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Wejście Polski do strefy euro w świetle procesu dostosowywania 
krajowych struktur prawnych i instytucjonalnych

Streszczenie

Zgodnie z art. 4 Traktatu Akcesyjnego w Atenach z 16 kwietnia 2003 r. Polska jako państwo 
członkowskie Unii Europejskiej ma status kraju z „derogacją” w rozumieniu art. 139 Traktatu o funk-
cjonowaniu Unii Europejskiej, czyli z obowiązkiem przystąpienia do obszaru wspólnej waluty euro. 
Wcześniej czy później obowiązek wejścia do strefy euro zostanie wobec Polski zoperacjonalizowany 
oraz zostanie podany przedział czasu, w którym Polska zostanie zobowiązana do wypełnienia kryte-
riów konwergencji nominalnej i prawnej, a także do wejścia do strefy euro. Artykuł jest poświęcony 
kryteriom konwergencji prawnej, takim jak zgodność ustawodawstwa krajowego z art. 130 i 131 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Statutem Europejskiego Systemu Banków Cen-
tralnych (w szczególności z art. 7, 12, 14 i 37) i Statutem Europejskiego Banku Centralnego oraz 
zagadnieniom związanym z przygotowaniem krajowego systemu prawnego do wprowadzenia euro 
jako prawnego środka płatniczego.

Celem rozważań jest zbadanie stanu gotowości krajowych struktur prawnych i instytucjonalnych 
do wejścia Polski do strefy euro oraz określenie obszarów, które wymagają jeszcze dostosowania do 
przepisów Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz Statutu Europejskiego Systemu Ban-
ków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego.

Słowa kluczowe: euro, obszar wspólnej waluty euro, strefa euro, konwergencja prawna, krajowe 
struktury prawne, krajowe struktury instytucjonalne.
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Wstęp

Pozostawanie Polski poza strefą euro jest zagrożeniem dla stabilności naszej gospodarki 
narodowej (Belka 2007), które to zagrożenie może spowodować utratę przewagi konkuren-
cyjnej i konieczność ograniczania presji inflacyjnej (Gorynia i in. 2009).

Polska zdaniem wielu czołowych ekonomistów takich jak np. Marek Belka, Stanisław 
Gomułka, Marian Gorynia, Jerzy Hausner, Grzegorz W. Kołodko, Andrzej K. Koźmiński, 
Adam Noga, Witold M. Orłowski, Jerzy Wilkin czy Andrzej Wojtyna spełnia już kryteria 
konwergencji nominalnej (z wyjątkiem stabilności kursu walutowego w długim okresie) 
określone w art. 140 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (zwany dalej TFUE, 
dawny art. 121 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, zwany dalej TWE), co 
potwierdzają również wyniki rządowego raportu Program Konwergencji Aktualizacja 2017, 
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jak i Raporty o konwergencji Komisji Europejskiej (zwanej dalej KE) oraz Europejskiego 
Banku Centralnego (zwanego dalej EBC) z 2016 r. Polska powinna zatem wznowić przy-
gotowania do wejścia do strefy euro. Powstają więc pytania: i) kiedy Polska powinna przy-
stąpić do strefy euro? oraz ii) czy krajowe struktury prawne i instytucjonalne są na to przy-
gotowane? Co więcej, w związku z ukazaniem się raportu Co dalej z euro. Trzy scenariusze 
dla Polski (Gorzelak i in. 2017) rozgorzała na nowo debata na temat przystąpienia Polski do 
strefy euro oraz związanych z tym ewentualnych korzyści i kosztów. Czołowi polscy eko-
nomiści wystosowali na łamach „Rzeczpospolitej” list otwarty do Premiera Morawieckiego 
w sprawie przyjęcia przez Polskę euro (Przyjęcie euro… 2018). 

Niemniej jednak zdania ekonomistów na temat przystąpienia Polski do obszaru wspólnej 
waluty euro są podzielone. Część ekonomistów uważa, że w związku z możliwością roz-
padu Unii Europejskiej i upadkiem wspólnej europejskiej waluty (Bandulet 2011; Brown 
2012) czy odwrotem od globalizacji nasze wejście do strefy euro nie jest celowe ani z po-
litycznego, ani z ekonomicznego punktu widzenia (Nowak, Ryć 2017). Niektórzy ekono-
miści nawołują do powolnej likwidacji euro i powrotu do walut narodowych (Hongbing 
2016). Natomiast inni uważają, że przystąpienie Polski do obszaru wspólnej waluty euro 
spowoduje dynamiczny i zrównoważony rozwój polskiej gospodarki narodowej (Sporek 
2015; Kołodko 2017a). Zwolennicy przystąpienia Polski do obszaru wspólnej waluty euro 
wskazują na takie korzyści jak: i) wzrost dynamiki inwestycji, ii) wyeliminowanie ryzy-
ka walutowego, iii) obniżenie kosztów transakcyjnych związanych z wymianą złotego na 
euro, iv) potanienie obsługi zagranicznego długu publicznego, v) zmniejszenie stóp procen-
towych, vi) wzrost integracji z państwami regionu, vii) stabilność rynków finansowych czy 
też viii) wzrost dobrobytu i PKB (Nowak 2001; Rosati 2013; Sporek 2015; Kołodko 2017b; 
Gorynia 2017). Przeciwnicy wejścia Polski do strefy euro uważają, że: i) spadną realne 
dochody po ich przeliczeniu na euro, ii) ceny zostaną zaokrąglone w górę, iii) nastąpi utrata 
możliwości ochrony przed wpływem zewnętrznych szoków, co w konsekwencji spowoduje 
długotrwałą stagnację gospodarczą, jakiej obecnie doświadczają kraje Europy Południowej 
oraz Słowacja, czy iv) pogorszy się konkurencyjność polskiej gospodarki narodowej (Łoń 
2007; Podkaminer 2017). Alternatywnie niektórzy ekonomiści proponują współtworzenie 
odnowionej strefy euro 2.0, która będzie opierać się na zmienionej polityce gospodarczej, 
a w jej ramach polityce regionalnej uwzględniającej inteligentne specjalizacje, czy polityce 
przemysłowej i tzw. planie Junckera (Nowak, Ryć 2017). 

Na marginesie warto zauważyć, że zgodnie z art. 4 Traktatu Akcesyjnego w Atenach  
z 16 kwietnia 2003 r. Polska jako państwo członkowskie Unii Europejskiej ma status kraju 
z „derogacją” w rozumieniu art. 139 TFUE (dawny art. 122 TWE), czyli z obowiązkiem przy-
stąpienia do obszaru wspólnej waluty euro. Jedynie Dania i Wielka Brytania zagwarantowały 
sobie traktatowo zwolnienie z tego obowiązku. Warto zauważyć za Gorynią (2017), że wcze-
śniej czy później obowiązek wejścia do strefy euro zostanie wobec Polski zoperacjonalizowany 
oraz zostanie podany przedział czasu, w którym Polska powinna wejść do strefy euro lub zre-
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zygnować z członkostwa w Unii Europejskiej (zwanej dalej UE) i ją opuścić. Tak więc ekono-
miści powinni skupić się nie na debacie nad korzyściami i kosztami związanymi z wejściem do 
strefy euro, bo do tego zobowiązaliśmy się w Traktacie Akcesyjnym w Atenach, ale nad tym, 
jak przygotować polską gospodarkę do tego, aby w najbliższym czasie wejść do strefy euro, na 
jak najkorzystniejszych dla nas warunkach, przy poparciu polskiego społeczeństwa. Pomocne 
w tym zakresie będą odpowiednio przygotowane krajowe struktury prawne i instytucjonalne.

Aczkolwiek oprócz spełnienia pięciu finansowych (monetarnych, jak i fiskalnych) kry-
teriów przystąpienia do strefy euro, jest jeszcze szóste kryterium dotyczące zgodności usta-
wodawstwa krajowego z porządkiem prawnym obowiązującym w Unii Europejskiej. Celem 
artykułu jest zbadanie stanu gotowości krajowych struktur prawnych i instytucjonalnych do 
wejścia Polski do strefy euro oraz określenie obszarów, które wymagają jeszcze dostosowa-
nia do przepisów Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz Statutu Europejskiego 
Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego.

Krajowe struktury prawne i instytucjonalne, a regulacje wspólnotowe 
dotyczące wprowadzenia euro

Polska, chcąc wejść do strefy euro, zobowiązana jest spełnić nie tylko trwale kryteria 
konwergencji nominalnej, ale również kryteria konwergencji prawnej takie jak zgodność 
ustawodawstwa krajowego z art. 130 i 131 TFUE (dawniej art. 108 i 109 TWE), Statutem 
Europejskiego Systemu Banków Centralnych (zwany dalej ESBC, w szczególności z art. 7, 
12, 14 i 37) i EBC oraz przygotować krajowy system prawny do wprowadzenia euro jako 
prawnego środka płatniczego (Olszak, Porzycki 2008). 

Co więcej, na mocy art. 140 TFUE, przynajmniej raz na dwa lata lub na wniosek państwa 
członkowskiego z derogacją KE i EBC oceniają gotowość państw członkowskich z deroga-
cją do przyjęcia euro. Przy badaniu wypełnienia warunków konwergencji prawnej, w szcze-
gólności brana jest pod uwagę przez KE i EBC niezależność krajowego banku centralnego, 
jak i integracja prawna krajowego banku centralnego z ESBC.

Zgodnie z art. 131 TFUE „Każde Państwo Członkowskie zapewnia zgodność ustawo-
dawstwa krajowego, w tym statutu krajowego banku centralnego, z Traktatami i Statutem 
ESBC i EBC”. Niemniej jednak specyfika krajowa zgodnie z art. 14 ust. 4 Statutu ESBC, 
jeśli nie jest sprzeczna z celami i zadaniami ESBC oraz nie narusza kompetencji monetar-
nych UE, może zostać zachowana. Należy jednak pamiętać, że pierwszeństwo prawa UE 
nie zwalnia z obowiązku dostosowania ustawodawstwa krajowego, jeśli to jest niezgod-
ne z wtórnym ustawodawstwem UE istotnym dla obszarów dostosowania wynikających 
z TFUE i Statutu ESBC i EBC (Olszak, Porzycki 2008). 

Traktaty i Statut ESBC oraz EBC nie narzucają państwom członkowskim z derogacją 
sposobu, w jaki mają one dostosować swoje ustawodawstwo krajowe. Możemy bezpośred-
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nio odwołać się do Traktatów i Statutu poprzez odpowiednie umieszczenie odwołań w treści 
odpowiednich aktów prawnych lub przez włączenie odpowiednich postanowień ze wska-
zaniem ich źródła, lub przez usunięcie występujących niezgodności albo wariant miesza-
ny powyższych propozycji (Raport o konwergencji 2016). Co więcej, państwa członkow-
skie muszą konsultować z EBC projekty przepisów w zakresie kompetencji EBC, zgodnie  
z art. 127 ust. 4 i art. 282 ust. 5 TFUE oraz art. 4 Statutu ESBC/EBC.

Zgodnie z Raportami konwergencji EBC i KE z 2014 i 2016 r. Polska nie spełnia kryte-
riów konwergencji prawnej. Krajowe struktury prawne i instytucjonalne nie zapewniają nie-
zależności krajowego banku centralnego, poufności, zakazu finansowania sektora publicz-
nego przez bank centralny oraz integracji prawnej z Eurosystemem (Raport o konwergencji 
2014, 2016; Convergence Report 2014; 2016).

Niezależność funkcjonalna, instytucjonalna, personalna  
oraz finansowa krajowego banku centralnego

W Polsce instytucja banku centralnego sprawowana jest przez Narodowy Bank Polski (zwa-
ny dalej NBP), który jest odpowiedzialny za emisje pieniądza czy politykę pieniężną zgodnie 
z art. 227 ust. 1 Konstytucji RP. Niemniej jednak przystąpienie Polski do strefy euro wymaga 
przekazania części uprawnień przez NBP do EBC m.in. w zakresie emisji pieniądza czy ustala-
nia i realizowania polityki pieniężnej. Wymagać to będzie zmiany art. 227 ust. 1 Konstytucji RP, 
który mówi, że NBP ma „wyłączne prawo emisji pieniądza oraz ustalania i realizowania polityki 
pieniężnej. Narodowy Bank Polski odpowiada za wartość polskiego pieniądza”. 

Obecnie zdaniem KE i EBC ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku 
Polskim (zwana dalej ustawą o NBP) nie zabrania NBP ani członkom organów decyzyjnych 
NBP zwracania się i przyjmowania zewnętrznych instrukcji. Ustawa o NBP nie zabrania 
także rządowi wywierania wpływu na członków organów decyzyjnych NBP, co może mieć 
w przyszłości wpływ na wypełnienie zobowiązań NBP wobec ESBC. Warto zauważyć, że 
zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy o NBP Prezes NBP reprezentuje interesy Rzeczypospolitej 
Polskiej w międzynarodowych instytucjach bankowych oraz w międzynarodowych insty-
tucjach finansowych, jeśli Rada Ministrów się nie sprzeciwi (Raport o konwergencji 2014; 
2016; Convergence Report 2014; 2016).

Ponadto wydawanie instrukcji NBP czy organom decyzyjnym NBP przez osoby trzecie 
jest niezgodne z TFUE i Statutem ESBC. Niemniej jednak art. 23 ust. 1 i 2 ustawy o NBP 
przewiduje, że Prezes NBP przekazuje Radzie Ministrów i Ministrowi Finansów projek-
ty założeń polityki pieniężnej, a rząd przekazuje NBP dane niezbędne do przygotowania 
projektu tej polityki, co może stwarzać okazje dla rządu do wywierania wpływu na politykę 
monetarną i fiskalną NBP, a to jest niezgodne z art. 130 TFUE i art. 7 Statutu ESBC/ECB 
(Raport o konwergencji 2016, 2014; Convergence Report 2014; 2016).
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Co więcej, Prezes NBP obejmuje obowiązki po złożeniu wobec Sejmu przysięgi, że bę-
dzie przestrzegał Konstytucji i innych ustaw, oraz że będzie działał na rzecz rozwoju gospo-
darczego Polski i pomyślności jej obywateli (art. 9 ust. 3 ustawy o NBP). Niemniej jednak 
w strefie euro Prezes krajowego banku centralnego ma podwójną rolę, zarówno jako członek 
organu decyzyjnego NBP, jak i EBC. Aktualna treść przysięgi nie uwzględnia tej drugiej roli 
Prezesa NBP i związanego z tą rolą obowiązku działania na rzecz rozwoju gospodarczego 
nie tylko Polski, ale i całej Unii Europejskiej, co powoduje jej niezgodność z TFUE, jak 
i Statutem ESBC/EBC. Wątpliwości KE i EBC budzą też wymienione w art. 9 ust. 5 ustawy 
o NBP przesłanki odwołania Prezesa NBP. Ustawa o NBP nie określa czy sądy krajowe są 
uprawnione do rozpatrywania skarg na decyzje o odwołaniu członków organów decyzyj-
nych NBP zaangażowanych w wykonywanie zadań związanych z uczestnictwem w ESBC. 
Ponadto art. 198 ust. 1 Konstytucji RP przewiduje możliwość postawienia Prezesa NBP 
przed Trybunałem Stanu za naruszenie Konstytucji lub ustawy w związku z zajmowanym 
stanowiskiem, lub w okresie swojego urzędowania, co stoi w sprzeczności z niezależno-
ścią personalną Prezesa NBP w związku z art. 14 Statutu ESBC i EBC. Artykuł ten chroni 
Prezesów krajowych banków centralnych przed arbitralnymi decyzjami o ich odwołaniu, 
a w przypadku dopuszczenia się przez nich poważnego uchybienia, które umożliwia ich 
odwołanie, daje im równocześnie możliwość odwołania się od decyzji o ich odwołaniu do 
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (KE 2016; EBC 2016).

Na marginesie warto zauważyć, że Najwyższa Izba Kontroli (zwana dalej NIK) na pod-
stawie art. 203 ust. 1 Konstytucji RP kontroluje działalność NBP z punktu widzenia legal-
ności, gospodarności, celowości i rzetelności, co narusza jedną z fundamentalnych zasad 
TFUE i Statutu ESBC i EBC, czyli niezależność funkcjonalną, instytucjonalną i finansową 
krajowego banku centralnego. Art. 27 ust. 1 Statutu ESBC i EBC dopuszcza jedynie bada-
nie przez niezależnych rewidentów sprawozdań finansowych krajowych banków central-
nych. Niemniej jednak fakt, iż zgodnie z art. 69 ust. 1 ustawy o NBP RPP, która składa się  
z „9 członków powoływanych w równej liczbie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 
Sejm i Senat” (art. 13 ust. 1 ustawy o NBP) wybiera biegłego rewidenta, który bada roczne 
sprawozdania finansowe NBP, narusza zdaniem KE i EBC przepisy art. 130 TFUE i art. 7 
Statutu ESBC i EBC, w związku z ograniczeniem niezależności krajowego banku central-
nego, jakim jest NBP oraz może powodować sytuacje, w której NBP będzie otrzymywał za 
pośrednictwem biegłego rewidenta instrukcje od RPP.

Zakaz finansowania ze środków banku centralnego  
i zakaz uprzywilejowanego dostępu

Zakazane jest, zgodnie z art. 123 TFUE, udzielanie „pożyczek na pokrycie deficytu lub 
jakichkolwiek innych kredytów instytucjom, organom lub jednostkom organizacyjnym 
Unii, rządom centralnym, władzom regionalnym, lokalnym lub innym władzom publicz-
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nym, innym instytucjom lub przedsiębiorstwom publicznym Państw Członkowskich, jak 
również nabywanie bezpośrednio od nich przez krajowe banki centralne ich papierów dłuż-
nych”. Niemniej jednak NBP, zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy o NBP, może udzielać bankom 
kredytu refinansowanego w złotych w celu uzupełnienia ich zasobów pieniężnych. Ponadto 
NBP, zgodnie z art. 48 ust. 2 ustawy o NBP może sprzedawać i kupować dłużne papiery 
wartościowe w operacjach otwartego rynku, co zdaniem wielu ekspertów może służyć do 
ominięcia art. 123 TFUE tj. zakazu finansowania deficytu budżetowego poprzez pośrednie 
kupowanie od banków komercyjnych papierów skarbowych rządu (Panfil 2014; Borodo 
2015). 

Integracja prawna z Eurosystemem

Zgodnie z art. 127 ust 1 TFUE i art. 2 Statutu ESBC i EBC celem ESBC oprócz utrzy-
mywania stabilności cen jest wspieranie ogólnych polityk gospodarczych w Unii, które mają 
na celu stabilność systemu finansowego czy sprawne funkcjonowanie systemów płatniczych 
(art. 3 Traktatu o Unii Europejskiej). Niemniej jednak zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o NBP 
celem działalności NBP jest wspieranie polityki gospodarczej rządu, o ile nie ogranicza to 
podstawowego celu NBP, jakim jest utrzymanie stabilnego poziomu cen.

Przepisy art. 227 ust. 2 i 5 w zw. z ust. 6 Konstytucji RP oraz art. 6 ustawy o NBP usta-
nawiają Radę Polityki Pieniężnej (zwana dalej RPP) jako jeden z organów NBP oraz dają 
jej uprawnienia ustalania założeń polityki pieniężnej. Dodatkowo art. 3 ust. 2 pkt 5, art. 12, 
23 oraz od 38 do 50a i 53 ustawy o NBP nie uznają uprawnień EBC w zakresie polityki pie-
niężnej (Raport o konwergencji 2014; 2016; Convergence Report 2014; 2016). W wyniku 
wejścia Polski do strefy euro instytucja RPP straci rację bytu, gdyż jej uprawnienia do usta-
lania założeń polityki pieniężnej zostaną przekazane EBC, chyba że Ustawodawca przyzna 
RPP nowe uprawnienia. 

Ponadto zapisy ustawy o NBP nie uznają uprawnień EBC w zakresie gromadzenia in-
formacji (art. 3 ust. pkt 7 ustawy o NBP), zarządzania rezerwami walutowymi (art. 3 ust. 
2 pkt 2 i art. 52 ustawy o NBP), organizowania rozliczeń pieniężnych w ramach systemu 
płatności (art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy o NBP), emisji banknotów (art. 4 oraz art. od 31 do 37 
ustawy o NBP), współpracy międzynarodowej (art. 5 ust. 1 i art. 11 ust. 3 ustawy o NBP). 
Co więcej, zapisy ustawy o NBP nie uznają uprawnień Rady Prezesów krajowych banków 
centralnych i EBC wynikających z art. 27 ust. 1 Statutu w zakresie mianowania niezależ-
nych rewidentów tylko przydziela je RPP. Podobnie jest w przypadku polityki kursowej 
(art. 3 ust. 2 pkt 3 i art. 17 ust. 4 pkt 2 oraz art. 24 ustawy o NBP), którą NBP realizuje 
w porozumieniu z Radą Ministrów, nie uznając uprawnień Rady Prezesów krajowych ban-
ków centralnych i EBC w tym zakresie (Raport o konwergencji 2014; 2016; Convergence 
Report 2014; 2016). 
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Poufność

NBP udostępnia dane jednostkowe np. o sytuacji finansowej banków komercyjnych czy 
uczestników Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych innym podmiotom na podsta-
wie odrębnych przepisów (art. 23 ust. 7 ustawy o NBP), co jest niezgodne z art. 37 Statutu 
ESBC i EBC, gdyż może wpłynąć na ujawnienie danych chronionych zgodnie z zasadą po-
ufności ESBC. Ponadto nie ma ograniczenia dostępu do danych przez NIK, który na mocy 
art. 203 ust. 1 Konstytucji RP może kontrolować działalność NBP, w tym mieć dostęp do 
informacji poufnych. Tak więc ustawa o NBP powinna zapewnić dochowanie poufności 
danych ESBC i EBC, do jakiej krajowe banki centralne strefy euro są zobowiązane (Raport 
o konwergencji 2014; 2016; Convergence Report 2014; 2016).

Podsumowanie

Mimo iż Polska jest państwem członkowskim UE od 2004 r., czyli od ponad 13 lat to nie 
określiliśmy jeszcze daty wejścia do strefy euro oraz zaniechaliśmy w 2015 r. dalszych prac 
w zakresie dostosowania krajowych struktur prawnych i instytucjonalnych (konwergencji 
prawnej) do wymagań art. 130 i 131 TFUE i Statutu ESBC i EBC. 

Mimo iż TFUE (dawniej TWE) nie narzuca nam terminu zrealizowania kryteriów zbież-
ności oraz wejścia do strefy euro, Niemniej jednak Polska powinna rozpocząć przygotowa-
nia do wejścia do strefy euro oraz dostosować krajowe struktury prawne i instytucjonalne do 
unijnego porządku prawnego, aby mieć wpływ na termin wejścia do strefy euro. Może się 
zdarzyć, iż KE zgodnie z TFUE zobowiąże Polskę, jak i inne państwa członkowskie takie 
jak Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Rumunia, Szwecja czy Węgry, które jeszcze nie są człon-
kami strefy euro, do wejścia do strefy euro, a w przypadku niewywiązania się ze zobowią-
zania w określonym odgórnie terminie do wyjścia z UE. Obecnie w Komisji Europejskiej 
toczy się debata nad przyszłością UE, a na łamach zachodniej prasy politycy podają różne 
daty, do kiedy KE da czas krajom takim jak Polska na przyjęcie wspólnej waluty euro, gdyż 
koncepcja „Europy o dwóch prędkościach”, czyli krajów w strefie euro oraz krajów, które 
euro nie przyjęły, traci zwolenników.

Konstytucja RP, jak i ustawa o NBP powinny zostać więc jak najszybciej dostosowane 
do art. 130 TFUE i art. 7 Statutu ESBC i EBC, aby zapewnić niezależność funkcjonalną, 
instytucjonalną, personalną i finansową NBP. 

Oprócz Konstytucji RP z 1997 r. i ustawy o NBP należy zgodnie z zaleceniami Raportów 
konwergencji KE i EBC dostosować do art. 130 i 131 TFUE oraz Statutu ESBC i EBC 
w szczególności następujące ustawy: 
 - ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (zwana dalej ustawą PB), w szczegól-

ności w zakresie przepisów, które wskazują złotego jako prawnie obowiązujący środek 
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płatniczy np. art. 32, 63d, 79a, 79b, 90, 102, 137a, 171, 177 ustawy PB czy art. 48k 
ustawy PB, który wskazuje NBP jako organ uprawniony w zakresie polityki pieniężnej 
czy art. 68f ustawy PB (będzie obowiązywać od 01.07.2018 r.), który wskazuje NBP jako 
organ upoważniony do prowadzenia rachunków w systemach płatności, 

 - ustawę z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (zwana dalej ustawą 
o NIK), w szczególności w zakresie art. 2 ustawy o NIK, który jest niezgodny z art. 130 
i 131 TFUE, gdyż może naruszać niezależność NBP oraz poufność danych ESBC i EBC.

 - ustawę z dnia 26 marca 1982 r. o Trybunale Stanu (zwana dalej ustawą o TS), w szczegól-
ności w zakresie art. 1 ust. 1 pkt 3 ustawy o TS, który mówi, iż za naruszenie Konstytucji 
lub ustaw Prezes NBP ponosi odpowiedzialność konstytucyjną przed Trybunałem Stanu, 
nie dając możliwości odwołania się od takiego wyroku, co narusza niezależność perso-
nalną Prezesa NBP, o której mowa w art. 131 TFUE i Statucie ESBC i EBC.
Do chwili obecnej dostosowano zgodnie z zaleceniami Raportów konwergencji 

KE i EBC z lat 2006 i 2008 r. ustawę z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu 
Gwarancyjnym, systemie gwarantowanych depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji 
(zwana dalej ustawą o BFG) do art. 123 TFUE, w szczególności w zakresie finansowania 
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (zwanego dalej BFG) przy użyciu środków NBP. 
Obecnie zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy o NBP i art. 270 ust. 1 pkt 6 oraz art. 306 ustawy 
o BFG, NBP może udzielić krótkoterminowego kredytu dla BFG, jedynie w celu pokrycia 
pilnych potrzeb BFG, gdy zagrożone są elementy stabilności finansowej, a BFG wniesie 
odpowiednie zabezpieczenia. Ponadto dostosowano do zaleceń Raportów konwergencji KE 
i EBC z lat 2006 i 2008 także ustawę z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłości poprzez 
wykreślenie art. 428, który nakładał na NBP obowiązek pokrycia kosztów postępowania 
upadłościowego banku wszczynanego na wniosek Komisji Nadzoru Finansowego.

Ponadto niezbędne będzie wydanie nowych regulacji prawnych, które umożliwią wpro-
wadzenie euro w Polsce jako prawnie obowiązującego środka płatniczego w miejsce zło-
tego, zagwarantują prawa konsumenckie czy zabezpieczą prawa obywateli przed nega-
tywnymi skutkami wprowadzenia euro. Regulacje te będą musiały być dostosowane do 
Rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 974/98 z dnia 3 maja 1998 r.  
w sprawie wprowadzenia euro czy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/62/UE 
z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie prawnokarnych środków ochrony euro i innych walut 
przed fałszowaniem, zastępujące decyzję ramową Rady 2000/383/WSiSW.

W literaturze przedmiotu eksperci na bazie doświadczeń państw, które wprowadziły euro 
po 2004 r., np. Słowacji, Słowenii, Estonii czy Litwy, wskazują, że optymalne pod wzglę-
dem legislacyjnym jest uregulowanie wprowadzenia euro w Polsce poprzez jedną zbiorczą 
ustawę, która jest określana jako ustawa horyzontalna lub parasolowa (Kosikowski 2008; 
Kozak 2009). 
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Należy dodać, iż oprócz dostosowania krajowych ram prawnych i instytucjonal-
nych do ww. wymogów konieczne będzie też podjęcie działań wynikających z zale-
ceń Komisji Europejskiej w sprawie praworządności w Polsce (na podstawie art. 7 ust. 1 
Traktatu o Unii Europejskiej) z dnia 27 lipca 2016 r., z dnia 21 grudnia 2016 r., z dnia  
27 lipca 2017 r. oraz z dnia 20 grudnia 2017 r. (Komisja Europejska 2017).
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Poland’s Entry into the Euro Area in the Light of the Process  
of Adapting National Legal and Institutional Structures

Summary

According to Art. 4 of the Treaty of Accession in Athens of 16 April 2003, Poland as a member state 
of the European Union has the status of a country with”derogation” within the meaning of Art. 139 of the 
Treaty on the Functioning of the European Union, i.e. with the obligation to join the euro area. Sooner 
or later, the obligation to enter the euro zone will be operationalised to Poland and a time period will be 
given, in which Poland will be required to meet the criteria of nominal and legal convergence, as well as 
to enter the euro area. The article is devoted to the criteria of legal convergence such as the compliance 
of national legislation with Art. 130 and 131 of the Treaty on the Functioning of the European Union, 
with the Statute of the European System of Central Banks (in particular Articles 7, 12, 14 and 37) and 
the Statute of the European Central Bank and the issues related to the preparation of the national legal 
system for the introduction of the euro as legal currency.

The aim of the paper is to examine the state of readiness of national legal and institutional struc-
tures for Poland’s entry into the euro zone and to identify the areas that still need to be adapted to the 
provisions of the Treaty on the Functioning of the European Union and the Statute of the European 
System of Central Banks, and the European Central Bank.

Key words: euro currency, euro area, euro zone, legal convergence, national legal structures, national 
institutional structures.
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