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15. Sytuacja maj tkowa i kapita owa oraz wynik 
finansowy NBP za 2021 r. 

15.1. Wst p 

Niniejszy rozdzia  ma na celu syntetyczne przedstawienie informacji o sytuacji maj tkowej  
i kapita owej oraz wyniku finansowym NBP za 2021 r.113 Opisuje, z perspektywy finansowej, obszary 
funkcjonowania banku centralnego — przede wszystkim zarz dzanie rezerwami dewizowymi, 
prowadzenie polityki pieni nej, dzia alno  emisyjn  oraz koszty dzia ania i amortyzacji.  

W rozdziale zawarto w szczególno ci informacje dotycz ce bilansu oraz rachunku zysków i strat  
w 2021 r. w porównaniu z poprzednim rokiem. W zakresie bilansu prezentowane s  m.in.: zmiana sumy 
bilansowej, zmiana struktury aktywów i pasywów oraz najwa niejsze pozycje aktywów i pasywów  
w podziale na waluty obce i walut  krajow . W zakresie rachunku zysków i strat s  prezentowane 
pozycje sk adaj ce si  na rachunek wyników (np. wynik z odsetek, wynik z operacji finansowych, 
wynik z prowizji i op at) oraz jego g ówne obszary (wynik z zarz dzania rezerwami dewizowymi, 
wynik z ró nic kursowych, wynik z prowadzonej polityki pieni nej, koszty dzia ania i amortyzacji).  

W celu przedstawienia informacji w szerszym horyzoncie  oprócz danych finansowych  
za 2021 i 2020 r.  zamieszczono tak e dane historyczne, tj. kszta towanie si  sytuacji maj tkowej  
i kapita owej NBP w latach 2017-2021. 

Informacje zawarte w niniejszym rozdziale s  komplementarne wobec Sprawozdania finansowego 
Narodowego Banku Polskiego na dzie  31 grudnia 2021 r. dost pnego na stronie internetowej NBP wraz  
ze Sprawozdaniem niezale nego bieg ego rewidenta z badania. 

  

 
113 Wszystkie dane zawarte w niniejszym rozdziale s  danymi NBP, w tym danymi z ksi g rachunkowych NBP. Dane mog  si  
nie sumowa  ze wzgl du na zaokr glenia. 
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Bilans NBP 

NBP osi gn  na koniec 2021 r. sum  bilansow  w wysoko ci 825,3 mld z . Na wzrost sumy bilansowej 
w 2021 r. o 131,0 mld z  (18,9%), wp yn y g ównie transakcje posiadaczy rachunków w NBP, 
przeprowadzona przez MFW alokacja SDR, zmiana kursów walut obcych i cen z ota oraz 
kontynuowanie skupu d u nych papierów warto ciowych w z otych na potrzeby polityki pieni nej. 

G ówne zmiany aktywów dotyczy y: 

 z ota i nale no ci w walutach obcych – wzrost cznie o 94,5 mld z  (16,3%), 
 d u nych papierów warto ciowych w walucie krajowej – wzrost o 36,8 mld z  (32,7%). 

Najwi ksze zmiany pasywów dotyczy y: 

 zobowi za  zwi zanych z polityk  pieni n  – wzrost cznie o 90,6 mld z  (47,6%), 
 pieni dza w obiegu – wzrost o 33,8 mld z  (10,5%), 
 kapita ów w asnych NBP, g ównie z tytu u ró nic z wyceny kursowej oraz rezerwy kursowej  

– wzrost o 14,0 mld z  (25,6%). 

Rezerwa kursowa akumulowana w celu zabezpieczenia przed stratami, jakie mog  wyst pi   
w efekcie aprecjacji z otego do walut obcych, osi gn a poziom najwy szy od 2008 r. – 16,5 mld z . 

Rachunek zysków i strat NBP 

Wynik finansowy za 2021 r. wyniós  11,0 mld z . Odnotowano wzrost zysku o 1,6 mld z  (17,4%). 

G ównymi elementami zysku NBP w 2021 r. by y: 

 dodatni wynik ze zrealizowanych ró nic kursowych walut obcych i cen z ota pomniejszony 
o koszty niezrealizowane z wyceny kursowej – 19,4 mld z , 

 dodatni wynik z prowadzonej polityki pieni nej – 1,1 mld z , 

pomniejszone o: 

 koszty utworzenia rezerwy kursowej – 6,6 mld z , 
 ujemny wynik z zarz dzania rezerwami dewizowymi (w walucie instrumentu) 

– 1,7 mld z , 
 koszty dzia ania i amortyzacji – 1,4 mld z . 

Wp ata z zysku do bud etu pa stwa w 2022 r. – 10,4 mld z . 
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Wykres 27. Przegl d zmian bilansu NBP w latach 2017 2021 (na 31 grudnia roku obrotowego) 
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Wykres 28. Przegl d zmian rachunku zysków i strat NBP w latach 2017 2021 (za dany rok obrotowy) 
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15.2. Charakterystyka bilansu NBP 

Tabela 10. Aktywa i pasywa NBP na koniec 2021 i 2020 r.* (w mld z ) 

 

* W 2021 r. przeniesiono saldo rezerwy kursowej prezentowane na dzie  31.12.2020 r. w pozycji P.14 Fundusze  
do pozycji P.12. Rezerwy. Uwaga dotyczy wszystkich tabel oraz wykresów niniejszego rozdzia u zawieraj cych 
wymienione pozycje bilansu. 

AKTYWA 2021 2020 Zmiana

A.1. Z oto i nale no ci w z ocie odpowiadaj cym mi dzynarodowym standardom czysto ci 54,8 52,3 2,6

A.2. Nale no ci w walutach obcych od nierezydentów 619,3 527,5 91,9

     2.1. Nale no ci od MFW 30,0 6,9 23,1

     2.2. Rachunki w instytucjach zagranicznych, d u ne papiery warto ciowe,
           udzielone kredyty, inne aktywa zagraniczne 589,3 520,6 68,7

A.5. Nale no ci w walucie krajowej od instytucji kredytowych z tytu u operacji polityki 
       pieni nej 0,0 0,1 -0,1

A.6. Pozosta e nale no ci w walucie krajowej od instytucji kredytowych 0,0 0,0 0,0

A.7. D u ne papiery warto ciowe rezydentów w walucie krajowej 149,3 112,6 36,8

A.10. Pozosta e aktywa 1,8 2,0 -0,2

AKTYWA OGÓ EM 825,3 694,3 131,0

PASYWA 2021 2020 Zmiana

P.1. Pieni dz w obiegu 355,6 321,8 33,8

P.2. Zobowi zania w walucie krajowej wobec instytucji kredytowych z tytu u operacji 
       polityki pieni nej 96,5 62,6 33,9

P.3. Pozosta e zobowi zania w walucie krajowej wobec instytucji kredytowych 0,8 0,4 0,3

P.4. Zobowi zania w walucie krajowej z tytu u wyemitowanych d u nych papierów 
       warto ciowych 184,5 127,8 56,8

P.5. Zobowi zania w walucie krajowej wobec innych rezydentów 15,3 24,9 -9,6

P.6. Zobowi zania w walucie krajowej wobec nierezydentów 4,0 2,2 1,8

P.7. Zobowi zania w walutach obcych wobec rezydentów 32,6 46,3 -13,6

P.8. Zobowi zania w walutach obcych wobec nierezydentów 36,0 45,4 -9,3

P.9. Alokacja SDR 29,8 7,1 22,6

P.11. Pozosta e pasywa 1,1 0,7 0,4

P.12. Rezerwy 16,7 10,0 6,7

P.13. Ró nice z wyceny 51,0 45,7 5,3

P.14. Fundusze 1,5 1,9 -0,4

    14.1. Fundusz statutowy 1,5 1,5 0,0

    14.2. Fundusz rezerwowy 0,0 0,4 -0,4

P.15. Wynik finansowy 0,0 -2,5 2,5

    15.1. Wynik finansowy za rok obrotowy 11,0 9,3 1,6

    15.2. Strata z lat ubieg ych -11,0 -11,9 0,9

PASYWA OGÓ EM 825,3 694,3 131,0
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Na koniec 2021 r. NBP odnotowa  wzrost sumy bilansowej o 131 mld z . W ród czynników, które na to 
wp yn y, by y transakcje przeprowadzane przez posiadaczy rachunków w NBP oraz transakcje w asne 
Banku, które przyczyni y si  do nap ywu walut obcych o równowarto ci prawie 58 mld z . Dodatkowo 
w 2021 r. Mi dzynarodowy Fundusz Walutowy przeprowadzi  alokacj  SDR, w wyniku której 
Rzeczpospolita Polska otrzyma a 3,9 mld SDR, co przyczyni o si  do wzrostu sumy bilansowej o prawie 
22 mld z .  Zmiany kursów walut obcych i ceny z ota spowodowa y dalszy wzrost aktywów i pasywów 
o prawie 32 mld z . Kontynuowany skup d u nych papierów warto ciowych w z otych na potrzeby 
polityki pieni nej przyczyni  si  natomiast do wzrostu sumy bilansowej Banku o prawie 35 mld z 114.  
Z kolei zmniejszenie na koniec 2021 r., w porównaniu ze stanem na koniec poprzedniego roku, 
zaanga owania w jednoczesne transakcje repo i reverse repo wykorzystywane w ramach zarz dzania 
rezerwami dewizowymi spowodowa o obni enie sumy bilansowej NBP o oko o 12 mld z . 

Wykres 29. Zmiana sumy bilansowej NBP w 2021 r. w relacji do 2020 r. (w mld z ) 

 

W 2021 r., w porównaniu z 2020 r., struktura bilansu nie zmieni a si  istotnie. W wyniku 
przeprowadzonej alokacji SDR w aktywach nast pi  wzrost nale no ci od MFW. Z kolei po stronie 
pasywów wzrost zobowi za  z tytu u alokacji SDR zosta  skompensowany przez spadek sald na 
rachunkach walutowych rezydentów i nierezydentów, a tak e zmniejszenie zaanga owania  
w jednoczesne transakcje repo i reverse repo. W zwi zku z tym nie nast pi o analogiczne zwi kszenie 
zobowi za  w walutach obcych. Nap ywaj ce do NBP waluty obce zwi zane z transakcjami 
realizowanymi przez posiadaczy rachunków s  w wi kszo ci wymieniane na walut  krajow   
i powi kszaj  zobowi zania NBP w walucie krajowej. W rezultacie bilans NBP charakteryzuje si  
asymetri  walutow . Oznacza to, e dominuj c  cz  aktywów stanowi  aktywa w walutach obcych 
i z ocie, podczas gdy po stronie pasywów przewa aj  zobowi zania w walucie krajowej (polityka 
pieni na, emisja banknotów i monet). Skutkiem tej asymetrii jest otwarta pozycja walutowa NBP,  
tj. nadwy ka aktywów nad zobowi zaniami w walutach obcych, co nara a Bank na ryzyko kursowe. 

 
114 Z uwzgl dnieniem rozlicze  z tytu u p atno ci odsetek oraz wykupu d u nych papierów warto ciowych w terminie ich 
zapadalno ci. 
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Wykres 30. Struktura aktywów (w mld z )   Wykres 31. Struktura pasywów (w mld z ) 

         

15.2.1. Aktywa i pasywa w z ocie i w walutach obcych 

Pozycje aktywów i pasywów NBP w walutach obcych i z ocie s  zwi zane przede wszystkim  
z gromadzeniem rezerw dewizowych i zarz dzaniem nimi (por. rozdzia  5), pe nieniem przez Bank 
funkcji agenta rz du RP w relacjach z MFW (por. rozdzia  8), a tak e prowadzeniem przez NBP 
polskiego komponentu paneuropejskiego systemu rozrachunku p atno ci w euro (TARGET2-NBP,  
por. rozdzia  7)115. Ponadto, w ramach obs ugi bud etu pa stwa, NBP prowadzi równie  rachunki 
bankowe w walutach obcych (por. rozdzia  8). 

  

 
115 W ramach systemu TARGET2, Narodowy Bank Polski prowadzi rachunki uczestników tego systemu, g ównie banków 
krajowych (prezentowane w pasywach bilansu), a tak e utrzymuje saldo na rachunku bie cym w EBC (prezentowanym  
w aktywach bilansu). 
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Tabela 11. Aktywa i pasywa NBP w z ocie i w walutach obcych w podziale na wybrane obszary 
dzia alno ci na koniec 2021 i 2020 r. (w mld z )  

 
* Z oto na rachunkach bie cych i lokatach terminowych. 
** Z oto w skarbcach NBP. 
 
Ró nice pomi dzy aktywami a zobowi zaniami w walutach obcych i z ocie stanowi y zasoby walut 
obcych i z ota. Oprócz zasobów z ota NBP utrzymywa  rezerwy walutowe w dolarze ameryka skim, 
euro, funcie brytyjskim, dolarze australijskim, koronie norweskiej, dolarze nowozelandzkim oraz od 
2021 r. równie  w dolarze kanadyjskim. Ponadto NBP posiada  równie  zasób w specjalnych prawach 
ci gnienia MFW (SDR). 

Tabela 12. Zasoby z ota i podstawowych walut obcych na koniec 2021 i 2020 roku (w mld z ) 

 

Ró nica pomi dzy równowarto ci  zasobów walut obcych i z ota wed ug kursu redniego NBP 
a równowarto ci  tych zasobów wed ug redniego kosztu zasobu (tj. u rednionej ceny ich pozyskania) 
stanowi przychody lub koszty niezrealizowane z wyceny kursowej walut obcych i z ota. Przychody 
niezrealizowane powi kszaj  pasywa bilansu (jako element kapita ów NBP w pozycji ró nice z wyceny 

2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 zmiana

A.1. Z oto i nale no ci w z ocie 
       odpowiadaj cym mi dzynarodowym 
       standardom czysto ci

29,9* 28,3* 24,9** 24,0** 54,8 52,3 2,5

A.2. Nale no ci w walutach obcych 
       od nierezydentów 586,5 517,5 30,0 6,9 2,6 2,9 0,2 0,3 619,3 527,5 91,8

A.10. Pozosta e aktywa 0,6 0,6 0,6 0,6 0,0

AKTYWA OGÓ EM 616,4 545,8 30,0 6,9 2,6 2,9 0,0 0,0 25,7 24,9 674,8 580,4 94,4

P.7. Zobowi zania w walutach obcych 
       wobec rezydentów 2,6 2,9 29,8 42,9 0,2 0,5 32,6 46,3 -13,6

P.8. Zobowi zania w walutach obcych 
       wobec nierezydentów 35,9 45,2 0,2 0,1 36,0 45,4 -9,3

P.9. Alokacja SDR 29,8 7,1 29,8 7,1 22,6

P.11. Pozosta e pasywa 0,7 0,4 0,7 0,4 0,3

P.13. Ró nice z wyceny 0,4 3,9 0,4 3,9 -3,5

PASYWA OGÓ EM 35,9 45,2 29,8 7,1 2,6 2,9 29,8 42,9 1,5 47,8 99,5 103,0 -3,5

Pozycja bilansowa netto 580,5 500,5 0,2 -0,2 0,0 0,0 -29,8 -42,9 24,2 -22,8 575,3 477,4 97,9

Zarz dzanie 
rezerwami 

dewizowymi
MFW

Rozliczenia w 
systemie 
TARGET2

Inne RazemObs uga sektora 
rz dowego

Zasoby wed ug 
redniego kosztu 

zasobu

Zasoby wed ug kursu 
redniego NBP

Przychody (+) / 
koszty (-) 

niezrealizowane

Zasoby wed ug 
redniego kosztu 

zasobu

Zasoby wed ug kursu 
redniego NBP

Przychody (+) / koszty 
(-) niezrealizowane

z oto 31,4 54,8 23,5 24,7 52,3 27,5

USD 197,4 212,3 14,9 223,9 225,3 1,4

EUR 103,8 106,0 2,3 84,2 88,5 4,3

GBP 58,4 62,7 4,3 50,9 53,0 2,1

CAD 53,6 53,4 -0,3 0,0 0,0 0,0

AUD 40,7 42,6 1,9 33,0 35,6 2,6

CHF 3,7 3,9 0,3 0,0 0,0 0,0

NOK 27,4 29,0 1,7 25,3 26,8 1,5

NZD 14,1 14,3 0,3 12,8 13,6 0,8

MFW (SDR) 0,3 0,3 0,0 -0,2 -0,2 0,0

49,0 40,3
-0,3 0,0

2021 2020

Przychody niezrealizowane (bilans) Przychody niezrealizowane (bilans)
Koszty niezrealizowane (wynik finansowy) Koszty niezrealizowane (wynik finansowy)
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– por. Tabela 17), natomiast koszty niezrealizowane – pomniejszaj  wynik finansowy (wynik z operacji 
finansowych, por. Tabela 21). 

15.2.1.1. Z oto  

NBP posiada z oto odpowiadaj ce mi dzynarodowym standardom czysto ci, które jest 
przechowywane w bankach zagranicznych (na rachunkach bie cych lub na rachunkach lokat 
terminowych) oraz w skarbcach NBP. W zwi zku z realizowanym procesem inwestycyjnym zasób z ota 
NBP w 2021 r. nieznacznie si  zwi kszy  i na dzie  bilansowy wyniós  230,8 tony (54,8 mld z ), 
co stanowi o 6,6% aktywów NBP (228,7 tony i 7,5% na koniec 2020 r.).  

Wykres 32. Z oto i nale no ci w z ocie na koniec 2021 i 2020 r. (w mld z  i w %) 

 

15.2.1.2. Zarz dzanie rezerwami dewizowymi (innymi ni  z oto) 

Najwi kszy udzia  w aktywach NBP maj  instrumenty inwestycyjne wykorzystywane do zarz dzania 
rezerwami dewizowymi. S  to przede wszystkim d u ne papiery warto ciowe emitowane przez rz dy, 
agencje rz dowe i instytucje mi dzynarodowe oraz, w mniejszym stopniu, lokaty terminowe i obligacje 
przedsi biorstw niefinansowych. Dodatkowo niewielka cz  rezerw walutowych jest utrzymywana 
na rachunkach bie cych, g ównie w zagranicznych bankach centralnych. Aby uzyska  dodatkowy 
dochód, NBP zawiera transakcje reverse repo (prezentowane w aktywach bilansu), zwykle jednocze nie 
z transakcjami repo (prezentowanymi w pasywach bilansu), oraz inwestuje w kontrakty futures (w tym 
equity index futures).  
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Tabela 13. Podstawowe instrumenty inwestycyjne rezerw dewizowych na koniec 2021 i 2020 r.; 
aktywa (+), zobowi zania (-) (w mld z  i w %) 

 

Na wielko  zarz dzanych rezerw dewizowych oddzia ywa  przede wszystkim nap yw walut obcych 
na rzecz posiadaczy rachunków w NBP, jak te  wycena kursowa walut obcych i wycena cenowa 
posiadanych d u nych papierów warto ciowych. Na struktur  walutow  i inwestycyjn  rezerw mia y 
natomiast wp yw decyzje zarz dcze NBP. W 2021 r. NBP rozpocz  inwestycje w CAD. Ponadto z cz ci 
portfela d u nych papierów warto ciowych w USD utworzy  portfel d u nych papierów 
warto ciowych utrzymywanych do dnia zapadalno ci. 

Wykres 33. Struktura walutowa rezerw dewizowych (bez z ota) na koniec 2021 i 2020 r. (w mld z ) 

 

2021 2020 Zmiana

A.2.2. Rachunki bie ce (nostro) 20,2 28,3 -8,1

A.2.2. Lokaty terminowe 22,6 26,4 -3,8

A.2.2. Transakcje reverse repo 35,9 45,2 -9,3

P.8. Transakcje repo -35,9 -45,2 9,3

A.2.2. D u ne papiery warto ciowe 506,8 417,6 89,2

A.2.2. Inne 1,0 0,0 1,0

550,6 472,2 78,4Razem
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15.2.1.3. Nale no ci i zobowi zania wobec MFW 

NBP prezentuje w bilansie nale no ci i zobowi zania zwi zane z uczestnictwem Polski w MFW.  
W aktywach s  ujmowane m.in. udzia y w MFW op acone w walutach obcych (tzw. transza 
rezerwowa), rachunek bie cy w SDR, s u cy do rozlicze  z MFW, oraz po yczki udzielone MFW. 
Z kolei w pasywach s  prezentowane zobowi zania z tytu u przyznanej Polsce alokacji SDR. 

Tabela 14. Nale no ci (+) i zobowi zania (-) wobec MFW w SDR na koniec 2021 i 2020 r. (w mld z ) 

 

Przeprowadzona przez MFW w 2021 r. alokacja SDR spowodowa a jednoczesny wzrost salda na 
rachunku bie cym w MFW i wzrost zobowi za  wobec MFW. W rezultacie nie wp yn a na zmian  
zasobu SDR. Zmiana pozycji walutowej NBP w SDR116 by a g ównie wynikiem operacji 
przeprowadzanych z MFW na podstawie zawartych umów oraz porozumie  po yczkowych. 
Na zmian  pozycji wp yn y przede wszystkim rodki przekazane przez NBP na rzecz 
po yczkobiorców MFW, zwi zane z realizacj  potrzeb po yczkowych MFW (zwi kszenie transzy 
rezerwowej), oraz sp aty na rzecz NBP dokonywane przez po yczkobiorców MFW (zmniejszenie 
udzielonych MFW po yczek).  

15.2.2. Aktywa i pasywa w walucie krajowej 

Aktywa i pasywa w walucie krajowej s  zwi zane przede wszystkim z emisj  przez NBP pieni dza 
gotówkowego, prowadzeniem polityki pieni nej, oraz prowadzeniem rachunków bankowych dla 
sektora rz dowego, w tym dla bud etu pa stwa. Poniewa  wi kszo  instrumentów finansowych 
wykorzystywanych do realizacji tych funkcji ma charakter zobowi za , wyst puje nadwy ka pasywów 
nad aktywami w walucie krajowej. Wzrost tej nadwy ki w 2021 r. wynika  przede wszystkim  
z wymiany na walut  krajow  walut obcych nap ywaj cych do Banku na rzecz posiadaczy rachunków 
w NBP. 

  

 
116 NBP posiada te  akcje Banku Rozrachunków Mi dzynarodowych (BIS) denominowane w SDR (56,9 mln z  na koniec 2021 r.). 

2021 2020 Zmiana

A.2.1. Transza rezerwowa 5,7 4,9 0,8

A.2.1. Rachunek bie cy w MFW 24,1 1,6 22,5

A.2.1. Lokata terminowa w MFW 0,0 0,0 0,0

A.2.1. Po yczki udzielone MFW 0,2 0,3 -0,2 

P.9. Alokacja SDR -29,8 -7,1 -22,6 

0,2 -0,2 0,5

w mld z

Razem

Informacja dodatkowa

Narodowy Bank Polski112



Sytuacja maj tkowa i kapita owa oraz wynik finansowy NBP za 2021 r. 

 

Tabela 15. Aktywa i pasywa w walucie krajowej w podziale na wybrane obszary dzia alno ci NBP 
na koniec 2021 i 2020 r. (w mld z ) 

 

15.2.2.1. Dzia alno  emisyjna  

Dzia alno  emisyjna polega na realizacji przez NBP konstytucyjnego uprawnienia do emitowania 
polskich znaków pieni nych. NBP emituje banknoty i monety powszechnego obiegu oraz banknoty 
i monety kolekcjonerskie, o ró nej strukturze nomina owej (por. rozdzia  4). Wyemitowane banknoty 
i monety stanowi   obok zobowi za  z tytu u polityki pieni nej  najistotniejsz  pozycj  pasywów 
NBP. Wielko  emisji pieni dza zale y od czynników egzogenicznych, w szczególno ci 
od kszta towania si  popytu na pieni dz gotówkowy w gospodarce. Obserwowany w 2021 r. wzrost 
pieni dza gotówkowego wi za  si  z ogólnym zwi kszeniem poda y pieni dza w gospodarce; 
mierzona agregatem pieni nym M2 wzros a w tym czasie w porównywalnym stopniu (tj. o 8,8%). 
Efekt pandemii COVID-19, powoduj cy ponadprzeci tny przyrost warto ci pieni dza gotówkowego  
w obiegu w 2020 r., straci  na znaczeniu w 2021 r. 

  

2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 Zmiana

A.5. Nale no ci w walucie krajowej 
       od instytucji kredytowych z tytu u 
       operacji polityki pieni nej

0,0 0,1 0,0 0,1 -0,1

A.6. Pozosta e nale no ci w walucie 
       krajowej od instytucji kredytowych 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

A.7. D u ne papiery warto ciowe rezydentów 
       w walucie krajowej 149,3 112,6 149,3 112,6 36,8

A.10. Pozosta e aktywa 1,2 1,3 1,2 1,3 -0,1

AKTYWA OGÓ EM 0,0 0,0 149,3 112,6 0,0 0,0 1,2 1,3 150,5 114,0 36,6

P.1. Pieni dz w obiegu 355,6 321,8 355,6 321,8 33,8

P.2. Zobowi zania w walucie krajowej wobec 
       instytucji kredytowych z tytu u operacji 
       polityki pieni nej

96,5 62,6 96,5 62,6 33,9

P.3. Pozosta e zobowi zania w walucie 
       krajowej wobec instytucji kredytowych 0,8 0,4 0,8 0,4 0,3

P.4. Zobowi zania w walucie krajowej z tytu u 
       wyemitowanych d u nych papierów 
       warto ciowych

184,5 127,8 184,5 127,8 56,8

P.5. Zobowi zania w walucie krajowej wobec 
       innych rezydentów 15,2 23,9 0,1 1,0 15,3 24,9 -9,6

P.6. Zobowi zania w walucie krajowej wobec 
       nierezydentów 4,0 2,2 4,0 2,2 1,8

P.11. Pozosta e pasywa 0,4 0,3 0,4 0,3 0,0

P.12. Rezerwy 16,7 10,0 16,7 10,0 6,7

P.13. Ró nice z wyceny 50,6 41,9 50,6 41,9 8,8

P.14. Fundusze 1,5 1,9 1,5 1,9 -0,4

P.15. Wynik finansowy 0,0 -2,5 0,0 -2,5 2,5

PASYWA OGÓ EM 355,6 321,8 281,0 190,4 15,2 23,9 74,0 55,3 725,8 591,3 134,5

Pozycja bilansowa netto -355,6 -321,8 -131,7 -77,8 -15,2 -23,9 -72,9 -53,9 -575,3 -477,4 -97,9

Emisja pieni dza 
gotówkowego Polityka pieni na Inne RazemObs uga sektora 

rz dowego
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Wykres 34. Struktura pieni dza w obiegu na koniec 2021 i 2020 r. (w mld z  i w %) 
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15.2.2.2. Polityka pieni na 

NBP realizuje polityk  pieni n , wykorzystuj c zestaw instrumentów przyj ty przez Rad  Polityki 
Pieni nej (por. rozdzia  2). W 2021 r. polityka pieni na by a prowadzona w warunkach nadp ynno ci 
sektora bankowego. Do realizacji celu operacyjnego polityki pieni nej NBP stosowa  wybrane 
instrumenty, w szczególno ci operacje otwartego rynku, polegaj ce na emisji bonów pieni nych NBP 
(prezentowanych w pasywach). Stosowanym przez NBP instrumentem polityki pieni nej by a te  
rezerwa obowi zkowa. Obowi zek utrzymywania rezerwy obowi zkowej (prezentowanej 
w pasywach) ogranicza skal  operacji otwartego rynku, przeprowadzanych w celu absorpcji 
nadp ynno ci z sektora bankowego. NBP udost pnia  bankom krajowym operacje depozytowo-
kredytowe i umo liwia  lokowanie nadwy ki p ynno ci w NBP w formie depozytu na koniec dnia 
(prezentowanego w pasywach), b d  uzupe nienie niedoboru p ynno ci przy wykorzystaniu kredytu 
lombardowego (prezentowanego w aktywach). Ponadto NBP podejmowa  dodatkowe dzia ania maj ce 
na celu ograniczenie negatywnych skutków pandemii COVID-19. W szczególno ci w ramach 
strukturalnych operacji otwartego rynku skupowa  na rynku wtórnym obligacje skarbowe oraz d u ne 
papiery warto ciowe z gwarancj  Skarbu Pa stwa. Udost pnia  te  kredyt wekslowy117 dla banków, 
umo liwiaj cy im refinansowanie kredytów, których udzielaj  przedsi biorcom (prezentowany  
w aktywach). 

Tabela 16. Aktywa (+) i zobowi zania ( ) z tytu u polityki pieni nej na koniec 2021 i 2020 r. (w mld z ) 

 

W rezultacie kontynuowania skupu d u nych papierów warto ciowych, a tak e skupu walut obcych 
na rzecz posiadaczy rachunków w NBP nast pi  wzrost zobowi za  wobec sektora bankowego, 
zmniejszony o przyrost w trakcie roku pieni dza gotówkowego w obiegu (por. rozdzia  4). 
Nadp ynno  sektora bankowego by a absorbowana za po rednictwem emisji bonów pieni nych. 
Cz  rodków banki pozostawi y na rachunkach bie cych oraz ulokowa y jako depozyt na koniec 
dnia. 

15.2.2.3. Kapita  NBP 

NBP jako centralny bank pa stwa nie podlega regulacjom dotycz cym adekwatno ci kapita owej 
obowi zuj cym sektor bankowy. Do sk adników kapita u, zgodnie z praktyk  przyj t  w ród banków 
centralnych ESBC, Narodowy Bank Polski kwalifikuje oprócz funduszy (statutowego i rezerwowego) 

 
117 Kredyt ten by  udost pniany do 19 pa dziernika 2021 r. 

2021 2020 Zmiana

A.5. Kredyty wekslowe 0,0 0,1 -0,1 

A.7. D u ne papiery warto ciowe w walucie krajowej 149,3 112,6 36,8

P.2. Rachunki bie ce (w tym rachunki rezerw obowi zkowych) -66,1 -30,4 -35,7 

P.2. Depozyty na koniec dnia -30,5 -32,3 1,8

P.4. Bony pieni ne -184,5 -127,8 -56,8 

-131,7 -77,8 -53,9 Razem
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tak e rezerw  kursow 118, rachunek rewaluacyjny z ota odpowiadaj cego mi dzynarodowym 
standardom czysto ci, dodatnie ró nice z wyceny z ota, walut obcych i d u nych papierów 
warto ciowych, strat  bilansow  (z lat ubieg ych) oraz cz  zysku za rok obrotowy pozostaj c  w NBP 
(5%), która jest przeznaczana na zwi kszenie funduszu rezerwowego. 

Tabela 17. Kapita  NBP na koniec 2021 i 2020 r. (w mld z  i w %)  

  

* Wynik finansowy za rok obrotowy, po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego NBP przez Rad  Ministrów, podlega 
podzia owi na odpis z zysku na fundusz rezerwowy (5%) oraz wp at  z zysku do bud etu pa stwa (95%). 
** Podane warto ci oznaczaj  czny spadek przychodów/wzrost kosztów niezrealizowanych z wyceny kursowej w sytuacji 
przypadku równomiernego spadku o 1% kursów rednich NBP podstawowych walut rezerwowych na dzie  bilansowy. 
*** Dla walut obcych – wyznaczony na podstawie wska nika MD (modified duration) czny spadek przychodów/wzrost kosztów 
niezrealizowanych z wyceny cenowej w przypadku równomiernego wzrostu krzywych rentowno ci o 100 punktów bazowych 
na dzie  bilansowy. 

Najbardziej zmiennymi sk adnikami kapita u NBP s  ró nice z wyceny z ota, walut obcych i d u nych 
papierów warto ciowych (przychody niezrealizowane) oraz rezerwa kursowa. Na zmiany ró nic 
z wyceny wp ywa przede wszystkim kszta towanie si  rynkowych kursów i cen. 

Wspomniana asymetria walutowa generuje ryzyko poniesienia straty w wyniku zmian kursów 
walutowych, przy czym prawdopodobie stwo jej wyst pienia ro nie wraz ze wzrostem skali aprecjacji 
z otego wzgl dem walut obcych. Tworzenie rezerwy zmniejsza wynik finansowy NBP jednocze nie 
kreuj c zabezpieczenie przed potencjalnymi przysz ymi stratami. Jej rozwi zywanie zwi ksza wynik 

 
118 W celu przeciwdzia ania negatywnemu wp ywowi waha  kursu z otego na wynik finansowy NBP ustawa o NBP zobowi zuje 
Bank do tworzenia rezerwy na pokrycie ryzyka zmian kursu z otego do walut obcych (zwanej rezerw  kursow ). Zasady 
tworzenia i rozwi zywania tej rezerwy ustala Rada Polityki Pieni nej (Uchwa a nr 6/2019 Rady Polityki Pieni nej  
z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie zasad tworzenia i rozwi zywania rezerwy na pokrycie ryzyka zmian kursu z otego do walut 
obcych w Narodowym Banku Polskim, Dz. Urz. NBP poz. 14). 

2021 2020 Zmiana

P.12. 16,5 9,9 6,6

P.14. 1,5 1,5 0,0

P.14. 0,0 0,4 -0,4

P.13. 1,6 1,6 0,0

P.13. 23,5 27,5 -4,1

P.13. 25,5 12,7 12,8

P.13. 0,4 3,9 -3,5

P.15. -11,0 -11,9 0,9

P.15. 0,5 0,5 0,1

58,6 46,1 12,5

7,1% 6,6% 0,5 p.p.

-5,2 -4,4 -0,8

-14,9 -9,1 -5,8

Dodatnie ró nice z wyceny z ota

Fundusz statutowy

Fundusz rezerwowy

Rezerwa kursowa

Rachunek rewaluacyjny z ota

Wra liwo  kapita u NBP na:

 - aprecjacja kursu PLN wzgl dem walut obcych o 1%**

 - wzrost stóp procentowych o 100 punktów bazowych***

Dodatnie ró nice z wyceny kursowej

Dodatnie ró nice z wyceny cenowej

Strata bilansowa z lat ubieg ych

Wynik finansowy za rok obrotowy pozostaj cy w NBP*

Razem

% sumy bilansowej NBP
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finansowy NBP, przez co ogranicza ewentualn  strat , wynikaj c  z wyceny kursowej. W 2021 r. NBP 
powi kszy  rezerw  na ryzyko kursowe o 6,6 mld z , do rekordowej wielko ci 16,5 mld z .  

Ponadto, w 2021 r. NBP wykorzysta  fundusz rezerwowy na pokrycie straty z lat ubieg ych119.  

15.2.3.  Bilans NBP – zestawienie pi cioletnie 

Zmiany sumy bilansowej NBP s  wypadkow  przede wszystkim zewn trznych przep ywów walut 
obcych, wynikaj cych z realizowania transakcji posiadaczy rachunków w NBP, waha  wyceny 
instrumentów finansowych w walutach obcych i z ocie oraz poziomu zaanga owania w jednoczesne 
transakcje repo i reverse repo, jak te  operacji jednorazowych (jak np. alokacja SDR przeprowadzona 
w 2021 r.). Dodatkowo, pocz wszy od 2020 r., na wielko  sumy bilansowej NBP oddzia ywa  
prowadzony przez Bank skup d u nych papierów warto ciowych w walucie krajowej. Operacja ta 
wp yn a tak e na zmian  struktury bilansu NBP, zwi kszaj c udzia  waluty krajowej w aktywach NBP 
zdominowanych wcze niej przez rezerwy walutowe i z oto. 

  

 
119 Fundusz rezerwowy na koniec 2020 r. wynosz cy 0,4 mld z  powi kszony o 5% zysku za 2020 r. (tj. o 0,5 mld z ). 
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Tabela 18. Bilans NBP w latach 2017 2021 wed ug danych na dzie  bilansowy (w mld z ) 

 

 

  

2021 2020 2019 2018 2017

A.1. 54,8 52,3 42,5 19,9 14,9

A.2. 619,3 527,5 445,2 419,9 379,4

2.1. Nale no ci od MFW 30,0 6,9 5,3 4,8 3,4

2.2. Rachunki w instytucjach zagranicznych, d u ne papiery 
warto ciowe, udzielone kredyty, inne aktywa zagraniczne 589,3 520,6 439,9 415,0 376,1

A.5. 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0

A.6. 0,0 0,0 0,0 5,6 0,0

A.7. 149,3 112,6 0,0 0,0 0,0

A.10. 1,8 2,0 1,4 1,4 1,4

Aktywa ogó em 825,3 694,3 489,1 446,8 395,8

Pozosta e nale no ci w walucie krajowej od instytucji kredytowych

D u ne papiery warto ciowe rezydentów w walucie krajowej

Pozosta e aktywa

Nale no ci w walucie krajowej od instytucji kredytowych z tytu u operacji 
polityki pieni nej

AKTYWA

Z oto i nale no ci w z ocie odpowiadaj cym mi dzynarodowym 
standardom czysto ci 

Nale no ci w walutach obcych od nierezydentów

2021 2020 2019 2018 2017

P.1. 355,6 321,8 238,8 219,5 198,7

P.2. 96,5 62,6 65,4 72,9 33,6

P.3. 0,8 0,4 0,4 0,4 0,5

P.4. 184,5 127,8 65,0 53,3 94,4

P.5. 15,3 24,9 9,3 7,3 7,6

P.6. 4,0 2,2 2,3 2,6 2,9

P.7. 32,6 46,3 22,4 25,1 19,3

P.8. 36,0 45,4 43,7 37,9 29,2

P.9. 29,8 7,1 6,9 6,8 6,5

P.11. 1,1 0,7 0,2 0,2 0,2

P.12. 16,7 10,0 6,9 4,0 0,1

12.1. Rezerwa kursowa 16,5 9,9 6,7 3,9 0,0

12.2. Rezerwy na zobowi zania 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1

P.13. 51,0 45,7 30,5 27,2 13,2

P.14. 1,5 1,9 1,5 1,5 3,0

14.1. Fundusz statutowy 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

14.2. Fundusz rezerwowy 0,0 0,4 0,0 0,0 1,5

P.15. 0,0 -2,5 -4,0 -11,9 -13,3

15.1. Wynik finansowy za rok obrotowy 11,0 9,3 7,8 0,0 -2,5

15.2. Strata z lat ubieg ych -11,0 -11,9 -11,9 -11,9 -10,8

Pasywa ogó em 825,3 694,3 489,1 446,8 395,8

Zobowi zania w walucie krajowej wobec nierezydentów

PASYWA

Pieni dz w obiegu

Zobowi zania w walucie krajowej wobec instytucji kredytowych z tytu u 
operacji polityki pieni nej 

Pozosta e zobowi zania w walucie krajowej wobec instytucji kredytowych

Zobowi zania w walucie krajowej z tytu u wyemitowanych d u nych 
papierów warto ciowych

Zobowi zania w walucie krajowej wobec innych rezydentów

Ró nice z wyceny 

Fundusze

Wynik finansowy

Zobowi zania w walutach obcych wobec rezydentów

Zobowi zania w walutach obcych wobec nierezydentów

Alokacja SDR

Pozosta e pasywa

Rezerwy
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15.3. Charakterystyka rachunku zysków i strat NBP 

Tabela 19. Wynik finansowy NBP za 2021 i 2020 r. (w mld z ) 

 

W 2021 r. Narodowy Bank Polski osi gn  jeden z najwy szych wyników finansowych w historii  
 11,0 mld z . Wynik finansowy NBP jest pochodn  pe nionych przez niego funkcji, a tak e 

uwarunkowa  rynkowych. ród em tak wysokiego zysku, na który sk ada si  wynik z zarz dzania 
rezerwami dewizowymi120 oraz ró nice kursowe walut obcych i cen z ota, by y operacje 
przeprowadzane w ramach zarz dzania rezerwami w walutach obcych i z ocie. Dodatkowo do wzrostu 
wyniku finansowego przyczyni  si  dodatni wynik z prowadzonej polityki pieni nej. Cz  
wypracowanej nadwy ki zosta a przeznaczona, zgodnie z obowi zuj cymi regulacjami, na 
zwi kszenie rezerwy kursowej, a tak e pokry a koszty dzia ania NBP i amortyzacji. 

  

 
120 Liczony w walucie instrumentów, a nast pnie przeliczony na walut  krajow . 

2021 2020

RZiS.1. 2,3 3,1

1.1. Przychody z odsetek 8,6 8,2

1.2. Koszty z odsetek -6,4 -5,0

RZiS.2. 9,9 7,3

2.1. Wynik zrealizowany 20,3 10,6

2.2. Koszty niezrealizowane -3,7 -0,1

2.3. Wynik z odpisów aktualizuj cych warto  aktywów finansowych 0,0 0,0

2.4. Wynik z rezerwy kursowej -6,6 -3,2

RZiS.3. 0,0 0,0

RZiS.4. 0,0 0,0

RZiS.5. 0,2 0,1

RZiS.A. 12,4 10,6

RZiS.6. -0,6 -0,6

RZiS.7. -0,3 -0,2

RZiS.8. -0,1 -0,1

RZiS.9. -0,4 -0,3

RZiS.10. 0,0 0,0

RZiS.B. 11,0 9,3Wynik finansowy za rok obrotowy

Wynik z odsetek

Wynik z operacji finansowych

Wynik z prowizji i op at

Przychody z akcji i udzia ów

Pozosta e przychody

Wynik ogó em 

Koszty wynagrodze

Koszty administracyjne

Koszty amortyzacji

Koszty emisji banknotów i monet

Pozosta e koszty
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Wykres 35. Wynik finansowy NBP za 2021 r. w podziale na obszary (w mld z ) 

W zwi zku z dominuj c  rol  instrumentów finansowych w bilansie NBP najwa niejsze elementy 
rachunku zysków i strat Banku wi  si  z odsetkami, dyskontem i premi  (wynik z odsetek) oraz 
ró nicami kursowymi i cenowymi zwi zanymi z obrotem instrumentami inwestycyjnymi rezerw 
dewizowych (wynik z operacji finansowych), a tak e realizacj  polityki pieni nej. Dodatkowo, NBP 
ponosi koszty zwi zane ze swoj  dzia alno ci  (koszty wynagrodze , administracyjne, emisji znaków 
pieni nych oraz amortyzacji). W 2021 r. w porównaniu z poprzednim rokiem nast pi  spadek wyniku 
z odsetek, zwi zany m.in. z niskimi rentowno ciami na rynkach zagranicznych, na których 
inwestowane s  rezerwy dewizowe. Z kolei wzrost wyniku z operacji finansowych by  g ównie 
rezultatem transakcji, których przedmiotem s  waluty obce i z oto, jak te  rozpocz cia inwestycji 
w equity index futures. Pomniejszy y go koszty utworzenia rezerwy kursowej oraz koszty wynikaj ce  
z wyceny d u nych papierów warto ciowych w walutach obcych, szczególnie w zwi zku  
z obserwowanym w drugiej po owie roku wzrostem ich rentowno ci. 

15.3.1. Wynik z zarz dzania rezerwami dewizowymi 

Przychody i koszty zwi zane z instrumentami inwestycyjnymi rezerw dewizowych, dotycz  g ównie: 
odsetek od d u nych papierów warto ciowych i lokat (prezentowanych w wyniku z odsetek), wyniku 
ze sprzeda y oraz wyceny cenowej d u nych papierów warto ciowych (tylko koszty z wyceny121) oraz 
wyniku z pozabilansowych instrumentów finansowych (prezentowanych w wyniku z operacji 
finansowych122). Wynik z zarz dzania rezerwami dewizowymi w du ym stopniu zale y  
od kszta towania si  czynników pozostaj cych poza kontrol  NBP. Nale  do nich przede wszystkim: 
wielko  rodków w walutach obcych nap ywaj cych z zagranicy i ich wymiana na walut  krajow  

121 D u ne papiery warto ciowe w walutach obcych, z wyj tkiem portfela papierów utrzymywanych do dnia zapadalno ci, s  
wyceniane wed ug redniej ceny rynkowej lub na podstawie stawek krzywej rentowno ci (je li ceny rynkowe nie s  dost pne). 
Zgodnie z zasad  ostro no ci, przychody z wyceny s  ujmowane w pasywach bilansu NBP (jako element kapita u NBP) i nie 
zwi kszaj  wyniku finansowego NBP. 
D u ne papiery warto ciowe w walutach obcych utrzymywane do dnia zapadalno ci wycenia si  wed ug ceny czystej 
skorygowanej o naliczone dyskonto i premi , z pomniejszeniem o odpis aktualizuj cy. 
122 Dotyczy wyceny instrumentów pochodnych wykorzystywanych w zwi zku z zarz dzaniem rezerwami walutowymi. 

+ 19,4

-1,7

- 6,6

+ 1,1

- 1,4

+ 0,2

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0

Wynik na pozosta ej dzia a no ci

20,0

Koszty dzia ania i amortyzacji

Wynik z prowadzonej polityki pieni nej

Koszty utworzenia rezerwy kursowej

Wynik z zarz dzania rezerwami dewizowymi

Ró nice kursowe walut obcych i cen z ota
(zrealizowane i niezrealizowane)
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w NBP (co oddzia uje na poziom rezerw dewizowych), a tak e kszta towanie si  sytuacji na rynkach 
finansowych  kursów walutowych w relacji do z otego, stóp procentowych na rynkach zagranicznych, 
warto ci indeksów akcyjnych. Na wynik z zarz dzania rezerwami dewizowymi wp ywa równie  
przyj ta struktura inwestycyjna rezerw dewizowych, czyli struktura walutowa i rodzaj 
wykorzystywanych instrumentów finansowych. 

Tabela 20. Wynik z zarz dzania rezerwami dewizowymi w 2021 i 2020 r. w podziale na waluty 
i instrumenty (w mld z )* 

 

*Uwaga: Uwzgl dniono równie  odsetki od lokat terminowych w z ocie, które s  naliczane i wyp acane w USD. 

G ówn  przyczyn  spadku wyniku z zarz dzania rezerwami dewizowymi w 2021 r. w porównaniu  
z poprzednim rokiem by  obserwowany w 2021 r. wzrost rentowno ci (spadek cen papierów 
warto ciowych) na rynkach zagranicznych, szczególnie w drugiej po owie roku. Wp yn  on na koszty 
z wyceny cenowej posiadanych przez NBP d u nych papierów warto ciowych. Spadek wyniku zosta  
cz ciowo skompensowany rozpocz ciem inwestycji w equity index futures.  

15.3.2. Ró nice kursowe walut obcych i cen z ota oraz aktualizacja rezerwy kursowej 

Wp yw zmian kursów walut obcych i cen z ota na wynik finansowy NBP zale y od kszta towania si  
kursu z otego do walut obcych i ceny z ota zarówno w trakcie roku (zrealizowane ró nice), jak i na 
dzie  bilansowy (niezrealizowane ró nice z wyceny zasobów walut obcych i z ota). Zrealizowane 
ró nice kursowe s  prezentowane w wyniku z operacji finansowych. Na koniec roku wp yw na wynik 
finansowy NBP z tytu u posiadanych walut obcych jest jednak asymetryczny. Ujemne ró nice z wyceny 

USD* EUR GBP CAD AUD NOK NZD RAZEM

1,4 -0,9 0,1 0,0 0,2 0,2 0,1 1,2

0,0 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,2
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1,4 -0,6 0,1 0,0 0,2 0,2 0,1 1,4
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

-0,4 -0,1 -0,7 0,0 -0,7 -0,7 -0,4 -2,9

0,5 0,3 0,0 0,0 -0,2 -0,1 0,0 0,5
-0,9 -0,4 -0,7 0,0 -0,5 -0,5 -0,4 -3,4

1,0 -1,0 -0,6 0,0 -0,5 -0,5 -0,2 -1,7

USD* EUR GBP CAD AUD NOK NZD RAZEM

2,4 -0,6 0,2 0,0 0,3 0,2 0,2 2,7

0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0
0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1

-0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1
2,4 -0,4 0,2 0,0 0,3 0,2 0,2 2,7
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2,3 0,4 0,7 0,0 0,8 0,0 0,0 4,2

2,3 0,4 0,7 0,0 0,8 0,0 0,0 4,2
-0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1

4,7 -0,2 0,9 0,0 1,1 0,2 0,2 6,9

-3,6 -0,7 -1,5 0,0 -1,6 -0,7 -0,5 -8,6Zmiana wyniku finansowego roku bie cego

Zrealizowane ró nice cenowe
Koszty niezrealizowane z wyceny cenowej

Wynik finansowy za rok obrotowy

Wynik finansowy za rok obrotowy

2020

RZiS.1. Wynik z odsetek

Lokaty terminowe
Reverse repo
Repo
D u ne papiery warto ciowe
Inne

RZiS.2. Wynik z operacji finansowych

Inne

RZiS.2. Wynik z operacji finansowych

Zrealizowane ró nice cenowe
Koszty niezrealizowane z wyceny cenowej

D u ne papiery warto ciowe

2021

RZiS.1. Wynik z odsetek

Lokaty terminowe
Reverse repo
Repo
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kursowej walut obcych i cen z ota (koszty niezrealizowane) pomniejszaj  wynik z operacji finansowych. 
Z kolei dodatnie ró nice z wyceny kursowej walut obcych i cen z ota (przychody niezrealizowane) 
zwi kszaj  kapita  NBP i nie s  ujmowane w wyniku finansowym NBP. 

Ró nice kursowe s  najbardziej zmiennym elementem wyniku finansowego NBP. Wynik ze 
zrealizowanych ró nic kursowych walut obcych w 2021 r. dotyczy  g ównie transakcji sprzeda y USD, 
EUR, GBP i AUD. Wynik ten wzrós  w porównaniu z poprzednim rokiem o 7,2 mld z  (114,2%), g ównie 
na skutek sprzeda y USD, co by o zwi zane z rozpocz ciem inwestycji w CAD w ramach dalszej 
dywersyfikacji walutowej rezerw, jak te  wzrostu redniorocznej dodatniej ró nicy mi dzy kursem 
rednim NBP a rednim kosztem zasobu dla AUD, NOK, GBP i NZD. Z kolei w przypadku z ota wzrost 

ró nic kursowych wynika  z prowadzonej polityki inwestycyjnej. 

Tabela 21. Ró nice kursowe walut obcych i cen z ota oraz wynik z rezerwy kursowej w 2021 i 2020 r.  
(w mld z ) 

 

Rezerwa kursowa zabezpiecza bank centralny przed materializacj  ryzyka kursowego i jej negatywnym 
wp ywem na wynik finansowy (w przypadku NBP niekorzystny wp yw na warto  aktywów 
w walutach obcych ma aprecjacja kursu z otego). W 2021 r. NBP kontynuowa  proces odbudowy 
rezerwy (wykorzystanej w ca o ci w 2017 r.), która zosta a uzupe niona kwot  6,6 mld z   
(do 16,5 mld z ). 

15.3.3. Wynik z prowadzonej polityki pieni nej  

G ównym instrumentem prowadzonej polityki pieni nej, w warunkach nadp ynno ci krajowego 
sektora bankowego, by y bony pieni ne. W zwi zku z emisj  bonów pieni nych NBP ponosi koszty 
dyskonta (s  one prezentowane w wyniku odsetkowym). Poziom kosztów prowadzonej polityki 
pieni nej zale y g ównie od poziomu stóp procentowych ustalanych przez Rad  Polityki Pieni nej, 
nadp ynno ci sektora bankowego, stopy rezerwy obowi zkowej oraz stopy jej oprocentowania. 
Prowadzone przez NBP dzia ania ograniczaj ce negatywny wp yw pandemii COVID-19 spowodowa y 

USD EUR GBP CAD AUD NOK NZD Z oto Razem

RZiS.2. Wynik z operacji finansowych 6,6 1,7 1,6 -0,3 1,5 1,2 0,8 6,1 12,8

Ró nice kursowe 6,6 1,7 1,6 -0,3 1,5 1,2 0,8 6,1 19,4

- zrealizowane ró nice kursowe 6,6 1,7 1,6 0,0 1,5 1,2 0,8 6,1 19,7

- koszty niezrealizowane z wyceny kursowej 0,0 0,0 0,0 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,3

Wynik z tytu u aktualizacji rezerwy na ryzyko kursowe -6,6

USD EUR GBP CAD AUD NOK NZD Z oto Razem

RZiS.2. Wynik z operacji finansowych 3,8 1,4 0,7 0,0 0,4 -0,2 0,3 0,0 3,2

Ró nice kursowe 3,8 1,4 0,7 0,0 0,4 -0,2 0,3 0,0 6,3

- zrealizowane ró nice kursowe 3,8 1,4 0,7 0,0 0,4 -0,2 0,3 0,0 6,3

- koszty niezrealizowane z wyceny kursowej 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Wynik z tytu u aktualizacji rezerwy na ryzyko kursowe -3,2

Zmiana wyniku z operacji finansowych 2,8 0,3 0,9 -0,3 1,1 1,5 0,6 6,2 9,6

2021

2020
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natomiast wzrost przychodów netto zwi zanych ze skupionymi d u nymi papierami warto ciowymi 
w walucie krajowej (odsetki, dyskonto i premia prezentowane w wyniku z odsetek). 

Tabela 22. Wynik z prowadzonej polityki pieni nej w 2021 i 2020 r. (w mld z ) 

 

W 2021 r. NBP osi gn  dodatni wynik z prowadzonej polityki pieni nej. Wzrost wyniku  
w porównaniu z poprzednim rokiem wi za  si  przede wszystkim z rosn cymi przychodami od 
nabytych d u nych papierów warto ciowych. Cz ciowo skompensowa y go rosn ce koszty dyskonta 
wyemitowanych przez NBP bonów pieni nych, co wi za o si  ze wzrostem nadp ynno ci sektora 
bankowego oraz wzrostem stóp procentowych NBP pod koniec 2021 r. 

15.3.4. Koszty dzia ania i amortyzacji 

W 2021 r. NBP odnotowa  wzrost kosztów dzia ania i amortyzacji o 0,05 mld z  (4,3%) w stosunku do 
2020 r. By o to zwi zane m.in. ze wzrostem kosztów wynagrodze  zgodnie z przyj t  polityk  
kadrowo-p acow , kosztów administracyjnych oraz kosztów emisji znaków pieni nych (tj. kosztów 
produkcji banknotów i monet). Koszty emisji znaków pieni nych zale  przede wszystkim od liczby 
zamówionych banknotów i monet oraz cen ich zakupu, a tak e od kosztów zakupu kruszcu do 
produkcji monet.  

2021 2020 Zmiana

1,1 0,5 0,6

Bony pieni ne -0,8 -0,5 -0,3

Rezerwa obowi zkowa -0,1 -0,1 0,0

Depozyt na koniec dnia -0,1 0,0 0,0

D u ne papiery warto ciowe w walucie krajowej 2,0 1,1 0,9

RZiS.1. Wynik z odsetek
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Wykres 36. Struktura kosztów dzia ania 
i amortyzacji w 2021 i 2020 r. (w mld z ) 

Wykres 37. Struktura kosztów administracyjnych 
w 2021 i 2020 r. (w %) 

 

15.3.5. Podzia  wyniku finansowego oraz wp ata z zysku do bud etu pa stwa  

Wynik finansowy NBP za 2021 r. wyniós  11,0 mld z . Zgodnie z ustaw  o NBP 10,4 mld z  (tj. 95%) 
zostaje przekazane do bud etu pa stwa jako wp ata z zysku NBP, a 0,5 mld z  (tj. 5%) zwi ksza fundusz 
rezerwowy NBP. Wp aty z zysku NBP do bud etu pa stwa dokonuje si  po zatwierdzeniu rocznego 
sprawozdania finansowego Narodowego Banku Polskiego przez Rad  Ministrów. 
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Wykres 38. Wynik finansowy i wp ata z zysku do bud etu pa stwa w latach 2017  2021 (w mld z )* 

 

* Wynik podany za dany rok, wp ata do bud etu pa stwa jest dokonywana w kolejnym roku, po zatwierdzeniu rocznego 
sprawozdania finansowego NBP przez Rad  Ministrów. 

Renta mennicza 

Z emisj  pieni dza gotówkowego wi  si  koszty zakupu banknotów i monet. W przeciwie stwie 
do innych zobowi za  NBP zobowi zanie z tytu u emisji pieni dza nie podlega oprocentowaniu, 
a tym samym nie generuje kosztów z odsetek. Pozyskane w zamian aktywa finansowe s  natomiast 

ród em okre lonych przychodów dla NBP.  

Przychody osi gni te z aktywów, których ród em finansowania jest zobowi zanie z tytu u 
wyemitowanego pieni dza gotówkowego, pomniejszone o koszty emisji, nazywa si  rent  mennicz  
(seigniorage). Stanowi  one dochód z emisji pieni dza. 

Maj c na uwadze, e g ównym sk adnikiem aktywów NBP s  rezerwy dewizowe (w tym z oto), 
a od 2020 r. równie  d u ne papiery warto ciowe w walucie krajowej utrzymywane na potrzeby 
polityki pieni nej, mo na przyj  w uproszczeniu, e dochodem z emisji pieni dza b dzie cz  
wyniku z zarz dzania rezerwami dewizowymi, w tym z ró nic kursowych, oraz wyniku  
z d u nych papierów warto ciowych w walucie krajowej, odpowiadaj ca udzia owi zobowi za   
z tytu u emisji pieni dza w sumie aktywów NBP, pomniejszona o koszty emisji znaków pieni nych. 
W 2021 r. tak oszacowana renta mennicza wynios a 8,4 mld z  (6,5 mld z  w 2020 r.). 

15.3.6. Rachunek zysków i strat NBP – zestawienie pi cioletnie 

Na wypracowan  kwot  wyniku finansowego NBP najwi kszy wp yw maj  rezerwy dewizowe oraz 
stopy zwrotu z ich inwestowania (z uwzgl dnieniem kursów walut obcych), jak te  wielko  operacji 
polityki pieni nej i krajowe stopy procentowe. Zmiany wyniku finansowego najcz ciej s  
spowodowane wahaniami kursów walut obcych wzgl dem z otego (np. strata w 2017 r.). W mniejszym 
stopniu wp ywaj  na nie zmiany rentowno ci d u nych papierów warto ciowych na rynkach 
zagranicznych oraz poziom krajowych stóp procentowych.  

7,4
8,9

10,4

0,4
0,5

0,5

-2,5

0,0

7,8
9,3

11,0

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

2017 2018 2019 2020 2021

Wp ata do bud etu pa stwa Wynik pozostaj cy w NBP Wynik finansowy NBP

125Sprawozdanie z działalności Narodowego Banku Polskiego w 2021 roku

Sytuacja majątkowa i kapitałowa oraz wynik fi nansowy NBP za 2021 r.



Sytuacja maj tkowa i kapita owa oraz wynik finansowy NBP za 2021 r. 

 

Tabela 23. Rachunek zysków i strat NBP w latach 2017 2021 (w mld z ) 

 

 

2021 2020 2019 2018 2017

RZiS.1. 2,3 3,1 3,3 2,6 0,8

RZiS.2. 9,9 7,3 5,6 -1,5 -2,4

RZiS.3. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

RZiS.4. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

RZiS.5. 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1

RZiS.A. 12,4 10,6 9,0 1,2 -1,4

RZiS.6. -0,6 -0,6 -0,6 -0,5 -0,5

RZiS.7. -0,3 -0,2 -0,3 -0,3 -0,2

RZiS.8. -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1

RZiS.9. -0,4 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3

RZiS.10. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

RZiS.B. 11,0 9,3 7,8 0,0 -2,5Wynik finansowy za rok obrotowy

Wynik z odsetek

Wynik z operacji finansowych

Wynik z prowizji i op at

Przychody z akcji i udzia ów

Pozosta e przychody

Wynik ogó em 

Koszty wynagrodze

Koszty administracyjne

Koszty amortyzacji

Koszty emisji banknotów i monet

Pozosta e koszty
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