
GŁÓWNE ZASADY OPERACJI OTWARTEGO RYNKU W NBP I W EUROSYSTEMIE - porównanie 

 EBC NBP - system obowiązujący w 
styczniu 2002 r. 

NBP- system obowiązujący od 
lutego 2002 r. 

Charakter stopy referencyjnej Stopa repo - min. dla przetargu. Stopa referencyjna � min. dla przetargu. Stopa referencyjna � min. dla przetargu. 
Zakres kontroli stopy rynkowej Brak kontroli stóp. Stabilizacja O/N 

poprzez zarządzanie płynnością systemu 
bankowego. 

Kontrola WIBOR 1M � zgodnie z zaleceniem 
RPP. 

Stopa WIBOR 1M powinna oscylować wokół 
stopy interwencyjnej -możliwe krótkotrwałe 
odchylenia. 

Zakres informacji nt. oferty 
podaży na przetargu (ex ante) 

Kwota podaży nie jest publikowana w 
momencie ogłoszenia przetargu. 

Publikacja kwoty podaży na danym przetargu1, 
daty płatności, terminu zapadalności i 
minimalnej rentowności 

Publikacja kwoty podaży na danym przetargu, 
daty płatności, terminu zapadalności i 
minimalnej rentowności. 

Kryterium podejmowania 
decyzji przez bank centralny 

Prognoza płynności. 1. Prognoza płynności 
2. Stabilizacja stopy 1M. 

1. Prognoza płynności 

Zapadalność operacji 14 dni. 28 dni. 28 dni.2 
Regularność operacji Regularne - raz w tygodniu (wtorek). Brak regularności. Regularne � raz  w tygodniu (piątek). 
Zasady dla operacji fine-tuning Stosowane bardzo rzadko. 

Zarówno operacje zasilające jak i 
absorbujące. 
Stopa ustalana w zależności od celu 
zastosowania operacji.  

Emisja bonów pieniężnych NBP z terminem 
14 dni - rzadko stosowane.  
Niestosowane operacje zasilające. 

1. Emisja bonów pieniężnych NBP z terminem 
od 1 do 7 dni,  

2. operacja repo z terminem od 1 do 7 dni, 
3. wcześniejszy wykup bonów pieniężnych. 
Stopa dla operacji zasilającej > stopy 
interwencyjnej3.  
Stopa dla operacji absorbującej < stopy 
interwencyjnej ale powyżej stopy referencyjnej. 

Publikowane przez bank 
centralny informacje nt. 
płynności systemu bankowego 

1. Poziom rezerwy obowiązkowej 
wymaganej w danym okresie 
rezerwowym. 

2. Średni poziom środków 
utrzymywanych na rachunkach banków 
od początku okresu rezerwowego. 

3. Wykorzystanie standing facility, na 
koniec poprzedniego dnia. 

4. Prognoza dotycząca kształtowania się 
czynników autonomicznych na 
najbliższy tydzień. 

1. Poziom rezerwy obowiązkowej wymaganej 
w danym okresie rezerwowym. 

2. Dane nt. stanu rachunków na każdy dzień w 
okresie rezerwowym. 

1. Poziom rezerwy obowiązkowej wymaganej 
w danym okresie rezerwowym. 

2. Dane nt. stanu rachunków na każdy dzień w 
okresie rezerwowym. 

 
                                                 
1 Rezygnacja z publikowania kwoty przetargu wymaga zmiany uchwały Zarządu NBP w sprawie emitowania bonów pieniężnych NBP oraz obrotu tymi bonami 
2 Od 1 stycznia 2003 termin zapadalności emitowanych bonów pieniężnych NBP wynosi 14 dni 
3 Stopa interwencyjna dla przetargu > stopy referencyjnej 


