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Recenzja
rozprawy doktorskiej Pana mgr Michała Jakuba Nowakowskiego

pt. ,,Europejski Bank Centralny jako insĘtucja Unii Europejskiej, ze

szczegfilnym uwzględnieniem jego funkcji wobec kryrysu strefy euro"

1. Wybór tematu rozprawy i założenia badawcze

Europejski Bank Centralny uzyskał status instytucji lJnii Europejskiej w

dniu wejścia w życie Traktatu zLtzbony, a zatem 1 grudnia ż009 roku. Traktat

ten otworzył zŃem nowy etap w funkcjonowaniu tej waznej instytucji unijnej.

Już wczęśniei, bo od drugiej połowy 2008 roku, widoczne były symptomy

kryzysu gospodarczego i finansowego, który dotknął takżę Europę. Europejski

Bank Centralny spełnił ważną rolę w zakresie przeciwdziałanta jego

negatywnym skutkom. Wydaje się, że to dziękijego, niestandardowym często,

działaniom udało się państwom członkowskim l]nii Europejskiej przetrwaĆ

najtrudniejszy okres kryzysu. Oczywiście, niektórę zę stosowanych przez EBC

instrumentów wywoływały wątpliwości co do ich całkowitej zgodności z

prawem unijnym. Stąd też toczone są dyskusje na temat jego kompetencji, czy

też szerzej pozycjt w systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej. Mają one

zarówno teoretyczny, juk t bardziej praktyczny charakter, a zatem są

prowadzonę przęzprzedstawicieli doktryny oraz polityków, ekonomistow itd. W

tą ogólną debatę dotyczącą Europejskiego Banku Centralnego znakomicie
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wpisuje się rozprawa doktorska Mgr Michała Jakuba Nowakowskiego. Dlatego

też z uznaniem należy przyjąc podjęcie się przez niego próby określenia, juką

pozycję zajmuje EBC w systemie instytucjonalnym tJnii Europejskiej w

aktualnym stanie prawnym oraz jaką rolę odegrał w ramach walki zkryzysemw

strefie ęuro. Wybór tematu należy zatęmuznać zatrafny.

We wstępie rozprawy Autor formułuje aż cztery przewodnie tezy ptacy

(s. 15). Pierwsza z nich wskazuje, ze ,,niestandardowę działania EBC z zaktesu

polityki pienięznej, pomimo swej wątłej podstawy traktatowej, nie miały

charakteru ultra vires", co zostało takżę potwierdzone przęz Trybunał

Sprawiedliwości. Zgodnie z drugą ztęz,,rola EBC w latach 2008-20t6 vuyraźnie

wzrosła, a katalog niektórych jego zadań uległ poszęrzeniu. To zaś implikuje

koniecznośó przeprowadzenia odpowiednich zmlan traktatowych, aby w sposób

wyraźny określić mandat EBC, w szczęgólności w kontekście zapewniania

stabilności finansowęj". Trzęcię założenię badawcze odnosi się do j.go

odpowiedzialności - w tym zakresie Autor podkreśla, iż ,,mechanizmy

accountabiliQ funkcjonujące w obecnym porządku prawnym są

niewystarczające" i proponuje zwiększenie kontroli sprawowanej przez

Parlament Europejski i parlamenty krajowe. Wreszcie czwarta teza dotyczy

funkcjonowania Jednolitego Mechanlzmu Nadzorczego, a ściślej tego, iż w jego

kontekście,,wprow adzenie bar dziej restrykcyjnych mechantzmów oddzielenia

polityki nadzorczej od polityki monetatnej nie jest pożądane (...)" (s, 15).

Co do zasady, naleĘ zgodzic sIę z tak ujętymi wstępnymi założeniami

badawczymt. Nie ma bowiem wątpliwości, żę następuje wzmocnienie roli

Europejskiego Banku Centralnego, a to z kolei wymaga: badania, czy jego

działanta nie naruszają prawa unijnego oraz wzmocnienia mechanizmów jego

demokratycznej odpowiedzialności. Odrębnym, ale równie istotnym

zagadnieniem jest prawidłowe funkcjonowanie Jednolitego Mechanizmu

Nadzorczego, w ramach którego EBC równiez posiada daleko idące

kompetencje, stąd pojawia się pytanie, czy należy rozdzielic sferę polityki



monetarnej oraz nadzorczej. Proponowałabym jednak przeniesienie całego opisu

tęz przed opis struktury praey (to, co jest prezentowane w kolejnych

rozdziałach, wynika bowiem z przyjętych założęń badawczych, a nie na

odwrót). Dobrze byłoby też rozważyc ujęcie tezy dotyczącej roli EBC jako tezy

przewodniej (wymienionej zatem w pierwszej kolejności). Niezaleznie od tych

uwag war1o podkreślić, że tę wstępne założęnia badawcze zostały w pełni

zręalizowane przęz Doktoranta. W kolejnych rozdziałach odnosił się do nich, by

wreszcie w zakończęniu pozytywnie zweryftkowaó wszystkie postawione na

wstępie tezy. W kontekście trzeciej z nich, słusznie zwrocił przy tym uwagę na

to' że zwiększona kontrola EBC nie powinna jednak w sposób nadmierny

ingerować w jego nięzależność polityezną.

2, Konstrukcja rozprawy

Rozważania zawarte w praay, poza wstępem i zakończeniem, obejmują

ptęc rozdziałów:

I . Geneza EBC i atrybuty jego instytucjonalizacji

II. Organi zacja wewnętrzna EBC

IIL Zadania EBC - próba analizy funkcjonalnej

IV. EBC jako instytucja nadzoru finansowego

V, Relacje międzyinstytucjonalne i pozasystemowe EBC

Rozdziały te dzielą się jeszcze na podrozdziały. Łącznie pracaliczy 409 stron, w

tym 29 stron bibliografii.

Podziń materii jest przejrzysty i prawidłowy. W kolejnych rozdziałach

Autor ujął najważntejsze zagadnienia istotne dla przedstawienia Europejskiego

Banku Centralnego jako instytucji lJnii Europejskiej, zę szczególnym

uwzględnieniem jego funkcji wobec kryzysu streĄz euro, Nie dostrzegam zatęm

braków, jeśli chodzi o zakres merytoryazny rozprary. Możnajednak wskazać

na pewne zagadnienta wymagające dalszego rozważenia, zwłaszcza w



kontekście przygotowywania pracy do druku, za czym się opowiadam zę

względu na jej walory teoretyczne i praktycznę.

Pan Mgr Michał Jakub Nowakowski trafnie rozpoazyna swoje uwagi od

genęzy Europejskiego Banku Centralnego, w ramach której opisuje spór o jego

model oraz proces jego instytucjonalizacjt, Następnie przedstawia kwestie

osobowości prawnej i prawno-międzynarodowej EBC, j.go uprawnienia

prawotwórlzę, nięzalężnoŚÓ i odpowiedzialnośc. Wskazanie na te szczegolne

atrybuty omawianej instytucji jest generalnie prawidłowe, choć oczywiście,

można by rozważać, czy opis funkcji związanych z wydawaniem aktów

prawnych przęz EBC nie powinien nastąpió w rozdziale dotyczącym jego zad,ań.

W kazdym razie należałoby zastosować inne ujęcie nazw tego podrozdziału,

bowiem EBC nie jest agendą (moze zamiast,,EBc jako agenda prawotwórcza":

,,EBC jako instytucja tworząca prawo").

W rozdziale drugim przedstawione zostają aspekty organtzacyjne

Europejskiego Banku Centralnego. Autor słusznie dokonał takiego podzińu

materii, który uwzględnia najważniejsze organy występujące w j.go

wewnętrznej strukturzę,. Radę Prezesów, Zarząd, Radę Ogólną, Komitety, Radę

ds. Nadzoru. Można sformułować jednak pewne zastrzężęnia odnośnie

podrozdziału dotyczącego Komitetów, w którym znalazły się także uwagi

dotyczące personelu EBC i zasad dostępu do jego dokumentów. Wydaje się, ze

wafto by wyrożnić osobny podrozdziŃ,który dotyczyłby tych kwestii.

Podziń materii w rozdziale trzecim i kolejnośc jej prezentacji nte budzą

zastrzężęń. Doktorant trafnie rozpoazyna omówienie zadań EBC od polityki

pienięznej , Wrożnia przy tym osobny podroz dział dotyczący polityki pienięznej

ręalizowanej przez EBC po 2008 roku. Jest to trafne rozwiązanie, bowiem

podkreŚla specyfikę instrumentów stosowanych w tym okręsie. Należałoby

jednak wówczas rozważyó nieco inny tytuł drugiego podrozdziału - zamiast

ogólnego ujęcia ,,Realizacja polityki pienięznej" np. ,,Tradycyjne instrumenty

polityki pieniężnej". W kolejnych punktach pracy prawidłowo ujęto takie



funkcje EBC, jak: prowadzenie polityki walutowej, zarządzante rezerwami

walutowymi, popieranie należytego funkcjonowania systemów płatniczych,

emitowanie banknotów euro, gromadzenie danych statystycznych, rolę EBC
jako pozyczkodawcy ostatniej instancji.

Za trafne trzeba równiez uznaó przedstawienie w osobnym, czwartym

rozdzialę zadań EBC związanych z nadzorem finansowym. Ich opis został

poprzedzony swoistym wprowadzeniem dotyczącym: definicji nadzoru

o strozno Ściowe go, mandatu o strozno ściowe go EB C or az zasad or ganizacyj nych

Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego. Następnie zaś przedstawione zostały

zadania EBC w ramach tego mechanizmu. Zastanawlać może to, żejuz w tym

podrozdziale (zwłaszcza na jego końcu) Autor wskazuje na pewne uprawnienia

nadzorcze EBC, a tymczasem odwołuje się do nich ty.tuł kolejnego

podrozdziału. Należńoby zatęmrozważyó albo nieco inny podział materii, albo

tęż zmianę tytułu podrozdziału. Kolejnymi aspektami poruszonymi w pracy są:

zadania związane z nadzorem makroostroznościowym i stabilnością finansową,

uprawnienia dochodzeniowe i kontrolne, współpraca w ramach Jednolitego

Mechanizmu Nadzorczego oraz sankcje administracyjne. Moim zdaniem

kolejność prezentacji tych zagadnień można by zmienió w ten sposób, aby

sankcje administracyjne zostńy przedstawione po uprawnieniach

dochodzeniowych i kontrolnych, bowiem są ściśle z nimi powiązanę) wręcz

wynikają z tej kontroli.

Ostatni piąty rozdział został poświęcony kwestii relacji EBC z innymi

podmiotami. W ramach stosunków międzyinsty.tucjonalnych trafnie

przedstawtono zalężności występujące między Bankiem a kolejno: Parlamentęm

Europejskim, Radą Europejską, Radą, Komisją, Trybunałem Sprawiedliwości

UE, Trybunałem Obrachunkowym oraz pozostałymi organami UE. W osobnym

podrozdziale opisano zaś relacje z instytucjami i organami międzynarodowymi,

w tym zwłaszcza Międzynarodowym Funduszęm Walutowym, w ramach

którego EBC ma status obserwatora.



3. Ocena merytoryczna rozprawy

Już na wstępie należy zauważyc, że recenzowana rozprawa zostńa

napisana na wysokim merytorycznym poziomie i potwierdza bardzo szeroką,

pogłębioną wiedzę Doktoranta na temat prezentowanych w niej zagadnteń.

Warto dodaó, żę w pracy wykorzystano elementy ekonomicznej analizy prawa,

zwłaszcza w rozdzialę trzecim dotycząeym dzińań podjętych przez EBC w

związku zkryzysem w strefie euro.

Odnosząc się bardziej szczegołowo do uwag zawatl-ych w rozdzia|ę

pierwszym, trzeba stwierdzl,ć, że Autor zasadniczo prawidłowo przedstawił

genęzę i proces instytucjonaltzacji EBC. Niezwykle ciekawe są rozważania

dotyczące sporu o jego model, w którym ostatecznie zwyciężyła koncePcja

podmiotu ntezależnego z Bundesbankiem jako pierwowzorem (s. 42). Na

wysoką ocenę zasługuje także analiza pozycji prawnej EBC w okresie od jego

utworzenia do wejścia w życie Traktatu zLtzbony, który formalnie uznń go Za

instytucję. Wydaje się jednak, że zbY daleko zmięrza pogląd Doktoranta, tż

proces jego instytucjonaltzacji ,)ma ścisły związek z odpowiedzią Państw

Członkowskich na kryzys, ktory dotknął Europę" (s, 56). Jeśli bowiem

weźmiemy pod uwagę fakt, że Traktat zLizbony został podpisany 13 grudnia

2007 roku, a więc jeszcze przed pojawieniem się pierwszych symptomów

kryzysu w państwach czŁonkowskich Unii Europejskiej, to trudno uznaó je za

główny powod włączeniaEBc do grona instytucji unijnych. W mojej ocenie był

to wynik ewolucji systemu instytucjonalnego IJE oraz niewątpliwie rosnącej

roli Europejskiego Banku Centralnego, na co wpływ miał nie tylko kryzys, ale

także rozszęrzanię się streĄz euro. War1o by zatem uzupełniĆ ten fragment

rozważań takżę o analizę tych dodatkowych ęlementów. Niemniej jednak

rozważania zawarte w rozdziale pierwszym rozprary zasługują na wYsoką



ocenę, zwłaszcza trafne są uwagi dotyczące nięzależności oraz

odpowiedzialności EBC.

Drugi rozdział koncentĄe się na przedstawieniu aspektów

organizacyjnych Europejskiego Banku Centralnego. War1o podkreślić, żę

prezentacja tych zagadnień opiera się nie tylko na analtzie obowiązujących

regulacji prawnych zawartych w Traktatach oraz Statucie ESBC i EBC, alę

równiez na praktyce jego funkcjonowania, co należy przyjąc z uznanlem. Autor

bardzo dobrzę vrrywtązał się z tego zadania, stąd też nie mam większych

zastrzężęn do rozważań zawatlrych w tym rozdzialę. Warto by jedynie

zastanowić się nad uporządkowaniem uwag dotyczących Rady Prezesów, tj. po

opisaniu jej składu przedstawió tryb działania (m,in. uwagi dotyczące jej

posiedzeń), a potem sposób głosowania, w tym system rotacji głosów. Za

niezwykle ciekawe uważam rozważania dotyczące rosnącej roli Zarządu,,,który

w przyszłości może staó się najistotniejszym organem wewnętrznym EBC" (s.

I52) oraz relacji między Radą ds. Nadzoru a Radą Prezesów. Świadczą one o

dobrej orientacji Doktoranta w aktualnych zagadnieniach, istotnych dla

fuŃcj onowania Europej skiego B anku Centralnego .

Trzeci rozdział odnosi się do jego zadań. W tej części pracy rownięż

mamy do ezynlęnla z analizą funkcjonalną, Nie było to proste zadante,

zważywszy na to, żę EBC w zwtązku z kryzysem działa w specyfi cznych

warunkach. Dlatego też, jak już wskazywano, Autor słusznie wyrożnlł osobny

podrozdział dotyczący polityki pienięznej realtzowanej przez niego po 2008 r.

W jego ramach na uwagę zasługuje zwłaszcza niezwykle wnikliwa i trafna

analiza wyroku Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-6żlI4. Drobne

zastrzeżente, jakie można by sformułować do całego rozdzlału, dotyczy

schematu na stronie 161, który dobrzę byłoby przetłumaczyc i opracować w

języku polskim. Ponadto konsekwentnie należałoby odnosić się do

Europejskiego Męchanizmu Stabilności jako międzynarodowej insty.tucji

finansowej, a nie spółki (s. 210). Są to jednak mniej istotne uwagi, które można



wykorzystac przy przygotowaniu pracy do druku. Natomiast pod względem

merytorycznymjest to bardzo dobrze opracowany rozdziń i szczęgółowe uwagi

na temat realizacjt pTzez EBC polityki pienięznej oraz innych jego zadań nię

budzą merytorycznych zastrzeżeń. Ciekawe natomiast byłoby rozwinięcie przez

Autora poglądu, żę ,,tak naprawdę Bank przejmuje częśc kompetencji, do

których wykonywania niektóre instytucje nie są po prostu przygotowane

technicznie" (s. 240). Pojawia się bowiem pytanie, jakie konkretnie kompetencje

przejmuje EBC i od jakich instytucji?

Czwarty rozdział rozprary odnosi się do specyficznej roli EBC w

zakresie nadzoru finansowego. Jest to stosunkowo nowy obszar aktywnoŚci

omawianej instytucji, stąd formułowanie daleko idących wniosków jest nieco

trudne, na co zwraca uwagę takżę Doktorant w swojej pracy. Dlatego tęż z

uznaniem należy przyjąc to, że w szczęgółowy sposób opisał zadania EBC w

ramach Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego oraz j.go uprawnienia

nadzorczę, dochodzęniowe i kontrolne. Pewne uwagi Wytyczne można zgłoslĆ

jedynie do podrozdzińu poświęconego współpracy w ramach Jednolitego

Męchanizmu Nadzorczego. Nie tylko dobrze byłoby umieścić go na końcu

rozdziału (przed wnioskami końcowymi, na co wskazano wyżej), ale równiez

wafio by uporządkować zawartę w nim rozważania - najpierw napisaĆ ogólnie o

współpracy, potem o jej zasadach, wreszcie o bliskiej współpracy.

Ostatni piąty rozdział pracy stanowi próbę przedstawienia miejsca EBC w

systemie instytucjonalnym UE, jak równiez j.go relacji z podmiotami

zewnętrznymt. Analtzując pierwsze zagadntente Autor uwzględnił zarówno

postanowienia traktatowe, jak i tę zawarte w aktach prawa wtórnego, flP. W

porozumieniu międzyinstytucjonalnym zawatlLym przez EBC z Parlamentem

Europejskim. Ponadto wziął. pod uwagę praktykę jego funkcjonowania, a zatęm

rożnego rodzaju nieformalne relacje, wyrażąące się głównie w spotkaniach, czY

dialogu. W prawidłonvy sposób ukazanę zostŃy także stosunki z instytucjami i

organami mtędzynalrodowymi. Warto bowiem podkreślić, że to Sam EBC



odpowiada za ol<ręślanie sposobu reprezentacji Europejskiego Systemu Banków

Centralnych na arenie międzynarodowej. Zastanawl,ac może jednak, dlaczego

we wnioskach końcowych rozdziału Doktorant stwierdza, że,, ,,w stosunku do

EBC forma interakcji jest dość ogranlczona i odnosi się głównie do wykonania

zasady accountability" (s.37a). Moim zdantem te relacje są szerszą choćby w

kontekście walki zkryzysem streĄr euro. Warto by zatemrozwinąc ten pogląd.

Ta uwag&, w dużej mierzę o polemieznym charakterze, nie zmięnia jednak

ogolnej, bardzo wysokiej merytorycznej oceny rozważań zawartych w tym

rozdziale rozprary.

4. Ocena warsztatu naukowego rozpralyy. Uwagi techniczne

Wśród stosowanych w pracy metod badawczych Autor słusznie wymienia

metodę dogmatyczno-prawną oraz analizę funkcjonalną. Wskazuje takżę na

metodę rekonstrukcjonistyczną, choć moim zdaniem mozemy raczej mówić o

analtzię rękonstrukcjonistycznej. W każdym razię ze wszystkich tych metod

Doktorant korzysta umiejętnie i rzetęInie - pod Ęm względem rozprawa nie

budzi zastrzężęń.

Na szczególną uwagę zasługuje bogactwo warsztŃowe, które ukazuje

bibliografia znaldl4ąca się na końcu pracy. Mgr Michał Jakub Nowakowski

korzysta w szerokim zakresię zę źrodęł prawa, w tym wydawanych przez EBC,

wyroków Trybunału Sprawiedliwości oraz dostępnej literatury przedmiotu.

Nalezy podkreślić, że większośó spośród cytowanych przez niego publikacji to

opracowania obcoj ęzyczne, napisane głównie w języku angielskim, ale można

znaleźć także kilka w języku niemieckim i francuskim. War1o by jednak w

bibliografii wymienić najpierw źrodła (akty prawne I orzęeznictwo), a dopiero

potem literaturę przedmiotu.

Recenzowana rozprawa jest napisana ładnym językiem, w pewnych

miejscach występują błędy literowe ezy gramŃyczne, co jest jednak trudne do
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uniknięcia w przypadku tak obszernych opracowań. Podobnie, jeśli chodzi o

formułowanie przypisów, jest ono zasadniczo prawidłowe, choć należałoby np.

ujednolić cytowanie aktów prawnych. Szczegółowe uwagi dotyczące tych

kwestii zawartę są w tekście przekazanego do recenzji egzempl,arza pracy i

zo staną pr zekazane Autorowi.

5. Ogólna ocena pracy i konkluzja

Na zakończęnie pragnę podkreślió, że przedstawione wyżej sugestie i

uwagi, często o polemicznym charakterze, w niczym nie umniejszają walorów

merytorycznych recenzowanej rozprary. Łączy ona elementy prawne i

ekonomiczne, stŃyczne i dynamiczne, próbuje bowiem pokazać, w jaki sposób

regulacje prawne dotyczące Europejskiego Banku Centralnego funkcjonują w

praktyce. W konkluzji stwierdzul, że praca Pana Mgr Michała Jakuba

Nowakowskiego w pełni odpowiada wymaganiom stawianym rozprawom

doktorskim przez ustawę z 14 marca 2003 roku o stopniach nauko!\rych i tyule

naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. Stanowi ona oryginalne

rozwiązanie problemu naukowego, jakim jest pozycja Europejskiego Banku

Centralnego w systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej, zę szczęgólnym

uwzględnieniem jego funkcji wobec kryzysu stre§z euro. Autor dowiódł, ze

posiada wiedzę teoretyczną w zakresie nauk prawnych, zwłaszcza prawa lJnli
Europej sk tej, oraz umiej ętność samodzielnego prowadze nla badań naukowych.

Wnoszę zatęm o dopuszczenię Pana Mgr Michała Jakuba Nowakowskiego do

dalszych etapów przewodu doktorskiego.
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