


Projekt

Ustawa

z dnia ......

o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim.

Art. 1

W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr
140, poz. 938 , z 1998r. Nr 160, poz. 1063, z 2000 r. Nr 53 poz. 648, Nr 62, poz.
718 i Nr 119, poz. 1252 oraz z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 110, poz. 1189 i Nr 154,
poz. 1784 i 1800) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 3 ust. 1. otrzymuje brzmienie:
�Art. 3. 1. Podstawowymi celami działalności NBP są:

1) utrzymanie stabilnego poziomu cen;
2) prowadzenie polityki monetarnej służącej wzrostowi gospodarczemu.�

2) art. 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
�Art. 12. 1. Rada Polityki Pieniężnej, zwana dalej �Radą� ustala corocznie, po
zasięgnięciu opinii Rady Ministrów, założenia polityki pieniężnej i przedkłada je
do wiadomości Sejmowi równocześnie z przedłożeniem przez Radę Ministrów
projektu ustawy budżetowej. Rada składa Sejmowi sprawozdanie z wykonania
założeń polityki pieniężnej w ciągu 5 miesięcy od zakończenia roku
budżetowego�.

Art. 2

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



UZASADNIENIE

Rada Polityki Pieniężnej powinna prowadzić politykę uwzględniającą realia
gospodarcze i zintegrowaną z działaniami podejmowanymi przez inne ośrodki
władzy, a więc politykę dbałości o stabilny poziom cen oraz wzrost gospodarczy.
W związku z tym proponuje się zmienić obowiązujący przepis art. 3 ust. 1 poprzez
określenie, że wzrost gospodarczy ma być jednym z dwóch podstawowych
ustawowych celów wyznaczonych dla NBP.

Zmiana w art. 12 ust. 1 polega na wprowadzeniu obowiązku zasięgnięcia opinii
Rady Ministrów przy ustalaniu założeń polityki pieniężnej. Instytucja zasięgania
opinii stworzy forum współpracy i wyrażania ocen oraz poglądów dwóch organów,
które działają w tej bardzo ważnej sferze funkcjonowania państwa.

Przedłożony projekt nie kwestionuje niezależności NBP i RPP jako instytucji
chroniących politykę monetarną państwa. Niezależność Banku Centralnego i RPP
nie powinna być jednak ograniczona jedynie ustawowymi zadaniami walki z
inflacją. Propozycja ta służy więc ustawowemu nakierowaniu priorytetów NBP i
RPP także na prowadzenie polityki monetarnej służącej wzrostowi
gospodarczemu. Te dwa cele - wzorem rozwiązań z powodzeniem stosowanych w
USA i Niemczech - powinny być równoważne i ściśle ze sobą związane. Powinno
to spowodować bardziej umiarkowaną i wyważoną, a przez to skuteczniejszą
politykę RPP.

Przedkładany projekt ma zapobiegać na przyszłość sytuacji, jaka ma miejsce
obecnie, w której Rada Polityki Pieniężnej stała się praktycznie odrębnym
ośrodkiem władzy wykonawczej nie ponoszącym żadnej odpowiedzialności za
swoje działania. Obecnie zaistniał bowiem wysoce nieprawidłowy stan, kiedy
poprzez zbyt silną złotówkę oraz zbyt wysokie stopy procentowe RPP broni de
facto interesów najsilniejszych gospodarczych grup w Polsce, w więc banków i
importerów, w szczególności zewnętrznych, a więc takich, którzy mają centra
decyzyjne poza granicami naszego państwa. Cierpią na tym polscy wytwórcy i
eksporterzy, a więc przedsiębiorcy, którzy najwięcej inwestują w rozwój
gospodarczy Polski i tworzenie miejsc pracy.

Proponowana zmiana nie pociąga za sobą żadnych dodatkowych obciążeń budżetu
państwa i jest zgodna z ustawodawstwem Unii Europejskiej.












