunku do SDR. Powiàzanie z koszykiem walutowym zamiast z pojedynczà walutà B¸ uzasadnia∏ ch´cià zwi´kszenia
stabilnoÊci ∏ata.

4

SDR (ang. Special Drawing Rights, pol. specjalne prawo ciàgnienia) jest mi´dzynarodowà
jednostkà walutowà o charakterze pieniàdza bezgotówkowego, która od 1970 roku jest
emitowana przez Mi´dzynarodowy Fundusz Walutowy. Uczestnikami systemu SDR sà
cz∏onkowie MFW. Przydzielone krajom uczestniczàcym w systemie jednostki SDR s∏u˝à
do zakupu od innych uczestników systemu walut niezb´dnych do sp∏aty zobowiàzaƒ z tytu∏u bie˝àcych obrotów bilansu p∏atniczego.

Bank ¸otwy zosta∏ za∏o˝ony 18 listopada 1918 r. Od 1940 r. stanowi∏ cz´Êç systemu bankowego ZSSR. W marca 1990 r. Bank ¸otwy wznowi∏ dzia∏alnoÊç.

Malta
Informacje ogólne

Narodowy Bank Malty (BM, ang. Central Bank of Malta) zosta∏ utworzony na mocy ustawy
z dnia 17 kwietnia 1968 r. Ostania nowelizacja ustawy, dokonana w 2002 r., pozwoli∏a dostosowaç prawo maltaƒskie do prawa Unii Europejskiej (w szczególnoÊci Traktatu o ustanowieniu Wspólnoty Europejskiej oraz Statutu ESBC/EBC). Narodowy Bank Malty jest osobà prawnà, b´dàcà w∏asnoÊcià Skarbu Paƒstwa, która ma prawo nabywaç, posiadaç i zbywaç prawa w∏asnoÊci, zawieraç
umowy, mo˝e pozywaç i byç pozwanà oraz podejmowaç wszelkie dzia∏ania wymagane przez okreÊlone w ustawie zadania. Kapita∏ zak∏adowy Banku wynosi 5 mln MTL (lirów maltaƒskich), tj. ok.
11,8 mln EUR. Ponadto BM jest zobowiàzany do utrzymywania Funduszu Rezerw Ogólnych oraz
Funduszu Rezerw Celowych w wysokoÊci odpowiednio nie mniej ni˝ 5 i 2 mln MTL (tj. ok. 11,8
i 4,7 mln EUR).
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Podstawowym celem BM jest zapewnianie stabilnoÊci cen. Bez uszczerbku dla realizacji
swojego celu g∏ównego, Bank powinien promowaç zrównowa˝ony rozwój gospodarczy.
Zadaniami BM sà: definiowanie i realizacja polityki pieni´˝nej i polityki kursu walutowego,
utrzymywanie i zarzàdzanie aktywami rezerwowymi paƒstwa, zapewnienie integralnoÊci i stabilnoÊci sektora finansowego, promowanie i wspieranie rozwoju rynku finansowego oraz zwi´kszanie bezpieczeƒstwa i efektywnoÊci systemów p∏atnoÊci i rozrachunku, emitowanie znaków pieni´˝nych, b´dàcych prawnym Êrodkiem p∏atniczym, prowadzenie analiz ekonomicznych oraz publikacja finansowych i gospodarczych statystyk, doradzanie Rzàdowi w sprawach finansowych
i gospodarczych.
Od paêdziernika 2002 r. BM nie sprawuje bezpoÊredniego nadzoru nad sektorem bankowym
na Malcie. Regulacja i nadzór nad bankami oraz podmiotami sektora ubezpieczeniowego i rynku
kapita∏owego pozostaje w gestii powo∏anej w tym celu instytucji zintegrowanego nadzoru
nad sektorem us∏ug finansowych (Malta Financial Services Authority), z którà BM pozostaje w Êcis∏ej wspó∏pracy.
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Jako cz∏onek Europejskiego Sytemu Banków Centralnych od 1 maja 2004 roku, BM ma swój
udzia∏ w kapitale Europejskiego Banku Centralnego. Wynosi on 0,0647%, co odpowiada
252 tys. EUR.
Struktura organizacyjna
Organami decyzyjnymi BM sà: Rada Dyrektorów, Prezes, Zast´pca Prezesa oraz Rada Konsultacyjna ds. Polityki Pieni´˝nej.
Prezes BM, jak i jego Zast´pca, powo∏ywani sà przez Prezydenta Republiki, po uprzedniej konsultacji z Premierem, na pi´cioletnià, odnawialnà kadencj´. Prezes, jako g∏ówny zarzàdzajàcy Bankiem,
odpowiada przed Radà Dyrektorów. W kwestiach zwiàzanych z politykà pieni´˝nà Banku Prezes podejmuje decyzje jednoosobowo. Na wniosek Parlamentu, Prezes jest zobowiàzany do przygotowania raportu z prowadzonej przez Bank polityki pieni´˝nej. Ponadto Prezes reprezentuje Bank na zewnàtrz. Zast´pca Prezesa wspomaga prac´ Prezesa i zast´puje go podczas nieobecnoÊci.
Rada Dyrektorów kierowana jest przez Prezesa BM. W jej sk∏ad – oprócz Prezesa – wchodzi
Zast´pca Prezesa oraz 3 dyrektorów powo∏ywanych przez Prezesa Rady Ministrów na pi´cioletnià,
odnawialnà kadencj´. Rada Dyrektorów odpowiada za prowadzonà polityk´ i dzia∏alnoÊç Banku, jak
równie˝ okreÊla sposób zarzàdzania Funduszem Rezerw Ogólnych. Rada spotyka si´ co najmniej 10
razy w roku. Posiedzenia Rady zwo∏ywane sà przez Prezesa, z w∏asnej inicjatywy lub inicjatywy
dwóch dyrektorów. Rada, za aprobatà Ministra Finansów, wybiera niezale˝nego, zewn´trznego audytora, który bada sytuacj´ finansowà Banku.
Rada Konsultacyjna ds. Polityki Pieni´˝nej sk∏ada si´ z Prezesa, Zast´pcy Prezesa, 3 Dyrektorów oraz 3 cz∏onków powo∏ywanych przez Prezesa, w uzgodnieniu z Radà Dyrektorów, który kieruje pracà Rady. Trzej cz∏onkowie Rady powo∏ywani sà z grona doÊwiadczonych pracowników Banku, czy te˝ autorytetów w dziedzinie finansów, ekonomii lub pokrewnych dziedzin. Rada jest organem doradczym Prezesa w sprawach polityki pieni´˝nej.
Centrala BM znajduje si´ w stolicy Malty – Valletcie. Bank podzielony jest na pi´ç g∏ównych
pionów odpowiadajàcych obszarom dzia∏ania Banku: Ekonomiczny, Finansów i BankowoÊci, Rynków Finansowych, StabilnoÊci Systemu Finansowego i Zarzàdzania Zasobami. W ramach tych pionów dzia∏a 10 Departamentów. Ponadto, w Banku funkcjonuje Biuro Prawne. Zgodnie z danymi
na koniec 2003 r., w BM zatrudnionych by∏o 306 osób.
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Polityka pieni´˝na i kursowa
Kurs walutowy jest celem poÊrednim polityki pieni´˝nej Banku. Lir maltaƒski powiàzany
jest z koszykiem walut, do którego wchodzà EUR (70%), USD (10%) oraz GBP (20%). Aby wspomóc re˝im sztywnego kursu, BM gotowy jest do interwencji na rynku walutowym. W tym celu BM
utrzymuje i zarzàdza aktywami rezerwowymi paƒstwa. Polityka ta ma na celu zmniejszenie wp∏ywu czynników zewn´trznych na poziom cen w kraju. StabilnoÊç kursu jest wa˝nym elementem ma∏ej, otwartej gospodarki maltaƒskiej.
BM realizuje polityk´ pieni´˝nà równie˝ poprzez kszta∏towanie wysokoÊci stóp procentowych. Decyzje te majà na celu wp∏yni´cie na popyt globalny, co w d∏u˝szym okresie przek∏ada si´
na stabilny wzrost gospodarczy.
Realizujàc swój cel, BM stosuje szereg instrumentów polityki pieni´˝nej. Instrumenty te
obejmujà: operacje otwartego rynku (operacje zasilajàce typu repo – kupna rzàdowych papierów
wartoÊciowych – w sytuacji niedoboru p∏ynnoÊci na rynku, a tak˝e aukcje depozytów – stosowane
w warunkach nadwy˝ki p∏ynnoÊci), rezerw´ obowiàzkowà (na poziomie 4%) oraz u∏atwienia kredytowe (standing facilities).

4

Narodowy Bank Malty zosta∏ utworzony na mocy ustawy z dnia 17 kwietnia 1968 r. BM
jest osobà prawnà, b´dàcà w∏asnoÊcià Skarbu Paƒstwa.

Polska
Informacje ogólne
Narodowy Bank Polski (NBP) rozpoczà∏ dzia∏alnoÊç w 1945 r. NBP na poczàtku swej dzia∏alnoÊci – b´dàc wy∏àcznie bankiem emisyjnym, nieanga˝ujàcym si´ w bezpoÊrednie finansowanie przedsi´biorstw – wzorowa∏ si´ na zasadach okreÊlonych w Statucie Banku Polskiego. Jednak
w miar´ umacniania si´ gospodarki nakazowo-rozdzielczej, nadzór nad dzia∏alnoÊcià NBP zaczà∏
sprawowaç minister skarbu (dzisiejszy odpowiednik Ministra Finansów), zaÊ bankowi powierzono kontrol´ finansowà i bezpoÊrednie finansowanie przemys∏u. NBP przez przesz∏o 40 lat zajmowa∏ si´ dzia∏alnoÊcià ogólnobankowà, pe∏niàc tak˝e funkcj´ emisyjnà, jednak˝e uzale˝nionà od decyzji politycznych i administracyjnych rzàdu. Po zmianie ustroju, w 1990 r. z NBP wydzielono banki regionalne i komercyjne, zaÊ sam NBP – jako bank centralny – zaczà∏ zajmowaç si´ emisjà pieniàdza i politykà pieni´˝nà paƒstwa oraz nadzorem ostro˝noÊciowym
nad bankami komercyjnymi.
Choç Narodowy Bank Polski rozpoczà∏ swojà dzia∏alnoÊç w 1945 r., przyjmuje si´ jednak, i˝
poczàtki bankowoÊci centralnej w Polsce si´gajà roku 1924. W tym czasie Sejm uchwali∏
przeprowadzenie reformy walutowej (w miejsce zniszczonej hiperinflacjà marki polskiej
wszed∏ do obiegu z∏oty polski) i utworzenie 24 kwietnia 1924 r. Banku Polskiego S.A., który by∏ bez wàtpienia bardzo wa˝nà instytucjà w Drugiej Rzeczypospolitej. Za wspó∏twórc´
Banku Polskiego S.A. uwa˝a si´ W∏adys∏awa Grabskiego – wybitnego polityka i ekonomist´.
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Do czasu utworzenia Banku Polskiego S.A., bezpoÊrednio po odzyskaniu w 1918 r. przez
Polsk´ niepodleg∏oÊci, funkcj´ banku emisyjnego kontynuowa∏a Polska Krajowa Kasa Po˝yczkowa – instytucja za∏o˝ona przez niemieckie w∏adze okupacyjne. Z tego wzgl´du ju˝
w grudniu 1918 r. zapowiedziano, ˝e w przysz∏oÊci zostanie utworzony Bank Polski, który
mia∏ nawiàzywaç swà nazwà do instytucji zajmujàcej si´ w okresie Królestwa Polskiego
(od 1828 r.) sprawami monetarnymi i gospodarczymi.

Obecnie podstawà prawnà dzia∏alnoÊci NBP jest ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim oraz Konstytucja RP. Akty te, po pierwsze, zapewniajà niezale˝nà pozycj´
banku centralnego w systemie instytucji publicznych, po drugie, wprowadzi∏y istotne zmiany funkcjonalno-organizacyjne. W zakresie sprawowania polityki pieni´˝nej powo∏any zosta∏ nowy organ
NBP – Rada Polityki Pieni´˝nej (RPP), natomiast sprawowanie nadzoru nad bankami powierzono Komisji Nadzoru Bankowego (KNB). Podstawowym celem dzia∏alnoÊci NBP jest utrzymanie stabilnego poziomu cen, przy jednoczesnym wspieraniu polityki gospodarczej rzàdu, o ile nie ogranicza
to podstawowego celu NBP.
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Do g∏ównych obszarów dzia∏alnoÊci NBP nale˝à:
– polityka pieni´˝na,
– dzia∏alnoÊç emisyjna,
– nadzór bankowy,
– dzia∏ania na rzecz systemu p∏atniczego,
– zarzàdzanie rezerwami dewizowymi,
– obs∏uga Skarbu Paƒstwa,
– dzia∏alnoÊç edukacyjna i informacyjna.
W najbli˝szych latach najwi´kszy wp∏yw na realizacj´ zadaƒ NBP, szczególnie w zakresie polityki pieni´˝nej, dzia∏alnoÊci emisyjnej oraz zarzàdzania rezerwami walutowymi, b´dà mia∏y procesy zwiàzane z ubieganiem si´ Polski o przystàpienie do strefy euro.
Fundusz statutowy NBP wynosi 1,5 mld z∏. W zwiàzku z uczestnictwem w ESBC, od 1 maja
2004 r. udzia∏ NBP w kluczu subskrypcji kapita∏u EBC wynosi 5,1380%, co stanowi 285,912 mln EUR.
W Polsce nadzór bankowy prowadzony jest poprzez KNB oraz Generalny Inspektorat
Nadzoru Bankowego (GINB), b´dàcy jej organem wykonawczym, wydzielony w strukturze NBP.
Komisja odpowiedzialna jest za nadzór nad dzia∏alnoÊcià banków, który ma zapewniç stabilnoÊç
systemu bankowego oraz bezpieczeƒstwo depozytów zgromadzonych w bankach. Do g∏ównych
zadaƒ GINB nale˝y: licencjonowanie banków oraz monitorowanie ich struktury w∏asnoÊci oraz
adekwatnoÊci kierownictwa; monitorowanie stabilnoÊci finansowej banków poprzez system sprawozdawczoÊci nadzorczej; przygotowywanie regulacji ostro˝noÊciowych dla systemu bankowego;
prowadzenie inspekcji w bankach; inicjowanie oraz realizowanie na wniosek KNB dzia∏aƒ nadzorczych wobec banków znajdujàcych si´ w sytuacji kryzysowej; wykonywanie nadzoru skonsolidowanego nad bankami dzia∏ajàcymi w strukturach holdingowych; wspó∏praca z zagranicznymi organami nadzoru bankowego.
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Struktura organizacyjna
Organami decyzyjnymi NBP sà: Rada Polityki Pieni´˝nej, Zarzàd oraz Prezes.
Rada Polityki Pieni´˝nej (RPP) rozpocz´∏a swojà dzia∏alnoÊç w lutym 1998 r. W sk∏ad Rady
wchodzà: Przewodniczàcy Rady (którym jest Prezes NBP) oraz 9 cz∏onków, powo∏anych w równej liczbie przez Prezydenta RP, Sejm i Senat. Kadencja cz∏onków RPP trwa 6 lat. Do zadaƒ Rady nale˝y m.in.:
coroczne ustalanie za∏o˝eƒ polityki pieni´˝nej oraz przedk∏adanie ich Sejmowi do wiadomoÊci wraz ze
sprawozdaniem z wykonania, zatwierdzanie planów finansowych NBP oraz sprawozdaƒ z dzia∏alnoÊci NBP, dokonywanie oceny dzia∏alnoÊci Zarzàdu NBP w zakresie realizacji za∏o˝eƒ polityki pieni´˝nej.
Dzia∏alnoÊcià NBP kieruje Zarzàd. W jego sk∏ad wchodzà: Prezes NBP (jako przewodniczàcy)
oraz 6-8 cz∏onków Zarzàdu (w tym 2 Wiceprezesów NBP). Zarzàd NBP realizuje uchwa∏y RPP oraz
podejmuje uchwa∏y w sprawach niezastrze˝onych w ustawie do wy∏àcznej kompetencji innych organów NBP. Ponadto Zarzàd ocenia funkcjonowanie systemu bankowego, nadzoruje operacje
otwartego rynku, okreÊla zasady organizacji i podzia∏u zadaƒ NBP, zajmuje si´ kwestiami finansowymi w NBP (np. uchwalaniem planu finansowego NBP, sporzàdzaniem bilansu oraz rachunku zysków i strat, opracowywaniem bilansów obrotów p∏atniczych paƒstwa z zagranicà).
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Odpowiedzialnym za organizacj´ i funkcjonowanie NBP jest Prezes NBP. Pe∏ni on funkcje
przewodniczàcego Zarzàdu NBP, RPP oraz Komisji Nadzoru Bankowego. Prezes reprezentuje równie˝ NBP na zewnàtrz, np. w mi´dzynarodowych instytucjach bankowych i finansowych. Kadencja
prezesa trwa 6 lat, z mo˝liwoÊcià ponownego wyboru. Jest on powo∏ywany przez Sejm na wniosek Prezydenta.
Siedziba NBP mieÊci si´ w Warszawie. W sk∏ad Centrali NBP wchodzà: Gabinet Prezesa, szesnaÊcie departamentów i jedno biuro. Ze struktury organizacyjnej Centrali wy∏àczony jest GINB, sk∏adajàcy si´ z 5 biur.
Na terenie kraju dzia∏a 16 oddzia∏ów okr´gowych NBP, mieszczàcych si´ w: Bia∏ymstoku, Bydgoszczy, Gdaƒsku, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, ¸odzi, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie, Wroc∏awiu i Zielonej Górze. Oddzia∏y okr´gowe zajmujà si´ w g∏ównej mierze prowadzeniem obs∏ugi rachunków bankowych bud˝etu paƒstwa i paƒstwowych funduszy celowych,
prowadzeniem skupu z∏otych monet i sztabek, udzielaniem upowa˝nieƒ i indywidualnych zezwoleƒ dewizowych, wykonywaniem kontroli dewizowej, opracowywaniem sprawozdawczoÊci do bilansu p∏atniczego paƒstwa, dokonywaniem analiz i ocen ogólnej sytuacji gospodarczej i finansowej na terenie obj´tym dzia∏alnoÊcià oddzia∏u okr´gowego. W województwie mazowieckim powy˝sze zadania sà wykonywane przez dwie jednostki organizacyjne NBP: w zakresie walutowo-dewizowym przez G∏ówny Oddzia∏
Walutowo-Dewizowy, a w pozosta∏ym zakresie przez Oddzia∏ Okr´gowy w Warszawie.
Wed∏ug stanu na koniec sierpnia 2004 r. w NBP zatrudnionych by∏o 4 975 pracowników,
w tym 1 976 w Centrali.
Polityka pieni´˝na i kursowa
OdpowiedzialnoÊç za wartoÊç polskiego pieniàdza spoczywa na NBP, b´dàc jego podstawowym celem dzia∏alnoÊci. Wype∏niajàc ten konstytucyjny obowiàzek, który jest doprecyzowany
w ustawie o NBP, bank opracowuje i realizuje strategi´ polityki pieni´˝nej oraz coroczne za∏o˝enia
polityki pieni´˝nej. NBP jest równie˝ odpowiedzialny za zarzàdzanie rezerwami dewizowymi w celu zapewnia odpowiedniego poziomu bezpieczeƒstwa finansowego kraju.
Od 1999 r. w realizacji polityki pieni´˝nej wykorzystuje si´ strategi´ bezpoÊredniego celu inflacyjnego. W jej ramach RPP okreÊla cel inflacyjny, a nast´pnie dostosowuje poziom podstawowych stóp procentowych NBP. Wykorzystywany przez NBP zestaw instrumentów polityki pieni´˝nej
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pozwala na kszta∏towanie rynkowych stóp procentowych. Instrumenty te obejmujà operacje
otwartego rynku – transakcje dokonywane z inicjatywy banku centralnego z bankami komercyjnymi w celu równowa˝enia popytu i poda˝y Êrodków utrzymywanych przez banki komercyjne w banku centralnym, rezerw´ obowiàzkowà, na∏o˝onà przez bank centralny na banki komercyjne w celu ograniczenia iloÊci pieniàdza na rynku oraz operacje depozytowo-kredytowe, przeprowadzane
przez bank centralny z bankami komercyjnymi.
Od kwietnia 2000 r. kurs z∏otego jest kursem p∏ynnym i nie podlega ˝adnym ograniczeniom, niemniej NBP zastrzega sobie prawo do interwencji, o ile uzna je za konieczne do realizacji
celu inflacyjnego.

S∏owacja

4

Informacje ogólne

Narodowy Bank S∏owacji (NBS, s∏ow. Národná banka Slovenska) zosta∏ utworzony 1 stycznia 1993 r. na mocy ustawy o Narodowym Banku S∏owacji z 18 listopada 1992 r. Ustawa okreÊla status prawny Banku, jego funkcje oraz zadania. NBS posiada osobowoÊç prawnà, ale nie podlega wpisowi do rejestru przedsi´biorstw. Podstawowym celem Banku jest utrzymanie stabilnego
poziomu cen. Dà˝àc do tego celu Narodowy Bank S∏owacji wspiera polityk´ gospodarczà rzàdu
s∏owackiego. Do zadaƒ Banku nale˝y ponadto: formu∏owanie i prowadzenie polityki pieni´˝nej S∏owacji, emitowanie banknotów i monet, a tak˝e kontrolowanie, koordynowanie i zabezpieczanie
obiegu pieniàdza, p∏atnoÊci mi´dzybankowych oraz systemów p∏atniczych. Bank S∏owacji sprawuje ponadto nadzór nad bezpiecznym funkcjonowaniem banków i rozwojem systemu bankowego.
Z upowa˝nienia rzàdu s∏owackiego, Narodowy Bank S∏owacji reprezentuje S∏owacj´ w mi´dzynarodowych instytucjach finansowych oraz w operacjach prowadzonych na mi´dzynarodowych rynkach finansowych w zakresie zwiàzanym z wykonywaniem polityki pieni´˝nej.
Z dniem 1 maja 2004 r. Narodowy Bank S∏owacji sta∏ si´ cz∏onkiem Europejskiego Systemu
Banków Centralnych. Jego udzia∏ w kapitale Europejskiego Banku Centralnego wynosi 0,7147%,
co odpowiada ponad 39,77 mln EUR.
Struktura organizacyjna
Naczelnym organem Narodowego Banku S∏owacji jest Rada Bankowa. W jej sk∏ad wchodzi
Prezes, dwóch Wiceprezesów, dwóch g∏ównych dyrektorów wykonawczych i trzech innych cz∏onków. Kadencja cz∏onków Rady trwa pi´ç lat, ale istnieje mo˝liwoÊç ich reelekcji. Funkcja cz∏onka Rady Bankowej mo˝e byç sprawowana przez maksymalnie dwie kolejne kadencje.
Prezes i Wiceprezesi NBS sà powo∏ywani przez Prezydenta S∏owacji na wniosek rzàdu s∏owackiego oraz za zgodà Rady Narodowej S∏owacji (s∏owackiego parlamentu). Zgodnie z ustawà o Narodowym Banku S∏owacji, Prezes NBS reprezentuje Bank na zewnàtrz, a podczas jego nieobecnoÊci wskazany przez niego Wiceprezes lub, gdy jest to niemo˝liwe, inny upowa˝niony cz∏onek Rady Bankowej.
Dwóch g∏ównych dyrektorów wykonawczych oraz trzech pozosta∏ych cz∏onków Rady Bankowej jest mianowanych przez rzàd S∏owacji na wniosek Prezesa NBS.
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Do g∏ównych zadaƒ Rady Bankowej nale˝y: ustalanie zasad polityki pieni´˝nej, tworzenie
wytycznych dla dzia∏alnoÊci i operacji Banku, zatwierdzanie bud˝etu Banku, ustanawianie struktury organizacyjnej Banku oraz decydowanie o emisji banknotów i monet. Posiedzeniom Rady Bankowej przewodniczy Prezes NBS lub, podczas jego nieobecnoÊci, upowa˝niony przez niego Wiceprezes. Rada podejmuje decyzje wi´kszoÊcià g∏osów swoich cz∏onków, przy kworum sk∏adajàcym si´
z Prezesa Banku lub oddelegowanego przez niego Wiceprezesa oraz czterech innych cz∏onków Rady. Decydujàcy g∏os posiada osoba, która przewodniczy posiedzeniu Rady Bankowej. W pilnych
kwestiach, które zazwyczaj wymagajà aprobaty Rady Bankowej, decyzje mogà podjàç jednomyÊlnie
Prezes i dwóch Wiceprezesów NBS. Konieczne jest jednak zatwierdzenie lub odrzucenie podj´tej
w ten sposób decyzji na najbli˝szym posiedzeniu Rady.
Informacj´ o podj´tych decyzjach oraz o wnioskach wyp∏ywajàcych ze spotkaƒ Rady przekazuje rzàdowi Prezes lub wskazany przez niego cz∏onek Rady Bankowej. JednoczeÊnie Prezes NBS,
a podczas jego nieobecnoÊci wskazany przez niego Wiceprezes, sà uprawnieni do udzia∏u w posiedzeniach rzàdu s∏owackiego.

4

Zgodnie z ustawà o Narodowym Banku S∏owacji, centrala NBS zlokalizowana jest w Bratys∏awie. Narodowy Bank S∏owacji posiada tak˝e trzy oddzia∏y terenowe oraz dwanaÊcie pododdzia∏ów. Wed∏ug danych z czerwca 2004 r. w NBS zatrudnionych by∏o 1 350 osób.
Polityka pieni´˝na i kursowa
Za formu∏owanie polityki pieni´˝nej oraz stosowanie instrumentów s∏u˝àcych jej realizacji
(m.in. operacji otwartego rynku, operacji depozytowo-kredytowych, rezerwy obowiàzkowej) odpowiedzialna jest Rada Bankowa. Do maja 2001 r. kurs walutowy by∏ g∏ównym celem polityki pieni´˝nej. Przy kolejnej nowelizacji ustawy o Narodowym Banku S∏owacji, w maju 2001 r. na jego miejsce wprowadzono dba∏oÊç o stabilny poziom cen.
Od 14 lipca 1993 r. do 2 paêdziernika 1998 r. kurs korony s∏owackiej by∏ wyznaczany przez
Narodowy Bank S∏owacji w oparciu o koszyk walut i pasmo wahaƒ kursowych.

W koszyku walut 60% stanowi∏a marka niemiecka, a 40% dolar amerykaƒski. Pasmo wahaƒ kursu rynkowego wokó∏ kursu ustalanego przez NBS nie mog∏o przekroczyç (+/-) 7%.

2 paêdziernika 1998 r. koszyk walut i pasmo wahaƒ kursowych zosta∏y zniesione. Od tego
momentu kurs korony s∏owackiej jest kursem p∏ynnym kierowanym (ang. managed floating), wyznaczanym przez popyt i poda˝ na mi´dzybankowym rynku walutowym, z aktywnym udzia∏em
NBS. W ramach prowadzonej polityki kursowej NBS mo˝e przeprowadzaç interwencje na rynku walutowym w celu wyeliminowania nadmiernych wahaƒ kursu korony s∏owackiej.

Narodowy Bank S∏owacji zosta∏ utworzony 1 stycznia 1993 r. na mocy ustawy o NBS z 18
listopada 1992 r.
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S∏owenia
Informacje ogólne

Bank S∏owenii (BS, s∏ow. Banka Slovenije) zosta∏ utworzony na mocy ustawy o Banku S∏owenii z czerwca 1991 r. i dzia∏a jako osoba prawna. Obecnie dzia∏alnoÊç banku reguluje ustawa o Banku S∏owenii z czerwca 2002 r. BS stanowi w∏asnoÊç paƒstwa, ale jest niezale˝ny pod wzgl´dem finansowym i administracyjnym. Kapita∏ za∏o˝ycielski Banku S∏owenii wynosi 2 mld SIT (ok. 8,3 mln EUR).
Podstawowym celem Banku jest utrzymanie stabilnego poziomu cen. Nie naruszajàc tego
celu, Bank ma za zadanie wspieraç ogólnà polityk´ gospodarczà rzàdu oraz dbaç o zachowanie stabilnoÊci finansowej zgodnie z zasadami gospodarki rynkowej i wolnej konkurencji. W ramach wykonywanych zadaƒ Bank S∏owenii w szczególnoÊci formu∏uje i wykonuje polityk´ pieni´˝nà, uczestniczy w transakcjach na rynku walutowym i finansowym, nadzoruje i reguluje funkcjonowanie systemów p∏atniczych, emituje banknoty i monety oraz jest odpowiedzialny za ogólnà p∏ynnoÊç systemu bankowego. BS sprawuje ponadto nadzór nad s∏oweƒskim sektorem bankowym.

4

Z dniem 1 maja 2004 r. Bank S∏owenii sta∏ si´ cz∏onkiem Europejskiego Systemu Banków Centralnych. Jego udzia∏ w kapitale Europejskiego Banku Centralnego wynosi 0,3345%, co odpowiada ponad 18,6 mln EUR.
Struktura organizacyjna
Organami decyzyjnymi Banku S∏owenii sà: Prezes i Zarzàd.
Prezes Banku stoi na czele Zarzàdu i jest odpowiedzialny za funkcjonowanie i organizacj´
pracy Banku. Do jego obowiàzków nale˝y w szczególnoÊci realizacja decyzji podj´tych przez Zarzàd.
W tym celu mo˝e wydawaç instrukcje potrzebne do wykonania tych decyzji. Ponadto zatwierdza
regulacje Banku, które nie dotyczà uprawnieƒ Zarzàdu, oraz pe∏ni funkcj´ reprezentacyjnà.
Zarzàd Banku S∏owenii sk∏ada si´ z dziewi´ciu cz∏onków: Prezesa Banku, czterech zast´pców Prezesa oraz czterech innych cz∏onków. Kandydaci na Prezesa oraz cz∏onków Zarzàdu sà powo∏ywani przez Zgromadzenie Narodowe na wniosek Prezydenta S∏owenii. Kadencja Prezesa oraz
cz∏onków Zarzàdu trwa szeÊç lat, przy czym istnieje mo˝liwoÊç ich reelekcji.
Zgodnie z ustawà o Banku S∏owenii do kompetencji Zarzàdu nale˝y podejmowanie decyzji
w sprawach zwiàzanych z realizacjà zadaƒ Banku. Decyzje takie podejmuje w drodze g∏osowania
wi´kszoÊcià dwóch trzecich g∏osów swoich cz∏onków. Ponadto Zarzàd proponuje zewn´trznego audytora, reguluje prawa i obowiàzki swoich cz∏onków wynikajàce z umów o prac´, decyduje w sprawach administracyjnych Banku S∏owenii itp. W obradach Zarzàdu mogà braç udzia∏ (jednak bez
prawa do g∏osowania) reprezentant Zgromadzenia Narodowego odpowiedzialny za finanse i polityk´ pieni´˝nà oraz Minister Finansów. W zale˝noÊci od dyskutowanych tematów Zarzàd mo˝e zaprosiç na swoje posiedzenia równie˝ innych ekspertów.
Siedziba Banku S∏owenii zlokalizowana jest w Ljubljanie. BS nie posiada oddzia∏ów. W ramach Banku funkcjonuje czternaÊcie Departamentów. Wed∏ug danych z czerwca 2004 r. w Banku
S∏owenii zatrudnionych by∏o 406 osób.
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Polityka pieni´˝na i kursowa
Podstawowym celem polityki pieni´˝nej w S∏owenii jest utrzymanie stabilnego poziomu cen.
Realizujàc ten cel Bank S∏owenii kontroluje iloÊç pieniàdza w obiegu poprzez stopy procentowe
i kurs walutowy.
Od 1991 r. do 28 czerwca 2004 r. S∏owenia stosowa∏a kurs p∏ynny kierowany. Celem polityki kursowej by∏o utrzymanie stabilnego realnego kursu walutowego, stàd bank centralny interweniowa∏ sporadycznie na rynku walutowym. Od 1998 r. polityka kursowa by∏a ponadto podporzàdkowana zadaniu redukowania inflacji, ze wzgl´du na przysz∏e cz∏onkostwo w UE i strefie euro.
Na wniosek S∏owenii, od 28 czerwca 2004 r. tolar s∏oweƒski zosta∏ w∏àczony do mechanizmu kursowego ERM II. Kurs centralny tolara do euro zosta∏ wyznaczony na poziomie 239,640 SIT
za 1 EUR. Kurs rynkowy mo˝e wahaç si´ w przedziale +/- 15% w stosunku do kursu centralnego.

4

Bank S∏owenii zosta∏ utworzony na mocy ustawy o Banku S∏owenii z czerwca 1991 r.
i dzia∏a jako osoba prawna.

Szwecja
Informacje ogólne
Bank Szwecji (BS, szwedz. Sveriges Riksbank) jest najstarszym bankiem centralnym na Êwiecie, zosta∏ za∏o˝ony w 1668 r. Wtedy to zosta∏a wydana ordynacja bankowa oraz regulacje prawne okreÊlajàce sposób funkcjonowania Banku. W 1897 r., w miejsce wczeÊniejszych regulacji,
uchwalono Ustaw´ o Banku Szwecji. Obecnie podstawà prawnà dzia∏ania Banku sà przepisy Konstytucji oraz postanowienia wspomnianej ustawy, które od tamtego czasu uleg∏y kolejnym nowelizacjom. Bank Szwecji jest instytucjà paƒstwowà. Kapita∏ za∏o˝ycielski Banku wynosi 1 miliard koron szwedzkich, tj. ok. 111,5 mln EUR.
G∏ównymi celami BS jest zapewnianie stabilnoÊci cen oraz wspieranie efektywnoÊci i bezpieczeƒstwa systemu p∏atniczego. Bank jest tak˝e odpowiedzialny za emitowanie banknotów i monet denominowanych w koronach szwedzkich, zarzàdzanie rezerwami dewizowymi, prowadzenie
dzia∏alnoÊci badawczej i analitycznej oraz opracowywanie danych statystycznych.
Nadzór bankowy sprawowany jest przez Organ Nadzoru Finansowego. Zwa˝ywszy na ustawowy obowiàzek dbania o stabilnoÊç systemu finansowego, Bank Szwecji prowadzi bliskà wspó∏prac´ z Organem Nadzoru Finansowego.
Od momentu utworzenia Europejskiego Banku Centralnego, tj. od 1 czerwca 1998 r., BS posiada udzia∏y w kapitale EBC. Od 1 maja 2004 r. udzia∏ Banku w kapitale Europejskiego Banku
Centralnego wynosi 2,4133%. Kwota op∏aconego kapita∏u wynios∏a 9,4 mln EUR.
Struktura organizacyjna
Organami Banku Szwecji sà: Rada Generalna oraz Zarzàd.
Rada Generalna sk∏ada si´ z jedenastu cz∏onków (i takiej samej liczby zast´pców), wybieranych przez Parlament na okres czterech lat. Sk∏ad Rady odzwierciedla uk∏ad si∏ w Parlamencie. Prze-
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wodniczàcy Rady i jego zast´pca sà wybierani przez cz∏onków Rady z w∏asnego grona. Cz∏onkowie
Rady nie mogà sprawowaç urz´du ministra, byç cz∏onkiem Zarzàdu Banku Szwecji, byç dyrektorem
innego banku ani zajmowaç innego podobnego stanowiska. Do g∏ównych zadaƒ Rady nale˝y powo∏ywanie cz∏onków Zarzàdu oraz decydowanie o zasadach ich zatrudnienia, okreÊlanie wzorów
emitowanych banknotów i bitych monet, przyjmowanie regulaminu wewn´trznego Banku.
Zarzàd sk∏ada si´ z szeÊciu cz∏onków. Sà oni powo∏ywani przez Rad´ Generalnà na szeÊcioletnià kadencj´ (kadencyjnoÊç dotyczy poszczególnych cz∏onków, a nie ca∏ego Zarzàdu, tzn. ka˝dego roku zmienia si´ jeden cz∏onek Zarzàdu). Nie mogà oni jednoczeÊnie zasiadaç w Parlamencie,
sprawowaç urz´du ministra, byç cz∏onkiem Rady Generalnej Banku, dyrektorem innego banku ani
zajmowaç innego podobnego stanowiska. Zarzàd jest odpowiedzialny za kierowanie dzia∏alnoÊcià
Banku, w tym za podejmowanie decyzji z zakresu polityki pieni´˝nej. Posiedzeniom Zarzàdu, które
odbywajà si´ co dwa tygodnie, przewodniczy Prezes. W posiedzeniach Zarzàdu mogà braç udzia∏
Przewodniczàcy i Wiceprzewodniczàcy Rady Generalnej, aczkolwiek nie majà oni prawa do udzia∏u
w podejmowaniu decyzji.

4

Siedziba Banku znajduje si´ w Sztokholmie. Centrala BS sk∏ada si´ z 11 komórek organizacyjnych. BS nie posiada sieci terenowej. Wed∏ug stanu na koniec 2003 r. w Banku Szwecji zatrudnionych by∏o 426 pracowników.
Polityka pieni´˝na i kursowa
G∏ównym celem Banku jest utrzymanie stabilnoÊci cen. Celem operacyjnym polityki pieni´˝nej jest
utrzymanie stopy inflacji na poziomie 2% (mierzonej wskaênikiem cen konsumpcyjnych – CPI) z mo˝liwoÊcià odchylenia o +/- 1 punkt procentowy. G∏ównym instrumentem polityki pieni´˝nej Banku Szwecji sà operacje otwartego rynku, a w tym stopa operacji zasilajàcych system bankowy w p∏ynnoÊç.
W odniesieniu do polityki kursowej decyzje w sprawie systemu kursu walutowego podejmuje rzàd, natomiast Bank Szwecji jest odpowiedzialny za jego praktyczne, operacyjne funkcjonowanie. Od listopada 1992 r. kurs korony szwedzkiej jest kursem p∏ynnym. W chwili obecnej przystàpienie do mechanizmu ERM II nie jest przedmiotem rozwa˝aƒ w∏adz Szwecji.

Bank Szwecji zosta∏ za∏o˝ony w 1668 r. i jest najstarszym bankiem centralnym na Êwiecie.

W´gry
Informacje ogólne
Narodowy Bank W´gier (NBW, w´g. Magyar Nemzeti Bank) powsta∏ w 1924 r. i od tego czasu pe∏ni funkcj´ banku centralnego W´gier. Pe∏nà niezale˝noÊç bank centralny uzyska∏ w roku
1991 r. Obecnie NBW dzia∏a na podstawie ustawy o Narodowym Banku W´gier z 2001 r., która
wzmocni∏a niezale˝noÊç banku zgodnie ze standardami ESBC.
NBW funkcjonuje jako spó∏ka akcyjna, której akcje sà w∏asnoÊcià Skarbu Paƒstwa. Kapita∏ akcyjny wynosi 10 mld w´gierskich forintów (ok. 40 mln EUR). NBW jest odpowiedzialny za formu∏owanie i prowadzenie polityki pieni´˝nej, emisj´ banknotów i monet, zarzàdzanie rezerwami dewizowymi, czuwanie nad rozwojem systemu p∏atniczego, zbieranie i publikowanie informacji statystycznych oraz za stabilnoÊç systemu finansowego na W´grzech.
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Dbajàc o stabilnoÊç systemu finansowego, NBW jest zobowiàzany wspó∏pracowaç z W´gierskà Instytucjà Nadzoru Finansowego, która odpowiedzialna jest za nadzorowanie poszczególnych
uczestników rynków finansowych.
G∏ównym celem dzia∏alnoÊci NBW jest utrzymanie stabilnego poziomu cen. Bez uszczerbku dla g∏ównego celu, NBW jest zobowiàzany wspieraç polityk´ gospodarczà rzàdu.
Od 1 maja 2004 r. NBW jest cz∏onkiem ESBC i posiada udzia∏ w kapitale EBC, który wynosi
1,3875%, czyli ok. 77 mln EUR.
Struktura organizacyjna
Organami NBW sà Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, Rada Monetarna, Zarzàd i Rada
Konsultacyjna.

4

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które jest reprezentowane przez Ministra Finansów,
jest upowa˝nione do ustanawiania i zmiany Statutu, przyjmowania bilansu, rachunku wyników, wybierania i ustalania wynagrodzenia audytora.
Rada Monetarna jest najwy˝szym organem decyzyjnym NBW. Spotkania Rady odbywajà si´
przynajmniej dwa razy w miesiàcu. W sk∏ad Rady wchodzi od 7 do 9 cz∏onków nominowanych
przez Prezydenta Republiki W´gier na okres szeÊciu lat, w tym Prezes NBW (pe∏niàcy funkcj´ przewodniczàcego Rady) oraz Wiceprezesi NBW. Prezes NBW nominowany jest przez Prezydenta Republiki W´gier na wniosek Premiera Rzàdu.
Zarzàd jest organem wykonawczym i jest odpowiedzialny na realizacj´ decyzji Rady Monetarnej i funkcjonowanie NBW. W sk∏ad Zarzàdu wchodzi Prezes i Wiceprezesi NBW.
Rada Konsultacyjna jest odpowiedzialna za ciàg∏y nadzór nad funkcjonowaniem banku
w imieniu w∏aÊciciela. W sk∏ad Rady wchodzi 6 cz∏onków, w tym Przewodniczàcy i trzech cz∏onków
wybieranych przez Parlament, przedstawiciel Ministra Finansów oraz konsultant mianowany przez
Ministra Finansów. Kadencja cz∏onków Rady pokrywa si´ z kadencjà Parlamentu.
Centrala banku mieÊci si´ w Budapeszcie. W ramach NBW funkcjonuje 26 departamentów nadzorowanych przez Prezesa, trzech Wiceprezesów i 10 dyrektorów wykonawczych. NBW ma 4 oddzia∏y regionalne. Wed∏ug stanu koniec lipca 2004 r. w banku zatrudnionych by∏o 944 pracowników.
Polityka pieni´˝na i kursowa
G∏ównym celem polityki pieni´˝nej prowadzonej przez NBW jest osiàgni´cie i utrzymanie stabilnoÊci cen. NBW prowadzi polityk´ pieni´˝nà opartà na bezpoÊrednim celu inflacyjnym. NBW wyznaczy∏ swój cel inflacyjny na poziomie 4% na koniec 2005 r. z zakresem tolerancji +/- 1 punkt procentowy. G∏ównym instrumentem polityki pieni´˝nej wykorzystywanym w strategii bezpoÊredniego celu inflacyjnego jest stopa procentowa. Jako referencyjnà stop´ procentowà NBW wykorzystuje oprocentowanie dwutygodniowych depozytów w banku centralnym.
Zgodnie z Ustawà o NBW kompetencje dotyczàce systemu wyznaczania kursu forinta sà dzielone mi´dzy NBW i rzàd w´gierski. Od czerwca 2001 r. NBW stosuje system kursu walutowego,
w którym kurs forinta mo˝e wahaç si´ 15% powy˝ej i poni˝ej wyznaczonego kursu centralnego.
W ramach pasma wahaƒ kurs wyznaczany jest poprzez popyt i poda˝ zg∏aszanà przez uczestników
rynku walutowego. Jednak˝e, kiedy kurs zbli˝y si´ do dolnego lub górnego ograniczenia, NBW jest
zobowiàzany przeprowadziç odpowiednie interwencje na rynku walutowym, które powstrzymajà
aprecjacj´ lub deprecjacj´ forinta poza wyznaczone pasmo.
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Aprecjacja – w systemie kursów zmiennych (p∏ynnych), zwy˝ka kursu pieniàdza na rynku walutowym. Deprecjacja – w systemie kursów zmiennych (p∏ynnych), spadek wartoÊci kursu walutowego.

W dniu 4 czerwca 2003 r. na podstawie wspólnej decyzji NBW i rzàdu kurs centralny forinta
zosta∏ zdewaluowany o 2,26% i wynosi od tego czasu 282,36 forinta za jedno euro.

Narodowy Bank W´gier powsta∏ w 1924 r. i od tego czasu pe∏ni funkcj´ banku centralnego.

4

Wielka Brytania
Informacje ogólne
Bank Anglii (BA, ang. Bank of England) jest bankiem centralnym Zjednoczonego Królestwa
Wielkiej Brytanii i Irlandii Pó∏nocnej. Bank Anglii zosta∏ za∏o˝ony w 1694 r.

Bank Anglii utworzony zosta∏ w 1694 r. w nast´pstwie przemian po Rewolucji Angielskiej
oraz w celu finansowania wojny z Francjà.

W 1946 r. Bank zosta∏ znacjonalizowany, a w 1997 r. uzyska∏ niezale˝noÊç operacyjnà.

W Êwietle przepisów ustawy nacjonalizacyjnej z 1946 r. Ministerstwo Skarbu mog∏o udzielaç
Bankowi Anglii instrukcji, jeÊli by∏oby to konieczne z uwagi na interes spo∏eczny. Choç nigdy
prawo to nie zosta∏o wykorzystane, jednak uwa˝a si´, i˝ w rzeczywistoÊci Ministerstwo Skarbu – do koƒca lat 90-tych – mia∏o du˝y wp∏yw na polityk´ pieni´˝nà w Wielkiej Brytanii.

Podstawà prawnà dzia∏alnoÊci Banku sà kolejne ustawy z 1694 r., 1844 r., 1946 r. i 1998 r.
Zadania i rola BA zmienia∏y si´ w historii. Od chwili za∏o˝enia Bank Anglii sprawowa∏ funkcj´ banku rzàdu, a od drugiej po∏owy XVIII w. pe∏ni równie˝ funkcj´ banku banków.

Od poczàtku XVIII w. Bank Anglii zaczà∏ sprawowaç funkcj´ banku paƒstwa, m.in. poprzez
zarzàdzanie d∏ugiem publicznym oraz rezerwami walutowymi. W 1707 r. zosta∏y wyemitowane pierwsze bony skarbowe.

Od poczàtku XX w. Bank Anglii ma wy∏àczne prawo emitowania banknotów i monet na terenie Anglii i Walii. Od 1997 r. statutowym zadaniem Banku Anglii jest równie˝ wyznaczanie oficjalnych stóp procentowych. Ponadto, Bank Anglii odpowiada za utrzymywanie i zarzàdzanie rezerwami dewizowymi.
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Bank Anglii uzyska∏ wy∏àczne prawo emisji banknotów dopiero w 1921 r., tj. ponad 200
lat po jego utworzeniu, natomiast zosta∏ znacjonalizowany w 1946 r., tj. 250 lat po jego
utworzeniu.

Celem dzia∏alnoÊci Banku Anglii jest utrzymywanie stabilnoÊci pieni´˝nej i finansowej jako
istotnych elementów zdrowej gospodarki rynkowej. Poprzez stabilnoÊç pieni´˝nà rozumie si´ stabilny poziom cen i zaufanie do waluty. Stabilny poziom cen jest ustalany przez rzàd jako cel inflacyjny,
który Bank stara si´ realizowaç poprzez decyzje Komitetu Polityki Pieni´˝nej dotyczàce wysokoÊci stóp
procentowych, informowanie spo∏eczeƒstwa o podj´tych decyzjach oraz sprawne wprowadzanie
w ˝ycie podj´tych decyzji. StabilnoÊç finansowa oznacza usuwanie i zmniejszanie zagro˝eƒ dla systemu finansowego jako ca∏oÊci (w odró˝nieniu od Instytucji Nadzoru Finansowego, która jest odpowiedzialna za funkcjonowanie poszczególnych instytucji finansowych). Usuwanie zagro˝eƒ dla systemu finansowego polega na wzmacnianiu infrastruktury, przeprowadzaniu operacji finansowych
w kraju i za granicà oraz, w ostatecznoÊci, wystàpienie w roli po˝yczkodawcy ostatniej instancji.

4

Bank Anglii odgrywa równie˝ wa˝nà rol´ we wspieraniu konkurencyjnoÊci brytyjskich rynków
finansowych i ich roli jako Êwiatowego centrum finansowego.
Kapita∏ akcyjny Banku wynosi 1,5 mld GBP. Bank Anglii posiada udzia∏ w kapitale EBC
od czasu jego powstania tj. od po∏owy 1998 r. Od 1 maja 2004 r. udzia∏ ten wynosi 14,3911% i jest
najwi´kszy spoÊród paƒstw, które pozostajà poza strefà euro. WartoÊç subskrybowanego kapita∏u
wynosi 800 mln EUR.
Struktura organizacyjna
Obecna struktura organizacyjna zosta∏a stworzona Ustawà o Banku Anglii z 1998 r. Ustawa
stworzy∏a Trybuna∏ Dyrektorów, Komitet Dyrektorów funkcjonujàcy w ramach Trybuna∏u i Komitet Polityki Pieni´˝nej.
Trybuna∏ Dyrektorów sk∏ada si´ z Gubernatora Banku Anglii, dwóch Wicegubernatorów i 16
Dyrektorów (Dyrektorzy wchodzàcy w sk∏ad Trybuna∏u nie sà dyrektorami wykonawczymi, którzy kierujà pracami poszczególnych komórek Banku Anglii). Gubernatorzy mianowani sà przez Królowà
na pi´cioletnià kadencj´, a Dyrektorzy na trzyletnià kadencj´. Zadaniem Trybuna∏u jest prowadzenie
wszystkich bie˝àcych spraw Banku oprócz tych zwiàzanych z prowadzeniem polityki pieni´˝nej. Z Trybuna∏em wspó∏pracuje Komitet Dyrektorów. W sk∏ad Komitetu Dyrektorów wchodzà Dyrektorzy
(równie˝ niewykonawczy) oraz przewodniczàcy mianowany przez Ministra Finansów. Zadaniem Komitetu Dyrektorów jest czuwanie nad sprawnym funkcjonowaniem Komitetu Polityki Pieni´˝nej.
Komitet Polityki Pieni´˝nej odpowiedzialny jest za prowadzenie polityki pieni´˝nej. Komitet spotyka si´ co najmniej raz w miesiàcu w sk∏adzie: Gubernator i Wicegubernatorzy, dwóch spoÊród Dyrektorów Wykonawczych Banku Anglii oraz czterech cz∏onków mianowanych przez Ministra Finansów.
Centrala Banku znajduje si´ w Londynie. Struktura organizacyjna Banku Anglii podzielona jest na cztery piony, za które odpowiedzialni sà czterej Dyrektorzy Wykonawczy: Polityka Pieni´˝na, Rynki, Administracja Centralna, Us∏ugi Bankowe i StabilnoÊç Finansowa. Ponadto Bank Anglii
posiada sieç 12 regionalnych agencji na terenie Zjednoczonego Królestwa. Na koniec 2003 r.
w Banku Anglii zatrudnionych by∏o 1 908 pracowników.
Polityka pieni´˝na
Bank Anglii prowadzi polityk´ pieni´˝nà w oparciu o strategi´ bezpoÊredniego celu inflacyjnego. Cel inflacyjny wyznaczany jest corocznie przez Ministra Finansów w ustawie bud˝etowej.
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Od grudnia 2003 r. cel inflacyjny zosta∏ okreÊlony jako 12-miesi´czy wzrost zharmonizowanego
wskaênika cen konsumpcyjnych (HICP) na poziomie 2% z dopuszczalnym pasmem odchyleƒ +/-1
pkt. proc. WczeÊniej cel inflacyjny by∏ okreÊlony za pomocà wskaênika cen detalicznych skorygowanego o p∏atnoÊci z tytu∏u kredytów hipotecznych (RPIX) i wynosi∏ 2,5%. Ró˝nica w wysokoÊci celu
inflacyjnego wynika jedynie z ró˝nic w metodologii wyznaczania wskaêników cen i nie spowodowa∏a zmian w praktyce prowadzenia polityki pieni´˝nej. Zadaniem Komitetu Polityki Pieni´˝nej jest
prowadzenie takiej polityki stóp procentowych, a zadaniem Banku Anglii jej efektywne wprowadzanie w ˝ycie, aby osiàgnàç wyznaczony cel inflacyjny. G∏ównà stopà procentowà, za pomocà której
Bank Anglii wp∏ywa na oprocentowanie Êrodków na mi´dzybankowym rynku pieni´˝nym jest stopa dwutygodniowa operacji warunkowego zakupu papierów wartoÊciowych typu repo. Bank Anglii nie prowadzi aktywnej polityki kursowej, a kurs funta szterlinga wyznaczany jest wy∏àcznie przez
rynki walutowe.

4

Zasadnicze prawne uregulowania z zakresu polityki pieni´˝nej prowadzonej przez Bank
Anglii zosta∏y wprowadzone dopiero ustawà z 1998 r., uchwalonà w zwiàzku z przystàpieniem do ESBC. Do tego czasu kwestia ta by∏a bardziej kszta∏towana przez praktyk´ politycznà, ni˝ regulacje prawne.
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Tabela adresowa banków centralnych

PA¡STWO

NAZWA
BANKU

TELEFON
(centrala)

ADRES

ADRES INTERNETOWY

AUSTRIA

Narodowy Bank
Austrii

Otto-Wagner-Platz 3 1090
Postfach 61 Wiedeƒ, Austria

BELGIA

Narodowy Bank
Belgii

Boulevard de Berlaimont 14 B+32-2 221 21 11
1000 Bruksela, Belgia

www.nbb.be

CYPR

Narodowy Bank
Cypru

80, Kennedy Avenue, CY-1076,
Nikozja, Cypr

+357-22 71 41 00

www.centralbank.gov.cy

CZECHY

Narodowy Bank
Czech

Na Pﬁikop_ 28 115 03 Praga
Czechy

+420-2 24 411 111

www.cnb.cz

DANIA

Narodowy Bank
Danii

Havnegade 5 DK-1093
Kopenhaga Dania

+45 33 636363

www.nationalbanken.dk

ESTONIA

Bank Estonii

Estonia Bld.13, 15095 Tallin,
Estonia

+372 66 80719

www.eestipank.info

FINLANDIA

Bank Finlandii

Snellmaninaukio PO Box 160
FIN-00101 Helsinki, Finlandia

+358-9 1831

www.bof.fi

FRANCJA

Narodowy Bank
Francji

31 Rue croix-des-petits-champs
75001 Pary˝, Francja

+33 (0) 142923908

www.banque-france.fr

GRECJA

Bank Grecji

21E Venizelos Avenue GR 102
50 Ateny, Grecja

+30-2 10 320 1111

www.bankofgreece.gr

HISZPANIA

Bank Hiszpanii

Alcalá, 50, 28014 Madryt,
Hiszpania

+34 913 385 000

www.bde.es

HOLANDIA

Bank Holandii

Westeinde 1 1017 ZN
Amsterdam, Holandia

+31-20 5249111

www.dnb.nl

IRLANDIA

Bank Centralny
Irlandii

Dame Street PO Box No 559
Dublin 2, Irlandia

+353-1 434 4000

www.centralbank.ie

LITWA

Bank Litwy

Gedimino Pr.6, LT- 01103 Wilno
+370 5 268 00 29
Litwa

www.lb.lt

LUKSEMBURG

Bank Centralny
Luksemburga

2, boulevard Royal L-2983
Luxemburg

+352-4774 1

www.bcl.lu

¸OTWA

Bank ¸otwy

K.Valdemara iela 2a, LV- 1050,
Ryga, ¸otwa

+371 702 2300

www.bank.lv

MALTA

Narodowy Bank
Malty

Pjazza Kastilja, Valletta, Malta

+356 2550 0000

www.centralbankofmalt
a.com

NIEMCY

Niemiecki Bank
Federalny

Wilhelm-Epstein Strasse 14 D60431 Frankfurt, Niemcy

+49 69 95661

www.bundesbank.de

POLSKA

Narodowy Bank
Polski

Âwi´tokrzyska 11/21 00-919
Warszawa, Polska

+48 22 653 10 00

www.nbp.pl

PORTUGALIA

Narodowy Bank
Portugalii

R.do Ouro, 27 (1100-150)
Lizbona, Portugalia

+21 321 32 00

www.bportugal.pt

S¸OWACJA

Narodowy Bank
S∏owacji

Imricha Karva‰a 1 813 25
Bratys∏awa 1, S∏owacja

+421-2 5787 1111

www.nbs.sk

S¸OWENIA

Bank S∏owenii

Slovenska 35 1505 Ljubljana,
S∏owenia

+386-1 4719000

www.bsi.si

SZWECJA

Bank Szwecji

Brunkebergstrog 11 SE-103 37
Sztokholm, Szwecja

+46-8 787 00 00

www.riksbank.se

W¢GRY

Narodowy Bank
W´gier

Szabadság tér 8/9 H-I850
Budapeszt, W´gry

+36-1 4282600

www.mnb.hu

WIELKA
BRYTANIA

Bank Anglii

Threadneedle Street, EC 2R
8AH, Londyn Anglia

+44-20 7 6014444

www.bankofenglad.co.u
k

W¸OCHY

Bank W∏och

Via Nazionale 91 I-00184 Rzym,
+39 06 47921
W∏ochy

+43-1 404 200

www.oenb.at

www.bancaditalia.it

W opracowaniu materia∏u wykorzystano informacje zawarte na stronach internetowych narodowych banków centralnych ESBC oraz w ksià˝ce W. Baki: „BankowoÊç centralna”.
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