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Misja Narodowego Banku Polskiego
Narodowy Bank Polski jako centralny bank państwa ma wyłączne prawo emisji pieniądza 
oraz ustalania i realizowania polityki pieniężnej.

Podstawowym celem NBP jest utrzymanie stabilnego poziomu cen, przy jednoczesnym 
wspieraniu polityki gospodarczej rządu, o ile nie ogranicza to podstawowego celu NBP.
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Cele Narodowego Banku Polskiego
W ramach działalności prowadzonej w latach 2023–2025 Narodowy Bank Polski będzie dążył 
do osiągnięcia następujących celów:

Cel A. Poszerzenie zestawu informacji wykorzystywanych przy prowadzeniu 
polityki pieniężnej przez prowadzenie prac analitycznych i badawczych doty-
czących polityki pieniężnej, jej uwarunkowań, narzędzi i efektów oraz progno-
zowania ekonomicznego

Podstawowym celem NBP jest utrzymanie stabilności cen. Dążąc do jej zapewnienia, NBP 
prowadzi politykę pieniężną w ramach strategii celu infl acyjnego. Zgodnie z Założeniami 
polityki pieniężnej reakcja polityki pieniężnej na szoki jest elastyczna i zależy od ich przyczyn 
oraz oceny trwałości ich skutków, w tym od wpływu na procesy infl acyjne. Jednocześnie, 
podejmując decyzje w zakresie polityki pieniężnej, Rada Polityki Pieniężnej bierze pod uwagę 
opóźnienia, z jakimi wpływają one na gospodarkę. Kluczowym elementem procesu decy-
zyjnego w zakresie polityki pieniężnej są zatem analizy i prognozy makroekonomiczne. 
W związku z tym NBP prowadzi prace analityczne i badawcze dotyczące w szczególności 
uwarunkowań, narzędzi i efektów polityki pieniężnej oraz prognozowania ekonomicznego. 
Aby zapewnić wysoką jakość prowadzonych badań, analiz i prognoz, NBP wykorzystuje różne 
źródła informacji oraz nowoczesne narzędzia i modele.

Cel B. Działanie na rzecz stabilnego funkcjonowania krajowego systemu 
fi nansowego poprzez rozwój działalności analityczno-badawczej na potrzeby 
nadzoru makroostrożnościowego

Stabilność systemu fi nansowego jest warunkiem koniecznym efektywnego prowadzenia poli-
tyki pieniężnej. Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym 
nad systemem fi nansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie fi nansowym, Narodowemu 
Bankowi Polskiemu powierzono zadania związane z obsługą Komitetu Stabilności Finansowej, 
będącego organem makroostrożnościowym.

Wspierając procesy decyzyjne Komitetu Stabilności Finansowej, NBP będzie rozszerzał zakres 
analiz i badań niezbędnych do skutecznej realizacji jego zadań. Działania te mają w szcze-
gólności umożliwić Komitetowi poprawną identyfi kację zagrożeń dla stabilności fi nansowej 
oraz ograniczenie ryzyka systemowego.

Ze względu na to, że nadzór makroostrożnościowy jest stosunkowo nowym obszarem polityki 
fi nansowej i gospodarczej, NBP będzie także rozwijał narzędzia analizy ryzyka systemowego 
oraz badał związki systemu fi nansowego i gospodarki. NBP będzie również dążył do stwo-
rzenia spójnego systemu prowadzenia polityki makroostrożnościowej.

W przypadku bezpośredniego zagrożenia stabilności systemu fi nansowego i w czasie sytuacji 
kryzysowej NBP będzie prowadził działania na rzecz utrzymania i przywrócenia stabilności 
fi nansowej. Działania te będą realizowane we współpracy z innymi instytucjami sieci bez-
pieczeństwa fi nansowego reprezentowanymi w Komitecie Stabilności Finansowej.
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Cel C. Racjonalizacja procesu gospodarowania znakami pieniężnymi w NBP

NBP jako emitent banknotów i monet waluty polskiej wprowadza znaki pieniężne waluty 
polskiej do obiegu, dba o ich jakość, a także odpowiada za organizację gospodarki znakami 
będącymi prawnym środkiem płatniczym na terenie Polski.

Wypełniając swoją funkcję, NBP dąży do usprawnienia obrotu gotówkowego, zapewnienia 
płynnego i niezakłóconego zaopatrywania w gotówkę oraz dostępu do pełnej struktury 
nominałowej, przy utrzymaniu wysokiej jakości znaków pieniężnych w obiegu. Działania 
w tym obszarze są prowadzone we współpracy z uczestnikami rynku obrotu gotówko-
wego, między innymi w ramach wdrażania Narodowej Strategii Bezpieczeństwa Obrotu 
Gotówkowego.

Cel D. Działania na rzecz rozwoju procesu zarządzania rezerwami dewizowymi 
oraz metod zarządzania ryzykiem fi nansowym

Rezerwy dewizowe utrzymywane przez NBP służą wzmocnieniu wiarygodności fi nansowej 
kraju, ograniczając ryzyko gwałtownego odpływu kapitału bądź wstrzymania dostępu do 
fi nansowania na rynkach globalnych. Mogą być także wykorzystywane w celu wsparcia 
stabilności rynków fi nansowych w warunkach znacznych zaburzeń ich funkcjonowania.

Zarządzając rezerwami dewizowymi, NBP dąży do zapewnienia wysokiego stopnia bez-
pieczeństwa inwestowanych środków oraz ich właściwej płynności, a przy spełnieniu tych 
kryteriów – do podwyższenia w długim okresie dochodowości rezerw – z uwzględnieniem 
uwarunkowań rynkowych. W tym celu NBP zamierza kontynuować rozszerzanie instrumen-
tarium inwestycyjnego, uwzględniając aktualne uwarunkowania rynkowe, a także rozwijać 
metody alokacji aktywów oraz zarządzania ryzykiem fi nansowym.

Cel E. Zapewnienie dalszego sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania sys-
temu płatniczego oraz prowadzenie działań na rzecz ograniczenia wykluczenia 
fi nansowego

Jednym z głównych zadań NBP jest organizowanie rozliczeń pieniężnych. Działania reali-
zowane przez NBP w ramach tego zadania obejmują działalność operacyjną, regulacyjną 
i nadzorczą w obszarze systemu płatniczego oraz inicjowanie zmian w tym zakresie.

W związku z postępem technologicznym oraz dynamicznymi zmianami na rynku usług 
płatniczych NBP będzie dążył do utrzymania sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania 
systemu płatniczego oraz wspierał jego dalszy rozwój, w szczególności zapewniający realizację 
niezbędnych potrzeb rynkowych w zakresie rozliczeń lub rozrachunku płatności. Ponadto 
w ramach tego celu NBP będzie działał na rzecz ograniczenia wykluczenia fi nansowego, 
w szczególności w zakresie dostępu do usług płatniczych, m.in. realizując projekty edukacyjne. 
Będzie także zapewniał nowoczesne narzędzia usprawniające funkcjonowanie uczestników 
rynku płatniczego oraz dążył do rozszerzenia i usprawnienia badań i analiz w zakresie sys-
temu płatniczego.
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Cel F. Doskonalenie i rozszerzenie badań statystycznych wspierających procesy 
decyzyjne w zakresie polityki pieniężnej, stabilności systemu fi nansowego, w tym 
nadzoru makroostrożnościowego

Jako jeden z głównych ośrodków badań statystycznych w Polsce, NBP opracowuje dane staty-
styczne, które stanowią podstawowe źródło informacji o sektorze fi nansowym oraz bilansie 
płatniczym. Dane te służą do oceny sytuacji makroekonomicznej kraju i podejmowania 
decyzji w zakresie polityki pieniężnej, analiz zagrożeń dla stabilności systemu fi nansowego 
(w tym dla realizacji celów nadzoru makroostrożnościowego).

Zakres prowadzonych przez NBP badań statystycznych będzie ulegać systematycznemu zwięk-
szaniu wraz z rozwojem instytucji i instrumentów fi nansowych oraz wzrostem zapotrzebo-
wania na coraz bardziej szczegółowe informacje, umożliwiające monitorowanie czynników 
ryzyka i zagrożeń w systemie fi nansowym.

Istotne z punktu widzenia rozwoju badań statystycznych w NBP będzie także ich dostoso-
wanie do nowych standardów wyznaczanych przez takie instytucje międzynarodowe, jak: 
EBC, Eurostat oraz MFW.
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Zadania w Planie działalności
Plan działalności NBP na lata 2023–2025 zawiera zadania o charakterze projektowym, służące 
realizacji celów NBP. Plan nie zawiera działań o charakterze stałym, które są prezentowane 
m.in. na stronie internetowej NBP.

Zadania przyporządkowano do poszczególnych celów NBP.

Zadania na lata 2023–2025

Cel A. Poszerzenie zestawu informacji wykorzystywanych przy prowadzeniu 
polityki pieniężnej przez prowadzenie prac analitycznych i badawczych doty-
czących polityki pieniężnej, jej uwarunkowań, narzędzi i efektów oraz progno-
zowania ekonomicznego

1.  Rozwój metod prognozowania koniunktury przy wykorzystaniu danych o wysokiej 
częstotliwości

Efekt końcowy: Analiza własności objaśniających i prognostycznych krótkookresowych 
modeli koniunktury – produkcji i sprzedaży detalicznej – uwzględniających dane o wyso-
kiej częstotliwości.
Badanie to pozwoli na ocenę skali i natury szoków w polskiej gospodarce szybciej niż 
przy użyciu standardowych narzędzi, a uzyskany w jej wyniku zestaw zmiennych będzie 
stanowić uzupełnienie dotychczasowego zbioru mierników koniunktury.
Termin realizacji: 2023
Odpowiedzialny: DABE

I półrocze 2023 r.

  Estymacja modeli i ich weryfi kacja na podstawie testów ekonometrycznych

II półrocze 2023 r.

  Wybór ostatecznych wersji modeli na podstawie badania ich własności prognostycznych

  Przygotowanie raportu z badania
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Cel B. Działanie na rzecz stabilnego funkcjonowania krajowego systemu 
fi nansowego poprzez rozwój działalności analityczno-badawczej na potrzeby 
nadzoru makroostrożnościowego

2. Wpływ polityki pieniężnej na rentowność i kapitał sektora banków komercyjnych

Efekt końcowy: Badanie ma na celu ocenę stopnia złożoności wpływu polityki pieniężnej 
na rentowność i kapitał banków komercyjnych w Polsce. Uwzględnione zostaną różne 
wymiary polityki pieniężnej: bieżąca polityka stopy procentowej, forward guidance i skup 
aktywów oraz inne kanały oddziaływania na sektor bankowy. Zacieśnienie polityki 
pieniężnej może mieć niejednoznaczny i zróżnicowany wpływ na banki (m.in. poprawa 
wyniku z tytułu odsetek, wzrost odpisów z tytułu pogorszenia się portfela kredytowego, 
pogorszenie wyceny niektórych aktywów fi nansowych).
Badanie umożliwi ocenę wpływu netto polityki pieniężnej na cały sektor bankowy i na 
poszczególne jego podmioty.
Termin realizacji: 2023–2024
Odpowiedzialny: DSF

I półrocze 2023 r.

  Przygotowanie danych

II półrocze 2023 r.

  Przygotowanie narzędzi badawczych

I półrocze 2024 r.

  Estymacja i prezentacja wstępnych wyników

II półrocze 2024 r.

  Wprowadzenie ewentualnych modyfi kacji

  Przygotowanie raportu z badania

3. Rozwój narzędzi pomiaru i prognozowania jakości kredytów

Efekt końcowy: Celem badania jest stworzenie nowych miar jakości kredytów kon-
sumpcyjnych i mieszkaniowych oraz modyfi kacja dotychczas stosowanej miary jakości 
kredytów dla przedsiębiorstw. Jednocześnie opracowane zostaną narzędzia prognoz 
zdefi niowanych miar jakości kredytów.
W wyniku badania powstanie kompleksowy system prognozowania jakości kredytów 
w polskim sektorze bankowym.
Termin realizacji: 2023–2024
Odpowiedzialny: DSF
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I półrocze 2023 r.

  Przygotowanie danych

II półrocze 2023 r.

  Przygotowanie narzędzi badawczych

I półrocze 2024 r.

  Estymacja i prezentacja wstępnych wyników

II półrocze 2024 r.

  Wprowadzenie ewentualnych modyfi kacji

  Przygotowanie raportu z badania
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Cel C. Racjonalizacja procesu gospodarowania znakami pieniężnymi w NBP

4. Realizacja działań określonych w Narodowej Strategii Bezpieczeństwa Obrotu Gotówkowego

Efekt końcowy: Wprowadzenie rozwiązań wspierających akceptację i dostępność 
gotówki, wzmacniających płynną realizację procesów zaopatrywania obywateli w pie-
niądz gotówkowy oraz bezpieczeństwo obrotu gotówkowego.
Termin realizacji: 2023–2025
Odpowiedzialny: DES
We współpracy z: DSP, DB, DCB, DP, DIT

I półrocze 2023 r.

  Kontynuacja współpracy z przedstawicielami rynku obrotu gotówkowego w zakresie roz-
wiązań do wdrożenia

  Kontynuacja cyklicznych badań i analiz

II półrocze 2023 r.

  Wdrażanie poszczególnych rozwiązań i ich monitorowanie

  Kontynuacja cyklicznych badań i analiz

I półrocze 2024 r.

  Kontynuacja wdrażania rozwiązań i ich monitorowanie

  Kontynuacja cyklicznych badań i analiz

II półrocze 2024 r.

  Kontynuacja wdrażania rozwiązań i ich monitorowanie

  Kontynuacja cyklicznych badań i analiz

I półrocze 2025 r.

  Kontynuacja wdrażania rozwiązań i ich monitorowanie

  Kontynuacja cyklicznych badań i analiz

II półrocze 2025 r.

  Kontynuacja cyklicznych badań i analiz

  Analiza skutków wdrożonych działań i ustalenie założeń dalszych prac
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Cel D. Działania na rzecz rozwoju procesu zarządzania rezerwami dewizowymi 
oraz metod zarządzania ryzykiem fi nansowym

5. Analiza możliwości dalszej dywersyfi kacji rezerw dewizowych

Efekt końcowy: Rozszerzenie analiz wspierających strategiczną alokację aktywów.
Termin realizacji: 2023
Odpowiedzialny: DZRF
We współpracy z: DOZ, DRTF, DRF

I półrocze 2023 r.

  Analiza aspektów operacyjnych zaangażowania w nowe instrumenty

II półrocze 2023 r.

  Analiza uwarunkowań rynkowych analizowanych instrumentów

6. Rozwój metod analizy i prognozowania długoterminowych stóp zwrotu z inwestycji NBP

Efekt końcowy: Rozbudowa modeli wykorzystywanych przy strategicznej alokacji akty-
wów, z uwzględnieniem nowego instrumentarium inwestycyjnego.
Termin realizacji: 2023
Odpowiedzialny: DZRF

I półrocze 2023 r.

  Konstrukcja bazy danych i prace programistyczne

II półrocze 2023 r.

  Testy modelu
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Zadania w Planie działalności

Cel E. Zapewnienie dalszego sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania sys-
temu płatniczego oraz prowadzenie działań na rzecz ograniczenia wykluczenia 
fi nansowego

7. Budowa nowego systemu RTGS w złotych zgodnego ze standardem ISO 20022

Efekt końcowy: Dostosowanie NBP do świadczenia usług rozrachunku płatności wysoko-
kwotowych w złotych zgodnie ze standardem ISO 20022.
Termin realizacji: 2023–2025
Odpowiedzialny: DSP
We współpracy z: DIT, DRF, DOK, DP, DB, DCB, DRTF, DOZ

I półrocze 2023 r.

  Dalsze prace nad specyfi kacją funkcjonalną nowego systemu

  Dalsze prace nad określeniem zakresu zmian w systemach informatycznych NBP

II półrocze 2023 r.

  Rozpoczęcie prac programistycznych nad nowym systemem

  Rozpoczęcie wprowadzania zmian w systemach informatycznych NBP

  Rozpoczęcie testów wewnętrznych

I półrocze 2024 r.

  Kontynuacja prac programistycznych

  Kontynuacja dostosowań systemów informatycznych NBP

  Dalsze testy wewnętrzne

II półrocze 2024 r.

  Kontynuacja prac programistycznych

  Kontynuacja dostosowań systemów informatycznych NBP

  Dalsze testy wewnętrzne

  Szkolenia użytkowników systemu
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I półrocze 2025 r.

  Testy zewnętrzne

  Wdrożenie nowego systemu

  Migracja NBP i innych użytkowników do nowego systemu

8.  Rozbudowa i modyfi kacja systemu sprawozdawczego BSP (Baza Statystyki Płatniczej) 
oraz systemu PAR-BSP (hurtownia danych)

Efekt końcowy: Dostosowanie zakresu informacji z obszaru statystyki płatności groma-
dzonych przez NBP do zakresu danych określonych w znowelizowanym rozporządzeniu 
EBC w sprawie statystyki płatności.
Termin realizacji: 2023
Odpowiedzialny: DSP
We współpracy z: DIT

I półrocze 2023 r.

  Modyfi kacja i rozbudowa systemu PAR-BSP – kontynuacja

  Testy i wdrożenie systemu PAR-BSP

  Zakończenie przedsięwzięcia projektowego
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Zadania w Planie działalności

Cel F. Doskonalenie i rozszerzenie badań statystycznych wspierających procesy 
decyzyjne w zakresie polityki pieniężnej, stabilności systemu fi nansowego, w tym 
nadzoru makroostrożnościowego

9.  Rozbudowa systemu zbierania danych o imigracji w Polsce oraz prowadzenie analiz jej 
wpływu na sytuację ekonomiczną (rynek pracy)

Efekt końcowy: Przeprowadzenie badań imigracji metodą stosowaną w badaniach 
małych grup społecznych (RDS, Respondent Driven Sample). Włączenie oddziałów 
okręgowych NBP do badań imigracji w ujęciu terenowym.
Termin realizacji: 2023–2024
Odpowiedzialny: DS
We współpracy z: DABE

I półrocze 2023 r.

  Prace analityczne podsumowujące zrealizowane badanie

II półrocze 2023 r.

  Kolejna tura badania imigrantów we wszystkich województwach realizowana przez 
oddziały okręgowe NBP

I półrocze 2024 r.

  Prace analityczne podsumowujące zrealizowane badanie

  Przygotowanie raportu z badania do publikacji
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