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Wprowadzenie 

 

Polityka pieniężna Narodowego Banku Polskiego w 2011 r. prowadzona była zgodnie z Założeniami 

polityki pieniężnej na 2011 rok. Podstawowym jej celem, podobnie jak w latach poprzednich, było 

dążenie do utrzymania inflacji w średnim okresie na poziomie 2,5% przy jednoczesnym sprzyjaniu 

utrzymania zrównoważonego wzrostu gospodarczego. 

Podstawowym instrumentem polityki pieniężnej jest krótkoterminowa stopa procentowa. Rada 

Polityki Pieniężnej, określając podstawowe stopy procentowe NBP, wyznacza rentowność 

instrumentów polityki pieniężnej. Zmiany poziomu stopy referencyjnej NBP określają kierunek 

polityki pieniężnej i przekładają się na kształtowanie się stawek rynkowych. Stopa depozytowa i stopa 

lombardowa wyznaczają (symetryczne względem stopy referencyjnej) pasmo wahań stopy procentowej 

O/N (overnight) na rynku międzybankowym.  

W 2011 r. Rada Polityki Pieniężnej czterokrotnie podejmowała decyzję o podwyżce podstawowych stóp 

procentowych NBP, w tym stopy referencyjnej, z zachowaniem korytarza wahań krótkoterminowych 

stawek rynkowych +/- 1,5 punktu procentowego. Na koniec 2011 r. stopa referencyjna wynosiła 4,50%,  

stopa depozytowa 3,00%, zaś stopa lombardowa 6,00%. 

Zarządzanie płynnością sektora bankowego oraz realizacja przyjętych założeń polityki pieniężnej przez 

NBP odbywa się poprzez przeprowadzanie operacji otwartego rynku. W 2011 r. podstawowe operacje 

otwartego rynku polegały na regularnej emisji 7-dniowych bonów pieniężnych NBP, natomiast 

operacje dostrajające, na nieregularnej emisji bonów pieniężnych NBP o krótszych terminach 

zapadalności. Rentowność tych papierów wartościowych określona była na poziomie stopy 

referencyjnej NBP. 

Dostęp do operacji podstawowych i dostrajających otwartego rynku miały banki spełniające określone 

przez NBP warunki, a do operacji podstawowych również Bankowy Fundusz Gwarancyjny. 

W 2011 r. status Dealera Rynku Pieniężnego posiadało 15 banków najbardziej aktywnych na rynku 

pieniężnym i walutowym. 

Krótkoterminowa płynność sektora bankowego wyniosła średnio w 2011 r. 95.928 mln zł w 

porównaniu z 70.907 mln zł w 2010 r., co oznacza jej zwiększenie w ujęciu średniorocznym o 25.021 

mln zł. 

W 2011 r. banki komercyjne korzystały z udostępnianych przez NBP operacji depozytowo – 

kredytowych, które ułatwiały zarządzanie bieżącą płynnością. Banki mogły uzupełniać niedobory 

płynności za pomocą kredytu lombardowego, a nadwyżki - lokować w NBP w formie depozytu na 

koniec dnia. 
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Tabela 1. Operacje otwartego rynku, operacje REPO, operacje SWAP walutowy  
i operacje depozytowo - kredytowe w latach 2001 – 2011 (w mln zł) 

 
- wartości podano w ujęciu średniorocznym w okresach utrzymywania rezerwy obowiązkowej 
Źródło: NBP 

 

Instrumentem stosowanym przez NBP, ograniczającym wahania poziomu krótkoterminowych stóp 

procentowych i sprzyjającym stabilizowaniu płynności sektora bankowego był system rezerwy 

obowiązkowej. Banki zobowiązane były do utrzymywania na rachunkach w NBP w poszczególnych 

okresach utrzymywania rezerwy środków na poziomie średnim nie niższym od wartości rezerwy 

wymaganej. W 2011 r. podstawowa stopa rezerwy obowiązkowej nie uległa zmianie i wynosiła 3,5 %. 

Rok 2011 charakteryzował się mniejszą, niż w 2010 r. zmiennością rynkowych stóp procentowych. 

Zmniejszyła się również zmienność stawki POLONIA, mierzona odchyleniem standardowym. Średnie 

absolutne odchylenie POLONII od stopy referencyjnej w  2011 r. wyniosło 43 pb w porównaniu do 69 

pb średnio w 2010 r., z kolei jej zmienność wyniosła odpowiednio 34 pb vs. 38 pb. 

W celu ograniczenia zmienności stawki POLONIA w 2011 r. NBP przeprowadzał operacje dostrajające 

w postaci emisji krótkoterminowych bonów pieniężnych NBP. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Depozyt                

na koniec dnia

Kredyt              

lombardowy

Saldo                

(depozyt - kredyt)

2011 95 217 0 0 711 0 711

2010 74 968 5 097 0 1 036 0 1 036

2009 31 873 11 456 1 076 2 461 14 2 447

2008 11 530 2 135 162 1 421 14 1 407

2007 19 302 530 18 512

2006 19 758 150 50 100

2005 16 699 162 29 133

2004 5 275 310 22 288

2003 6 251 167 34 133

2002 10 565 80 170 -89

2001 14 701 715 234 481

Bony 

pieniężne
Okres

Operacje depozytowo-kredytowe
Operacje 

REPO

Operacje 

SWAP 

walutowy



 7 

Tabela 2. Kształtowanie się stawek rynkowych w latach 2001 – 2011 

 
- średnia stopa referencyjna była ważona długością jej obowiązywania 
- odchylenia stóp od stopy referencyjnej zostały przeliczone wg jednolitej bazy 365 dni w roku 

Źródło: NBP 

 

Zmiany czynników autonomicznych kształtujących płynność sektora bankowego powodowały wahania, 

często znaczne, poziomu płynności sektora bankowego w poszczególnych miesiącach. W szczególności, 

do wzrostu płynności przyczynił się skup walut obcych przez NBP, a także wpłata z zysku NBP do 

budżetu państwa. 

 

Wśród czynników oddziałujących w kierunku ograniczenia poziomu płynności największe znaczenie 

miało zwiększenie poziomu pieniądza gotówkowego w obiegu oraz przyrost poziomu rezerwy 

obowiązkowej banków. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

O/N SW 2W 1M POLONIA

2011 4,22 21 3 3 9 43 21

2010 3,50 49 17 10 7 69 16

2009 3,77 69 23 14 11 89 27

2008 5,72 30 16 19 30 32 38

2007 4,40 19 9 11 16 23 36

2006 4,06 10 6 6 7 16 35

2005 5,34 21 6 6 9 29 28

2004 5,79 40 11 10 15 24

2003 5,67 28 8 7 9 25

2002 8,82 90 60 32 43

2001 16,13 142 42 151

Okres

Średnia 

stopa 

referencyjna  

(w %)

Średnie 

odchylenie 

rach. bież. 

banków od 

rez. wymag. 

(w mln zł) 

Odchylenie stóp od stopy referencyjnej                        

w punktach bazowych                             

(średniorocznie)
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1. Płynność sektora bankowego 

 

1.1. Sytuacja płynnościowa w 2011 r. 
 

W 2011 r. krótkoterminowa płynność sektora bankowego (uwzględniająca emisję bonów pieniężnych 

NBP i operacje depozytowo-kredytowe) ulegała znacznym wahaniom w poszczególnych miesiącach w 

wyniku zmienności czynników autonomicznych. W pierwszej połowie roku następował systematyczny 

wzrost krótkoterminowej płynności i w czerwcu 2011 r. jej średni poziom wynosił 101.213 mln zł (był 

wyższy o 16.700 mln zł w porównaniu do grudnia 2010 r.). W następnych miesiącach poziom 

nadpłynności sektora bankowego zmniejszył się i w grudniu średnia jej wysokość wynosiła 90.962 mln 

zł. Poniższy wykres przedstawia kształtowanie się krótkoterminowej płynności w ujęciu 

średniomiesięcznym. 

 

Wykres 1. Krótkoterminowa płynność sektora bankowego w 2011 r. 

 

Źródło: NBP 

 

W grudniu 2011 r. średni poziom krótkoterminowej płynności sektora bankowego był wyższy o 6.449 

mln zł w porównaniu z grudniem 2010 r. 

Wśród czynników autonomicznych wpływających na wzrost płynności największe znaczenie miał skup 

walut obcych przez NBP ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (fundusze strukturalne, 

Wspólna Polityka Rolna) oraz skup z rachunku walutowego Ministerstwa Finansów prowadzonego w 

NBP (łączne saldo skupu i sprzedaży walut zwiększyło płynność sektora bankowego w ujęciu średnim, 

grudzień 2011 r. do grudnia 2010r., o 11.598 mln zł). Należy zaznaczyć, iż duży skup walut obcych przez 

NBP miał miejsce w okresie od stycznia do kwietnia 2011 r., natomiast od maja skup ten był 

zdecydowanie mniejszy, z uwagi na rozpoczęcie przez Ministerstwo Finansów zamiany walut obcych w 

większej skali na rynku walutowym w kraju, a nie jak wcześniej w banku centralnym. 
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Średnie saldo operacji depozytowo-kredytowych

Średni poziom bonów pieniężnych NBP w operacjach dostrajających

Średni poziom bonów pieniężnych NBP w operacjach podstawowych
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W kierunku zwiększenia płynności sektora bankowego wpłynęła kwota wpłacona  z zysku Narodowego 

Banku Polskiego za 2010 r. do budżetu państwa w dniu 21 czerwca 2011 r. w wysokości 6.203 mln zł. 

W tym samym kierunku oddziaływał również proces konsolidacji zarządzania płynnością sektora 

finansów publicznych (w maju 2011 r. weszły w życie  zmiany w ustawie o finansach publicznych). 

Państwowe fundusze celowe, fundusze ubezpieczeń społecznych i niektóre inne jednostki budżetowe 

mają obecnie obowiązek przekazywania wolnych środków pieniężnych z rachunków w Narodowym 

Banku Polskim w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów (na rachunki w Banku Gospodarstwa 

Krajowego). Proces konsolidacji wpłynął na wzrost nadpłynności sektora bankowego (w grudniu     

2011 r. średni poziom depozytów wymienionych instytucji na rachunkach w NBP był niższy o 1.030 

mln zł w porównaniu do kwietnia 2011 r.). 

Czynnikiem oddziałującym w kierunku ograniczenia poziomu nadpłynności w 2011 r. był przyrost 

poziomu pieniądza gotówkowego w obiegu (roczne tempo jego wzrostu w grudniu 2011 r. wyniosło 

8,1%). Szczególnie szybki wzrost gotówki w obiegu miał miejsce w drugiej połowie roku, w efekcie w 

grudniu jej średni poziom był wyższy o 7.459 mln zł w porównaniu do czerwca. 

Drugim istotnym czynnikiem ograniczenia nadpłynności było zwiększenie średniego poziomu rezerwy 

obowiązkowej banków, spowodowane podniesieniem  stopy rezerwy obowiązkowej przez Radę Polityki 

Pieniężnej od początku 2011 r. z 3,0% do 3,5% oraz wzrostem wielkości depozytów złotowych i 

walutowych, będących podstawą naliczania rezerwy wymaganej. 

Absorbując nadwyżkę płynności bank centralny emitował bony pieniężne z 7-dniowym terminem 

zapadalności w ramach podstawowych operacji otwartego rynku (średnia wysokość w 2011 r. wyniosła 

93.764 mln zł) oraz bony pieniężne o krótszych terminach zapadalności w ramach operacji 

dostrajających (średnia wysokość w 2011 r. wyniosła 1.453 mln zł). 

Ze względu na to, iż w wielu przypadkach popyt na bony pieniężne ze strony banków był mniejszy od 

podaży określonej prognozą płynności sektora bankowego, w 2011 r. banki składały w NBP depozyt na 

koniec dnia, którego średni poziom w roku wyniósł 711 mln zł. W sytuacji, gdy banki zakupiły mniej 

bonów pieniężnych NBP w stosunku do zaoferowanej puli, pozostająca nadwyżka płynności na rynku 

międzybankowym powodowała, że stawka POLONIA spadała poniżej stopy referencyjnej NBP. W celu  

doprowadzenia do wzrostu stawki POLONIA, od grudnia 2010 r. są przeprowadzane nieregularne 

operacje dostrajające w postaci emisji bonów pieniężnych NBP o terminach krótszych niż 7 dni. Mają 

one służyć ograniczeniu wpływu zmian w warunkach płynnościowych w sektorze bankowym na 

wysokość krótkoterminowych stóp procentowych. Począwszy od czerwca 2011 r. były przeprowadzane 

co miesiąc dodatkowe operacje dostrajające w ostatnim dniu utrzymywania rezerwy obowiązkowej. 

Modyfikacja zasad przeprowadzania operacji dostrajających przyczyniła się do znacznego zmniejszenia 

w  2011 r. odchylenia stawki POLONIA od stopy referencyjnej NBP (o 26 punktów bazowych w 

porównaniu do 2010 r.). 

W związku z wciąż trudną sytuacją na rynkach zagranicznych utrzymywała się niska skłonność banków 

działających w Polsce do udzielania niezabezpieczonych pożyczek na rynku międzybankowym. 

Zdecydowana większość transakcji na tym rynku w 2011 r. została zawarta na terminy jednodniowe: 

O/N, T/N i S/N (w granicach 90-95% całości obrotów). 
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Tabela 3. Absorbcja krótkoterminowej płynności w ramach operacji  

prowadzonych przez NBP w 2011 r. (w mln zł) 

 
 -  wartości podane średnio w okresach utrzymywania rezerwy obowiązkowej 
 „+” -  oznacza absorpcję środków z sektora bankowego 

„-” -  oznacza zasilanie sektora bankowego w środki złotowe 

Źródło: NBP 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Średni poziom 

bonów 

pieniężnych 

NBP                         

(7-dniowych)

Średni poziom 

bonów 

pieniężnych 

NBP (1, 2, 3 i 

4-dniowych)

Średni poziom 

depozytu na 

koniec dnia

Średni poziom 

kredytu 

lombardowego

Krótkoterminowa 

płynność sektora 

bankowego

2011 1 2 3 4 1+2+3+4

I 82 029 2 835 1 326 0 86 190

II 89 395 60 947 0 90 402

III 94 723 316 586 -6 95 619

IV 95 433 1 319 732 0 97 484

V 95 743 1 301 1 036 0 98 080

VI 99 156 1 475 582 0 101 213

VII 100 165 1 351 152 0 101 668

VIII 100 901 453 312 0 101 666

IX 96 536 1 128 508 0 98 172

X 93 227 1 826 341 0 95 394

XI 93 213 810 316 0 94 339

XII 85 122 4 178 1 662 0 90 962

średnio 93 764 1 453 711 0 95 928
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1.2. Wpływ czynników autonomicznych na zmiany płynności 
sektora bankowego 

 
1.2.1. Skup i sprzedaż walut przez NBP 

 

Na wzrost płynności sektora bankowego w 2011 r. w największym stopniu wpłynęły transakcje skupu i 

sprzedaży walut obcych przez NBP.  

Skup walut przez NBP wiązał się z: 

- wykorzystaniem środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach funduszy pomocowych 

w wysokości 17.330 mln zł (w 2010 r. skupiono z tego tytułu waluty o wartości 37.259 mln zł); 

-  zamianą na złote części środków znajdujących się na rachunku walutowym MF w NBP w 

wysokości 6.836 mln zł (w 2010 r. skupiono z tego tytułu waluty o wartości 16.703 mln zł); 

- obsługą jednostek budżetowych, których rachunki prowadzone są w NBP, w wysokości 1.314 

mln zł; 

- przewalutowaniem środków pochodzących z kredytów z międzynarodowych organizacji 

finansowych oraz spłat kredytów udzielonych rządom innych państw w wysokości 368 mln zł; 

- zamianą na złote części środków pochodzących z emisji obligacji na rynki zagraniczne w 

wysokości 159 mln zł. 

Skup walut obcych przez NBP, z dwóch pierwszych wyżej wymienionych tytułów, był wyraźnie 

mniejszy w porównaniu z rokiem poprzednim. Związane było to z rozpoczęciem pod koniec 

kwietnia 2011 r. przez Ministerstwo Finansów regularnej sprzedaży części środków walutowych 

pochodzących z funduszy UE bezpośrednio na krajowym rynku walutowym. Zmiana ta 

spowodowała jednocześnie wyhamowanie szybkiego przyrostu nadpłynności sektora bankowego z 

tytułu sprzedaży walut obcych przez MF do NBP. Jednocześnie od maja 2011 r. MF ograniczyło 

sprzedaż do NBP walut obcych znajdujących się na rachunku walutowym MF w banku centralnym. 

 

Sprzedaż walut przez NBP była wynikiem: 

- przewalutowania składki członkowskiej wpłacanej na rachunek Komisji Europejskiej (KE), w 

wysokości 14.860 mln zł (dla porównania w 2010 r. 15.185 mln zł); 

-   obsługi jednostek budżetowych, których rachunki prowadzone są w NBP, w wysokości 2.284 

mln zł. 

 

Operacje walutowe przeprowadzane przez bank centralny w ramach skupu i sprzedaży 

walut obcych w 2011 r. 

 

Transakcje związane z członkostwem w Unii Europejskiej 

 

Dysponentem środków unijnych, utrzymywanych na rachunkach w NBP i prowadzonych w euro jest 

Ministerstwo Finansów. Fundusze te są przeznaczone na programy i projekty związane z rozwojem 

regionalnym kraju. Większość środków jest wykorzystywana przez końcowego beneficjenta w złotych, 

po ich wcześniejszym przewalutowaniu na walutę krajową w banku centralnym bądź na rynku. 

W 2011 r. NBP wymieniał na złote środki otrzymywane przez Polskę w ramach Wspólnej Polityki 

Rolnej (WPR) oraz funduszy strukturalnych. Pierwsze z nich przewalutowywano na walutę krajową w 

banku centralnym w pierwszych czterech miesiącach roku, natomiast w kolejnych miesiącach 



 13 

transakcje te realizowano na rynku. Fundusze strukturalne  były zamieniane na złote w NBP (zamiana 

w pierwszym kwartale stanowiła 50% rocznego przewalutowania w banku centralnym). W kolejnych 

kwartałach wielkość zamienianych walut obcych na walutę krajową miała tendencję malejącą (w II - 

33%, w III – 8% i w IV – 9%). W przypadku Funduszu Spójności ponad 90% środków było 

przekazywane z NBP w euro. Oznacza to, że w dalszym etapie były one zamieniane na złote w bankach 

komercyjnych lub płatności w ramach poszczególnych projektów odbywały się w euro. 

 

Sprzedaż walut obcych przez NBP dotyczyła przede wszystkim przewalutowania składki członkowskiej 

Polski wpłacanej do budżetu unijnego. Taka zamiana ułatwia przekazywanie środków przez KE na 

rachunki utrzymywane w innych bankach centralnych krajów członkowskich, z których w dalszej 

kolejności są zasilane rachunki pomocowe. W 2011 r. transakcje zamiany składki członkowskiej na 

euro stanowiły równowartość 3.627 mln EUR. 

 

Wykres 2. Transakcje walutowe związane z członkostwem w UE w 2011 r.  

 
„-” - oznacza ograniczenie płynności sektora bankowego 

„+” - oznacza wzrost płynności sektora bankowego  

Źródło: NBP 

 

Operacje zagraniczne Skarbu Państwa 

 

W 2011 r., podobnie jak w roku poprzednim, Ministerstwo Finansów nie kupowało walut obcych w 

NBP. Zobowiązania zagraniczne Skarbu Państwa były regulowane ze środków znajdujących się na 

rachunku walutowym MF w banku centralnym. Rachunek ten był zasilany funduszami pochodzącymi 

głównie z emisji obligacji na rynki zagraniczne (w równowartości 4.917 mln EUR) oraz z kredytów 

zaciągniętych w międzynarodowych instytucjach finansowych (kwota o równowartości 2.190 mln 

EUR). 
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W 2011 r. znaczącą wartość stanowiły transakcje związane ze sprzedażą walut obcych przez MF do NBP 

(skup walut obcych przez bank centralny), które dotyczyły: 

 kredytów otrzymanych z MIF i udzielonych innym państwom, 

 emisji obligacji na rynki zagraniczne, 

 wykorzystania na bieżące finansowanie potrzeb budżetowych części środków znajdujących się 

na rachunku walutowym MF w NBP. 

Łączna wielkość tych transakcji wyniosła w 2011 r. równowartość 7.363 mln zł (tj. 1.845 mln EUR).  

 

Ministerstwo Finansów realizowało płatności zagraniczne ze środków znajdujących się na rachunku 

walutowym w ramach obsługi zobowiązań wobec wierzycieli Klubu Paryskiego (23 mln EUR), Klubu 

Londyńskiego (9 mln EUR), posiadaczy obligacji zagranicznych SP (2.790 mln EUR),  z tytułu 

zaciąganych kredytów zagranicznych, płatności udziałów i innych transakcji (1.019 mln EUR). 

 

Wykres 3. Transakcje walutowe MF w NBP w 2011 r. 

 
„-” - oznacza ograniczenie płynności  

„+” - oznacza wzrost płynności sektora bankowego  

Źródło: NBP 

 

Poza operacjami walutowymi dotyczącymi obsługi zobowiązań i należności zagranicznych Skarbu 

Państwa oraz transakcjami związanymi z wykorzystaniem funduszy unijnych, bank centralny 

przeprowadzał operacje walutowe z podmiotami, które na podstawie umowy rachunku bankowego 

mogły kupować lub sprzedawać waluty obce w banku centralnym. W 2011 r. wartość tego typu 

transakcji polegających na skupie walut obcych przez NBP wyniosła równowartość 1.314 mln zł, 

natomiast sprzedaż walut obcych przez bank centralny w ramach zawartych umów powyższego typu 

wyniosła równowartość 2.284 mln zł. 
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Wykres 4. Pozostałe transakcje walutowe realizowane w NBP w 2011 r. 

 
„-” - oznacza ograniczenie płynności  

„+” - oznacza wzrost płynności sektora bankowego  

Źródło: NBP 

 
 

1.2.2. Pieniądz gotówkowy 

 

W 2011 r. poziom pieniądza gotówkowego w obiegu kształtował się pod wpływem czynników 

sezonowych (obserwowano znaczne przyrosty stanu pieniądza gotówkowego w okresach 

poprzedzających święta i w okresie wakacyjnym). Po silnych zaburzeniach długookresowych trendów 

sezonowych obserwowanych w okresie kryzysu, zmiany poziomu pieniądza gotówkowego w obiegu w 

2011 r. powróciły do klasycznych tendencji obserwowanych w latach przed kryzysem, jak i tych 

zaobserwowanych w 2010 r. 

 

W 2011 r. średni poziom pieniądza gotówkowego w obiegu wyniósł 106.364 mln zł, co oznacza przyrost 

średniego poziomu o 5.207 mln zł, tj. o 5,15% w stosunku do roku poprzedniego. Rok wcześniej 

przyrost ten wyniósł zaledwie 0,48 %.  
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Wykres 5. Obieg pieniądza gotówkowego w latach 2006 – 2011 

 

Źródło: NBP 

 

Od stycznia do kwietnia oraz od lipca do listopada 2011 r. można było zaobserwować systematyczne 

wzrosty rocznego tempa wzrostu pieniądza gotówkowego w obiegu. Największą wartość wskaźnik ten 

miał w listopadzie (8,38%), natomiast w grudniu 2011 r. osiągnął wartość 8,12 % w stosunku rocznym. 

 

Zazwyczaj największe przyrosty pieniądza gotówkowego w obiegu występują w grudniu. W ostatnim 

miesiącu 2011 r. średni przyrost gotówki wyniósł 2.314 mln zł i był bardzo zbliżony do przyrostu 

zaobserwowanego rok wcześniej (w 2010 r. przyrost ten wyniósł 2.387 mln zł). Grudniowy przyrost 

miał charakter sezonowy i był wynikiem zarówno zwiększonego popytu na pieniądz gotówkowy w 

związku z intensyfikacją zakupów w okresie przedświątecznym, jak i dodatkowymi gratyfikacjami 

pieniężnymi wypłacanymi niektórym grupom pracowniczym. 

 

Wykres 6. Tempo wzrostu pieniądza gotówkowego w obiegu w latach 2006 – 2011 

 

Źródło: NBP 
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1.2.3. Depozyty sektora publicznego utrzymywane w banku 
centralnym 

 

Depozyty sektora publicznego utrzymywane w banku centralnym obejmują przede wszystkim środki 

bieżące, lokaty terminowe budżetu państwa oraz lokaty pozostałych jednostek budżetowych.  

Należy zaznaczyć, iż lokaty innych jednostek budżetowych (pozostałych ministerstw bez MF), zgodnie z 

nową Ustawą o Finansach Publicznych zostały od połowy roku przeniesione z rachunków w NBP na 

rachunki w Banku Gospodarstwa Krajowego. W ramach procesu konsolidacji zarządzania płynnością 

sektora finansów publicznych przeniesione zostały, oprócz środków innych jednostek budżetowych, 

również środki funduszy specjalnych oraz środki ubezpieczeń społecznych. Proces konsolidacji 

skutkował wzrostem płynności w sektorze bankowym.  

 

Poziom depozytów sektora publicznego w NBP kształtowany był pod wpływem:  

- zmian w wielkościach dochodów i wydatków budżetowych,  

- rozliczeń z tytułu emisji i wykupu skarbowych papierów wartościowych,  

- zamienionych na złote środków pochodzących z rachunku walutowego MF w NBP,   

- wielkości limitów określonych dla złotowych lokat terminowych MF w banku centralnym,  

- przepływu środków pomiędzy Polską a Unią Europejską (m.in. wpłata składki członkowskiej 

Polski do budżetu Unii Europejskiej oraz wypłata środków z funduszy unijnych), 

- stopnia wykorzystania środków pochodzących z funduszy unijnych, 

- płatności wynikających z obsługi innych transakcji związanych z potrzebami pożyczkowymi 

budżetu  państwa.  

 

Średni poziom depozytów sektora publicznego w 2011 r. wyniósł 5.502 mln zł i był o 348 mln zł niższy 

w porównaniu do występującego w roku poprzednim (5.850  mln zł).  

Poziom depozytów sektora publicznego utrzymywany na rachunkach bieżących w NBP w ubiegłym 

roku wykazał tendencję spadkową. W 2011 r. poziom ten wyniósł 3.072 mln zł (wobec 3.184 mln zł w 

2010 r.). 

W 2011 r. w strukturze złotowych depozytów sektora publicznego istotną pozycję stanowiły również 

lokaty terminowe Ministerstwa Finansów w NBP (średnio w roku ich poziom wyniósł 2.400 mln zł). 

Udział złotowych lokat terminowych MF w depozytach budżetowych ogółem w 2011 r. wyniósł  43,6%, 

w porównaniu z 43,8% w 2010 r. 

Na złotowych lokatach terminowych Ministerstwo Finansów lokuje przejściowo wolne środki budżetu 

państwa. Środki te były lokowane w Narodowym Banku Polskim na okresy od 1 do 7 dni. Lokaty 

składane na 7 dni stanowiły niespełna 55,7 % wszystkich złożonych lokat. 
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Wykres 7. Średni poziom lokat terminowych Ministerstwa Finansów 
w NBP w kolejnych miesiącach lat  2009 – 2011  

 

Źródło: NBP 

 

Średni poziom lokat terminowych MF w NBP w ostatnich latach wykazuje tendencję malejącą (z 

poziomu 2,7 mld zł w styczniu 2009 r. do poziomu 1,2 mld zł w grudniu 2011 r.). W 2011 r. (w maju, 

lipcu i we wrześniu) następował ich przejściowy wzrost (odpowiednio do 3,8 mld zł, 4,6 mld zł i 4,3 

mld zł), co związane było z czasowym zwiększeniem limitu lokat MF w NBP (do poziomu 6,0 mld zł). 

Taka sytuacja wynikała z konieczności zgromadzenia przez MF środków złotowych w związku z 

wykupem obligacji skarbowych (PS0511) w dniu 24 maja 2011 r., (OK0711) w dniu 25 lipca 2011 r. oraz  

(WZ0911) w dniu 26 września 2011 r. 

Największe wykorzystanie limitu lokat odnotowano w drugim i trzecim kwartale (średnio ok. 79%). 

Zarówno w pierwszym, jak i w ostatnim kwartale było ono niższe i wyniosło odpowiednio ok. 60% i 

65%. Zwiększenie wykorzystania limitu w drugiej połowie roku związane było z dobrą złotową sytuacją 

płynnościową budżetu państwa.  

W 2011 r. Ministerstwo Finansów utrzymywało na rachunkach złotowych lokat terminowych w NBP 

środki o wartości średnio w roku 2.400 mln zł, (tj. o 165 mln zł mniej w porównaniu do 2010 r.).  

Spadek lokat MF w NBP wiąże się z obniżaniem dziennego limitu lokat. Wielkość lokat utworzonych w 

2011 r. stanowiła 73,3% ustanowionego dziennego limitu (dla porównania w 2010 r. wielkość ta 

stanowiła ok. 72,2%). 
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Wykres 8. Wykorzystanie limitu lokat MF w NBP w 2011 r. 

 

Źródło: NBP 

 

W 2011 r. podobnie, jak w roku ubiegłym, część nadwyżkowych środków budżetu państwa lokowana 

była na rynku międzybankowym za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego, na kwotę średnio 

w roku 10.308 mln zł. Tego rodzaju transakcje zabezpieczane były zarówno bonami skarbowymi, jak i 

obligacjami skarbowymi. Dodatkowo, w 2011 r. MF kontynuowało lokowanie wolnych środków na 

międzybankowym rynku niezabezpieczonych lokat terminowych. MF miało dodatkowo możliwość 

lokowania za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego nadwyżkowych środków jako depozyt 

na koniec dnia w NBP (w okresach: od stycznia do maja oraz od września do grudnia 2011 r.).  

Ministerstwo Finansów najwięcej środków przekazywało do sektora bankowego w okresie od czerwca 

do listopada 2011 r. średnio w miesiącu blisko 15 mld zł. Należy zaznaczyć, iż w 2011 r. średni poziom 

lokat MF w bankach komercyjnych był wyższy o 4.176 mln zł (tj. ok. 68%) w stosunku do roku 

poprzedniego. 

W okresie od stycznia do maja inne ministerstwa korzystały z możliwości lokowania swoich 

nadwyżkowych środków w NBP. Lokaty tych jednostek w 2011 r. ukształtowały się na poziomie 

niższym w stosunku do roku ubiegłego i wyniosły średnio w roku 32 mln zł, co oznacza spadek o 66 

mln zł w stosunku do roku poprzedniego. 
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2. Instrumenty polityki pieniężnej 
 

2.1. Stopa procentowa   
 

Podstawowym instrumentem polityki pieniężnej jest krótkoterminowa stopa procentowa - stopa 

referencyjna NBP, która określa rentowność podstawowych operacji otwartego rynku, wpływając 

jednocześnie na poziom krótkoterminowych rynkowych stóp procentowych. Zmiany wysokości stopy 

referencyjnej NBP wynikają z kierunku prowadzonej przez bank centralny polityki pieniężnej. Ponadto 

stopa depozytowa i lombardowa NBP wyznaczają pasmo wahań stopy procentowej overnight na rynku 

międzybankowym. 

W 2011 r. Rada Polityki Pieniężnej czterokrotnie podejmowała decyzję o podwyżce podstawowych stóp 

procentowych NBP, w tym stopy referencyjnej, z zachowaniem korytarza wahań krótkoterminowych 

stawek rynkowych +/- 1,5 punktu procentowego. Na koniec 2011 r. stopa referencyjna wyniosła 4,50% 

i była o 100 punktów bazowych wyższa od poziomu z końca 2010 r. Analogiczna skala podwyżek 

dotyczyła stopy depozytowej i lombardowej. 

 

Tabela 4. Stopy podstawowe NBP w 2011 r. (w skali roku) 

 

Źródło: NBP 

 

 

2.2. Rezerwa obowiązkowa  
 

W celu stabilizowania poziomu krótkoterminowych stóp procentowych, NBP wykorzystywał 

uśredniony system rezerwy obowiązkowej. Oznacza to, że banki były zobowiązane do utrzymywania 

średniego stanu środków na rachunkach w NBP w okresie utrzymywania rezerwy obowiązkowej na 

poziomie nie niższym od wartości rezerwy wymaganej. 

 

Podstawowa stopa rezerwy obowiązkowej w 2011 r. wynosiła 3,5% od wszystkich zobowiązań, z 

wyjątkiem środków uzyskanych z tytułu sprzedaży papierów wartościowych z udzielonym 

przyrzeczeniem odkupu, od których obowiązywała stopa rezerwy obowiązkowej w wysokości 0 %.  

 

Rezerwa obowiązkowa na dzień 31 grudnia 2011 r. ukształtowała się na poziomie 28.039 mln zł i była 

wyższa o 2.091 mln zł w porównaniu do stanu na dzień 31 grudnia 2010 r., co oznacza wzrost o 8,1 %.   

 

Środki rezerwy obowiązkowej utrzymywane przez banki na rachunkach w NBP były oprocentowane w 

wysokości 0,9 stopy redyskontowej weksli. Średnie oprocentowanie środków rezerwy obowiązkowej w 

Obowiązuje od: Stopa referencyjna Stopa lombardowa Stopa depozytowa

20.01.2011 3,75% 5,25% 2,25%

06.04.2011 4,00% 5,50% 2,50%

12.05.2011 4,25% 5,75% 2,75%

09.06.2011 4,50% 6,00% 3,00%
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2011 r. wynosiło 4,03 % i było wyższe w porównaniu do 2010 r. o 0,65 p. p.  Wzrost ten wynikał ze  

zmian stopy redyskontowej weksli, która decyzjami Rady Polityki Pieniężnej uległa podwyższeniu w 

2011 r. z 3,75 % do poziomu 4,75 %. 

 

Wykres 9. Zmiany wielkości rezerwy obowiązkowej i odchylenia od rezerwy 
wymaganej w 2011 r. 

 

Źródło: NBP 

 

W 2011 r. we wszystkich okresach rezerwowych utrzymywała się niewielka nadwyżka średniego stanu 

środków na rachunkach banków w porównaniu do wymaganego poziomu rezerwy obowiązkowej, która 

wynosiła od 13 mln w maju oraz sierpniu do 47 mln w grudniu. Przeciętne odchylenie średniego stanu 

środków na rachunkach banków w stosunku do wymaganego poziomu rezerwy obowiązkowej wyniosło 

21 mln zł, stanowiąc 0,08% przeciętnego poziomu wymaganej rezerwy obowiązkowej w 2011 r.  

 

Minimalizowaniu różnic pomiędzy rezerwą utrzymywaną a wymaganą w poszczególnych okresach 

rezerwowych sprzyjało udostępnienie przez NBP instrumentów ułatwiających zarządzanie środkami na 

rachunkach w NBP (depozyt na koniec dnia, kredyt lombardowy i kredyt techniczny) oraz 

oprocentowanie środków rezerwy tylko do wysokości rezerwy wymaganej. 

 

W 2011 r. odnotowano jeden przypadek naruszenia obowiązku utrzymania rezerwy obowiązkowej 

przez bank komercyjny. Wszystkie banki spółdzielcze w 2011 r. utrzymały wymagany poziom rezerwy 

obowiązkowej.  
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2.3. Operacje otwartego rynku  
 

W 2011 r. głównym instrumentem wykorzystywanym w celu kształtowania rynkowych stóp 

procentowych były operacje otwartego rynku: 

- operacje podstawowe – w postaci regularnej emisji bonów pieniężnych NBP z 7-dniowym z 

reguły terminem zapadalności1;  

- operacje dostrajające – w postaci emisji bonów pieniężnych o terminach zapadalności 

krótszych niż operacje podstawowe (1-, 2-, 3- i 4-dniowe). 

Od początku 2011 r. do końca lipca poziom operacji otwartego rynku  systematycznie rósł i wahał się w 

granicach od 84.864 mln zł do 101.516 mln zł średnio w okresie rezerwowym. Od sierpnia poziom 

zaangażowania banków w zakup bonów pieniężnych stopniowo zaczął spadać, osiągając w grudniowym 

okresie rezerwowym średni poziom 89.300 mln zł. Jednocześnie utrzymująca się nieufność pomiędzy 

kontrahentami na rynku międzybankowym, powodowała ostrożne inwestowanie banków w bony 

pieniężne. 

 

2.3.1. Operacje podstawowe  

 

W 2011 r. NBP prowadził podstawowe operacje otwartego rynku, polegające na emisji bonów 

pieniężnych NBP z tygodniowym terminem zapadalności. Emisja bonów pieniężnych odbywała się w 

sposób regularny raz w tygodniu w piątek. Dostęp do podstawowych operacji miały, podobnie jak w 

roku poprzednim, wszystkie banki uczestniczące w systemie SORBNET, posiadające rachunek w 

Rejestrze Papierów Wartościowych prowadzonym w NBP oraz posiadające aplikację ELBON, jak 

również Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Rozliczenie przetargów na bony pieniężne odbywało się w 

terminie t+0, z rentownością równą stopie referencyjnej NBP.  

W 2011 r. średni poziom bonów pieniężnych NBP, emitowanych w ramach operacji podstawowych 

wyniósł 93.764 mln zł  i był wyższy od średniego poziomu w 2010 r. o 18.844 mln zł. W 2011 r. bank 

centralny zaoferował w operacjach podstawowych bony pieniężne o wartości 5.115.800 mln zł. Oferty 

zakupu otrzymane od banków wyniosły w tym okresie 4.893.760 mln zł, natomiast zaakceptowane 

oferty przez bank centralny stanowiły kwotę 4.884.099 mln zł.   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 W 2011 r. operacje regularne z 6-dniowym terminem zapadalności emitowane były 4 listopada i 30 grudnia, natomiast z 8-

dniowym terminem zapadalności - 10 listopada. 
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Wykres 10. Popyt i podaż na przetargach na bony pieniężne w 2011 r. 

 
* - na wykresie ujęte zostały jedynie wartości popytu i podaży dla podstawowych operacji otwartego rynku.  

Źródło: NBP 

 

Pomimo, że skumulowane wartości popytu i podaży w 2011 r. ukształtowały się na zbliżonym poziomie, 

to na poszczególnych przetargach obserwowano zróżnicowane oceny sytuacji płynnościowej przez 

banki komercyjne i bank centralny. W związku z tym występowało zjawisko zarówno nadmiernego 

popytu nad podażą, jak i niewystarczającego popytu, z przewagą tego drugiego. W ciągu roku relacja 

popytu zgłaszanego przez banki komercyjne na poszczególnych przetargach sprzedaży bonów 

pieniężnych NBP w stosunku do podaży oferowanej przez bank centralny wahała się od 0,80 do 1,06. 

 
 

2.3.2. Operacje dostrajające  

 

W 2011 r. w celu ograniczania wpływu zmian w warunkach płynnościowych w sektorze bankowym na 

wysokość krótkoterminowych rynkowych stóp procentowych, NBP przeprowadzał w poszczególnych 

okresach utrzymywania rezerwy obowiązkowej operacje o charakterze dostrajającym, emitując bony 

pieniężne z krótszym terminem zapadalności od operacji podstawowych. Od czerwca 2011 r. NBP 

rozpoczął przeprowadzanie operacji dostrajających w ostatnim dniu okresu rezerwowego. Celem ich 

było zbilansowanie warunków płynnościowych w sektorze bankowym średnio w całym okresie 

utrzymywania rezerwy obowiązkowej. NBP stara się ograniczać częstotliwość tego typu operacji, aby 

nie spowalniać procesu powrotu rynku międzybankowego do stanu sprzed kryzysu. 

Wszystkie przeprowadzone w 2011 r. operacje dostrajające były o charakterze absorbującym płynność z 

sektora bankowego. 

W 2011 r. NBP przeprowadzał operacje dostrajające 27 razy, w tym 7 razy na koniec okresu 

utrzymywania rezerwy obowiązkowej. Średni poziom bonów pieniężnych NBP, emitowanych w ramach 

tego typu operacji wyniósł 1.453 mln zł. W 2011 r. bank centralny zaoferował w operacjach 

dostrajających bony pieniężne o wartości 386.800 mln zł. Oferty zakupu otrzymane od banków 

wyniosły w tym okresie 217.205 mln zł, co stanowiło również wysokość zaakceptowanych ofert przez 

bank centralny. 
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Wykres 11. Operacje prowadzone przez NBP w 2011 r. 

 
Źródło: NBP 

 
 

2.3.3. Operacje strukturalne  

 

Celem operacji strukturalnych jest długoterminowa zmiana płynności w sektorze bankowym.  

W 2011 r. NBP nie przeprowadzał operacji o takim charakterze. 

 

2.4. Operacje depozytowo–kredytowe 
 

Możliwość wykorzystania operacji depozytowo-kredytowych sprzyjała stabilizacji poziomu płynności 

na rynku międzybankowym oraz krótkoterminowych stóp rynkowych.  

Operacje depozytowo-kredytowe pozwalały bankom na lokowanie nadwyżek wolnych środków 

(depozyt na koniec dnia) oraz stanowiły źródło krótkoterminowego uzupełniania niedoborów 

płynności (kredyt lombardowy) zaciąganego na termin overnight. 

 

Stopa oprocentowania kredytu lombardowego wyznaczała maksymalną cenę pozyskania pieniądza w 

NBP przy jednoczesnym określeniu górnej granicy wahań stóp overnight na rynku międzybankowym, 

natomiast stopa depozytowa ograniczała wahania tych stóp od dołu. 

 

Depozyt na koniec dnia 

 

W 2011 r. lokaty terminowe złożone przez banki w NBP, liczone za dni ich utrzymywania, wyniosły 

ogółem 261.1o1 mln zł i były niższe o 30,96% w stosunku do depozytów złożonych w 2010 r. Łączna 

wysokość jednostkowego - składanego przez banki - depozytu na koniec dnia wahała się od 63 tys. zł do 

10.700 mln zł. Średni dzienny jego poziom wyniósł 711 mln zł wobec 1. 036 mln zł w roku poprzednim. 

Najwyższe kwoty środków banki lokowały w ostatnich dniach okresów utrzymywania rezerwy 

obowiązkowej. Spadek wielkości depozytów był bezpośrednim rezultatem wprowadzenia i aktywnego 

wykorzystywania operacji dostrajających w ciągu roku. 
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Kredyt lombardowy  

 

W ubiegłym roku banki, uzupełniając bieżącą płynność na rachunkach bieżących w NBP, korzystały z 

kredytu lombardowego pod zastaw papierów wartościowych.Łączna kwota wykorzystanego kredytu 

lombardowego wyniosła w skali roku 173 mln zł (w 2010 r. – 182 mln zł). Średnie dzienne jego 

wykorzystanie ukształtowało się na podobnym poziomie jak w 2010 r. i wyniosło 0,5 mln zł. 

 

Wykres 12. Wykorzystanie  depozytu na koniec dnia i kredytu lombardowego w 2011 r. 

 

Źródło: NBP 

 

2.5. Pozostałe operacje  
 

Kredyt techniczny 

 

Kredyt techniczny był instrumentem ułatwiającym bankom zarządzanie płynnością w ciągu dnia 

operacyjnego oraz realizację rozrachunku międzybankowego w NBP. Kredyt ten jest 

nieoprocentowany, zabezpieczany papierami wartościowymi, zaciągany i spłacany w tym samym dniu 

operacyjnym. W 2011 r. dzienne zasilenie banków w płynnością operacyjną ukształtowało się w 

granicach od 15.380 mld zł do 41.126 mld zł. Wykorzystanie kredytu technicznego wzrosło o 45,50% w 

stosunku do 2010 r. 

 

Kredyt w ciągu dnia w euro 

 

Kredyt w ciągu dnia w euro pełnił rolę instrumentu zapewniającego płynność rozrachunku w 

systemach SORBNET–EURO i TARGET2-NBP. Kredyt, zabezpieczany jest obligacjami skarbowymi 

zaakceptowanymi przez EBC. W 2011 r. dzienne zasilanie banku w płynność operacyjną w euro wahało 

się w granicach od 2 mln EUR do 55 mln EUR2. Wykorzystanie tego kredytu wzrosło ponad 2-krotnie 

w stosunku do 2010 r., aczkolwiek nadal było niskie. 

 

                                                 
2 Jeden z banków w okresie 18.01 – 28.01. 2011 r. korzystał z kredytu w ciągu dnia w euro w wysokości 50 mln EUR 

dziennie. 
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3. Kształtowanie stawki POLONIA 

 
Zgodnie z treścią Założeń polityki pieniężnej, w 2011 r. NBP dążył do kształtowania stawki POLONIA  

w pobliżu stopy referencyjnej NBP, przeprowadzając w odpowiedniej skali operacje otwartego rynku. 

W 2011 r., podobnie jak w roku poprzednim, utrzymywały się napięcia na światowych rynkach 

finansowych, które pośrednio wpływały na ograniczoną efektywność krajowego rynku 

międzybankowego. Wymiarem tego były m.in. podwyższona ostrożność banków w zakresie 

zarządzania własną pozycją płynnościową, wraz z występującą równolegle skłonnością do zarządzania 

nią w terminie overnight, oraz preferencja do gromadzenia buforów płynnościowych. W dalszym ciągu 

uczestnicy rynku międzybankowego utrzymywali ograniczone poziomy limitów kredytowych 

nakładanych na transakcje zawierane pomiędzy sobą. 

Podobnie jak w roku poprzednim, zaprezentowane powyżej uwarunkowania ograniczały skuteczność 

stosowanych przez NBP podstawowych operacji otwartego rynku. Wymiarem tego było okresowe 

występowanie zjawiska niewystarczającego popytu na przetargach operacji podstawowych względem 

podaży określanej przez bank centralny. 

Pomimo utrzymywania się niekorzystnych zjawisk na rynkach finansowych, w 2011 r. nastąpiło 

zbliżenie stawki POLONIA do stopy referencyjnej NBP, w porównaniu do lat poprzednich. Pozytywny 

trend w tym zakresie nasilił się zwłaszcza w II półroczu 2011 r., kiedy odchylenie stawki POLONIA 

ukształtowało się na poziomach obserwowanych ostatnio przed upadkiem Lehman Brothers. 

Do zbliżenia stawki POLONIA do stopy referencyjnej NBP w trakcie 2011 r. w znacznej mierze 

przyczyniło się rozpoczęcie stosowania przez NBP - od grudnia 2010 r. – krótkoterminowych operacji 

otwartego rynku o charakterze dostrajającym. Początkowo NBP przeprowadzał operacje dostrajające 

nieregularnie, w trakcie trwania okresu utrzymywania rezerwy obowiązkowej, w celu doraźnego 

wpłynięcia na występujące w danym momencie warunki płynnościowe w sektorze bankowym. 

Najczęściej operacje te miały okres zapadalności równy 2-3 dniom. Od czerwca 2011 r. uzupełniono je o 

operacje dostrajające oferowane na koniec okresu rezerwowego, z terminem zapadalności wynoszącym 

O/N. Operacje dostrajające tego rodzaju umożliwiały bankom zbilansowanie własnej pozycji 

płynnościowej w całym okresie utrzymywania rezerwy obowiązkowej.3 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 W zależności od charakteru niezbilansowania warunków płynnościowych w sektorze bankowym, tj. 
występowania nadwyżki bądź niedoboru środków, operacje dostrajające na koniec okresu mogły mieć charakter 
absorbujący bądź zasilający w płynność. W praktyce, wszystkie tego rodzaju operacje miały charakter absorbujący. 
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Wykres 13. Stawka POLONIA oraz stopy procentowe NBP w 2011 r. 

 

Źródło: NBP 

 

Stosowanie przez NBP dostrajających operacji otwartego rynku istotnie ograniczyło skalę 

wykorzystywania przez banki depozytu na koniec dnia. Wynikało to z faktu, iż krótszy okres 

zapadalności na jaki oferowane były operacje dostrajające, w porównaniu do 7-dniowego okresu 

operacji podstawowych, oraz ich wyższa rentowność względem oprocentowania depozytu na koniec 

dnia (o 150 pb) skłaniała banki do lokowania w bonach pieniężnych NBP (w ramach operacji 

dostrajających) większej części utrzymywanych buforów płynnościowych. W rezultacie, w porównaniu 

do lat poprzednich, zmniejszeniu uległ wpływ poziomu oprocentowania depozytu na koniec dnia 

(stopy depozytowej NBP), wykorzystywanego przez banki w znacznej skali od momentu upadku 

Lehman Brothers, na kształtowanie stawki POLONIA. Uczestnicy rynku zaczęli bowiem oczekiwać, iż 

bank centralny będzie w stanie bilansować warunki płynnościowe w sektorze bankowym w 

przeważającej mierze przy wykorzystaniu operacji otwartego rynku o rentowności równej stopie 

referencyjnej NBP. 
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Wykres 14. Zmienność stawki POLONIA na tle średniego w okresie rezerwowym odchylenia 

zagregowanego poziomu rachunków bieżących banków w NBP od poziomu rezerwy wymaganej, 

przy uwzględnieniu wykorzystania operacji depozytowo-kredytowych NBP oraz dostrajających 

operacji otwartego rynku w latach 2010-2011 

 

Źródło: NBP 

 

Zaprezentowane wyżej zmiany w sposobie zarządzania płynnością sektora bankowego przez NBP 

przyczyniły się do poprawy wskaźników określających kształtowanie stawki POLONIA względem stopy 

referencyjnej NBP. Średnie absolutne odchylenie POLONII od stopy referencyjnej NBP w 2011 r. 

wyniosło 43 pb w porównaniu do 69 pb średnio w 2010 r., z kolei zmienność stawki uległa 

odpowiedniemu zmniejszeniu z 38 pb do 34 pb.  
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Glosariusz 

 

Dealerzy Rynku Pieniężnego – banki najbardziej aktywne na rynku pieniężnym i walutowym, z 

którymi NBP podpisuje umowy w sprawie pełnienia funkcji Dealera Rynku Pieniężnego. Banki te 

oprócz dostępu do podstawowych operacji otwartego rynku biorą udział w operacjach dostrajających. 

Ponadto uczestniczą w fixingu stawek referencyjnych WIBOR i WIBID oraz przekazują do NBP 

informacje o zawartych w bieżącym dniu transakcjach O/N, na podstawie których ustalana jest stawka 

POLONIA. 

Depozyt na koniec dnia – instrument, który pozwala bankom na lokowanie nadwyżek środków w 

banku centralnym na termin overnight. Oprocentowanie tego depozytu określa dolne ograniczenie dla 

stawki rynkowej kwotowanej na ten termin. 

Kredyt lombardowy – instrument, który umożliwia bankom komercyjnym zaciąganie kredytu na 

termin overnight. Jego oprocentowanie wyraża krańcowy koszt pozyskania pieniądza w banku 

centralnym. Kredyt ten zabezpieczany jest papierami wartościowymi, akceptowanymi przez bank 

centralny. 

Kredyt w ciągu dnia operacyjnego (w złotych lub w euro) – nieoprocentowany kredyt, dający 

możliwość pozyskania środków w czasie trwania dnia operacyjnego, zabezpieczany papierami 

wartościowymi akceptowanymi przez bank centralny. Jest to instrument ułatwiający bankom 

komercyjnym zarządzanie płynnością w ciągu dnia operacyjnego. 

Krótkoterminowa płynność sektora bankowego – płynność rozumiana jako saldo 

przeprowadzanych przez NBP operacji otwartego rynku, tzn. operacji podstawowych i dostrajających, a 

także transakcji typu SWAP walutowy oraz operacji depozytowo-kredytowych. 

Operacje depozytowo–kredytowe - operacje podejmowane z inicjatywy banków komercyjnych, w 

ramach których banki mają możliwość lokowania nadwyżek środków finansowych w NBP w formie 

depozytu na koniec dnia, jak również są źródłem uzupełnienia niedoborów płynności w postaci kredytu 

lombardowego. 

Operacje dostrajające - operacje, które mogą zostać podjęte przez NBP w celu ograniczenia wpływu 

zmian w warunkach płynnościowych w sektorze bankowym na wysokość krótkoterminowych 

rynkowych stóp procentowych. 

Operacje otwartego rynku - podstawowy instrument banku centralnego, wykorzystywany w celu 

utrzymania krótkoterminowych rynkowych stóp procentowych na poziomie spójnym z określonym 

przez Radę Polityki Pieniężnej poziomem stopy referencyjnej NBP. 

Operacje podstawowe – operacje przeprowadzane standardowo w sposób regularny (raz w 

tygodniu). W warunkach nadpłynności sektora bankowego polegają na emisji bonów pieniężnych NBP 

z 7-dniowym terminem zapadalności. Na przetargach obowiązuje stała rentowność na poziomie stopy 

referencyjnej NBP.  
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Operacje REPO – operacje mające na celu zasilenie sektora bankowego w płynność, 

krótkoterminowe i długoterminowe, których zabezpieczenie stanowią papiery wartościowe 

akceptowane przez NBP. 

Operacje strukturalne - operacje przeprowadzane w celu długoterminowej zmiany struktury 

płynności w sektorze bankowym. W ramach tych operacji bank centralny może przeprowadzić 

następujące operacje strukturalne: emisję obligacji, przedterminowy wykup obligacji, zakup lub 

sprzedaż papierów wartościowych na rynku wtórnym. 

Operacje typu SWAP walutowy – operacje, w ramach których NBP ma możliwość zakupu (lub 

sprzedaży) złotego za walutę obcą, na rynku kasowym i jednocześnie sprzedaży (lub odkupu) złotego, w 

ramach transakcji terminowej, w określonej dacie waluty. 

Rezerwa obowiązkowa – instrument polityki pieniężnej, wykorzystywany przez bank centralny  

m.in. do regulowania płynności w sektorze bankowym i ograniczania w ten sposób zmienności 

krótkoterminowych stóp procentowych. Obowiązek utrzymywania rezerwy jest także elementem 

zarządzania płynnością w bankach. Wymóg utrzymywania rezerwy obowiązkowej polega na 

zobowiązaniu banków do utrzymywania  na rachunkach w banku centralnym określonej procentowo 

części gromadzonych przez nie środków.  

Obowiązkowi utrzymywania rezerwy obowiązkowej na rachunkach w NBP podlegają banki, oddziały 

instytucji kredytowych i oddziały banków zagranicznych działających w Polsce. Rezerwa obowiązkowa 

jest utrzymywana w systemie uśrednionym. Banki są zobowiązane do utrzymywania średniego stanu 

środków na rachunkach w NBP w okresie rezerwowym na poziomie nie niższym od wartości rezerwy 

wymaganej. Podstawę naliczania rezerwy obowiązkowej stanowią zwrotne środki pieniężne 

gromadzone  na rachunkach bankowych oraz uzyskane ze sprzedaży papierów wartościowych. Z 

podstawy naliczania rezerwy wyłączone są środki przyjęte od innego banku krajowego, pozyskane z 

zagranicy na co najmniej dwa lata oraz gromadzone na rachunkach oszczędnościowo-kredytowych w 

kasach mieszkaniowych i na indywidualnych kontach emerytalnych. Rezerwa obowiązkowa jest 

naliczana i utrzymywana w złotych. Wartość naliczonej rezerwy banki pomniejszają o równowartość 

500 tys. euro. 

Stawka POLONIA – stawka POLONIA (ang. Polish Overnight Index Average) została wprowadzona 

przez NBP oraz ACI Polska z początkiem 2005 r. Jest ona średnią stawką overnight ważoną wielkością 

transakcji na rynku depozytów międzybankowych. Poziom stawki odzwierciedla rzeczywiste 

oprocentowanie krótkoterminowych lokat międzybankowych. Stawka POLONIA publikowana jest 

przez NBP na stronie serwisu informacyjnego Reuters (NBPS) każdego dnia o godzinie 17:00. 

Fixing stawki POLONIA jest przeprowadzany w każdym dniu operacyjnym przez NBP o godz. 16.45. 

Jego uczestnik zobowiązany jest do przekazania bankowi centralnemu wykazu transakcji o terminie 

O/N zawartych z innymi uczestnikami i przesłanych do rozliczenia w danym dniu do godz. 16.30.  

Stopa referencyjna NBP – określa rentowność podstawowych operacji otwartego rynku, wpływając 

jednocześnie na poziom krótkoterminowych rynkowych stóp procentowych. 

Stopa lombardowa NBP - wyznacza koszt pozyskania pieniądza w NBP. Określa górny pułap 

wzrostu rynkowej stopy overnight. 
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Stopa depozytowa NBP - wyznacza oprocentowanie depozytu w NBP. Określa dolne ograniczenie 

dla wahań rynkowej stopy overnight. Stopa depozytowa i lombardowa tworzą korytarz wahań stawki 

overnight, który jest symetryczny względem stopy referencyjnej banku centralnego. 

 

 

 

Publikacja informacji w serwisach informacyjnych – w serwisie informacyjnym Reuters, na 

stronie NBPM oraz w serwisie informacyjnym Bloomberg na stronie NBPX, NBP przekazuje bankom 

bieżące informacje na temat sytuacji płynnościowej na rynku dotyczące: 

- rachunku bieżącego banków, depozytu na koniec dnia składanego w NBP oraz kredytu 

lombardowego, zaciągniętego w NBP w układzie dziennym, 

 - poziomu rezerwy wymaganej w danym okresie rezerwowym, 

 - średniego poziomu rachunku bieżącego banków w okresie utrzymywania rezerwy obowiązkowej, 

 - prognozy średniego dziennego stanu rachunku bieżącego w okresie od dnia emisji bonów 

pieniężnych (w ramach operacji podstawowych) do dnia poprzedzającego ich dzień zapadalności. Na 

stronie Reuters publikowany jest prognozowany średni stan rachunku bieżącego banków po podjęciu 

decyzji o wielkości oferowanych przez NBP bonów. 

W serwisie informacyjnym Reuters, na stronie NBPT oraz w serwisie Bloomberg na stronie NBP7 

publikowane są ponadto informacje na temat bieżących przetargów sprzedaży bonów pieniężnych, zaś 

wyniki przeprowadzonych przetargów umieszczane są na stronie NBPU (Reuters) oraz NBP8 

(Bloomberg). 
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Załącznik 1. Zmiany poziomu wahań najkrótszych stóp procentowych na rynku międzybankowym na tle zmian prowadzonych 
operacji otwartego rynku w latach 1998-2011 
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Załącznik 2. Instrumenty polityki pieniężnej NBP w latach 1990 – 2011 
 

 
 



 37 

Załącznik 3. Przetargi na bony pieniężne przeprowadzone w 2011 r. – operacje 
podstawowe 
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Załącznik 4. Przetargi na bony pieniężne przeprowadzone w 2011 r. – operacje 
dostrajające 

 

 

 
Załącznik 5. Umowy z Ministerstwem Finansów 

 

Umowa w sprawie skupu i sprzedaży walut obcych - umowa  określająca zasady i warunki transakcji 

zawieranych pomiędzy MF a NBP dotyczących skupu i sprzedaży walut obcych. W umowie ustalone 

zostały limity określające wielkość transakcji walutowych w 2011 r. w następujących kwotach: łączna 

kwota sprzedaży walut obcych przez NBP na rzecz MF nie będzie wyższa niż równowartość 4.000 mln 

EUR, łączna kwota skupu walut obcych przez NBP od MF nie będzie wyższa niż równowartość 6.500 

mln EUR, przy czym skumulowana bezwzględna różnica pomiędzy kwotą sprzedaży a kwotą skupu 

walut obcych na koniec roku nie będzie mogła być wyższa niż równowartość 4.000 mln EUR, 

natomiast skumulowana bezwzględna różnica pomiędzy kwotą skupu a kwotą sprzedaży walut obcych 

na koniec roku nie będzie mogła być wyższa niż równowartość 4.300 mln EUR. 

 

Umowa w sprawie złotowych lokat terminowych MF w NBP – zgodnie z ustawą o finansach 

publicznych, Minister Finansów ma prawo dokonywać oprocentowanych lokat w Narodowym Banku 

Polskim lub w sektorze bankowym za pośrednictwem BGK, w przypadku występowania przejściowych 

nadwyżek środków na centralnym rachunku bieżącym budżetu państwa. W 2011 r. limit lokat MF w 

NBP liczony wg stanów dziennych wynosił: 2,5 mld zł w okresie od 1 stycznia do 21 kwietnia, 6,0 mld zł 

w okresie od 22 kwietnia do 23 maja, 2,5 mld zł w okresie od 24 maja do 23 czerwca, 6,0 mld zł w 

okresie od 24 czerwca do 24 lipca, 2,5 mld zł w okresie od 25 lipca do 24 sierpnia, 6,0 mld zł w okresie 

od 25 sierpnia do 25 września oraz 2,0 mld zł w okresie od 26 września do 31 grudnia. 



 39 

Załącznik 6. Banki Dealerzy Rynku Pieniężnego w 2011 r. 

 
W 2011 r. dostęp do podstawowych i dostrajających operacji otwartego rynku posiadają wszystkie 

banki, które: 

 uczestniczą w systemie SORBNET, 

 posiadają rachunek w Rejestrze Papierów Wartościowych prowadzonym w NBP, 

 posiadają aplikację ELBON.  

 

Zasady uczestnictwa w podstawowych operacjach otwartego rynku określa Regulamin prowadzenia 

przez NBP rachunków i kont depozytowych papierów wartościowych oraz obsługi operacji na 

papierach wartościowych i ich rejestracji na rachunkach i kontach depozytowych tych papierów 

wprowadzony uchwałą nr 29/2003 Zarządu NBP z dnia 12 września 2003 r. (wraz z późniejszymi 

zmianami). 

 

Wśród banków mających dostęp do operacji otwartego rynku, znajdują się banki Dealerzy Rynku 

Pieniężnego, które pełnią ponadto następujące funkcje: 

 uczestniczą w fixingu stawki referencyjnej WIBOR i WIBID, 

 przekazują do NBP informacje o zawartych w bieżącym dniu transakcjach O/N, na podstawie 

których ustalana jest stawka POLONIA, 

 przekazują do NBP informacje i dane dotyczące aktualnej i prognozowanej płynności 

finansowej  banku oraz sytuacji na rynku pieniężnym, walutowym i obligacji.  

 

Kandydaci na Dealera Rynku Pieniężnego podlegają ocenie NBP w oparciu o jednolite kryteria Indeksu 

Aktywności Dealerskiej (IAD), obejmujące:  

 potencjał rozliczeniowy i ofertowy banku,  

 aktywność banku na międzybankowym rynku lokat,  

 aktywność banku na rynku transakcji REPO i sell/buy/back, 

 aktywność banku na rynku transakcji pochodnych stopy procentowej (FRA, IRS) oraz na 

rynku fx swap. 
 
 
 

Dealerzy Rynku Pieniężnego w 2011 r. (kolejność wg numeru rozliczeniowego banku): 

1. Powszechna Kasa Oszczędności BP S. A. 

2. Bank Handlowy w Warszawie S. A. 

3. ING Bank Śląski S. A. 

4. Bank BPH S. A. 

5. Bank Zachodni WBK S. A. 

6. Bank Gospodarstwa Krajowego 

7. BRE Bank S. A. 

8. Bank Millenium S. A. 

9. Bank Polska Kasa Opieki S. A. 

10. Kredyt Bank S. A. 

11. Raiffeisen Bank Polska S. A. 

12. Societe Generale S. A. Oddział w Polsce 

13. Deutsche Bank Polska S. A. 

14. Bank Gospodarki Żywnościowej S. A.  

15. BNP Paribas S. A. Oddział w Polsce 
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Załącznik 7. Informacja dzienna (stan na koniec miesiąca) 

 


