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Synteza
Narodowy Bank Polski (zwany dalej NBP) jest centralnym bankiem państwa i jako insty-
tucja pełni znaczącą rolę w systemie pieniężnym. Zakres funkcjonowania NBP regulują: 
Konstytucja RP, ustawa o NBP oraz ustawa Prawo bankowe. Do kluczowych zadań NBP 
należy m.in. wyłączne prawo emisji pieniądza oraz pełnienie roli banku banków. W ramach 
tych działań bank centralny zapewnia odpowiednią jakość znaków pieniężnych w obiegu 
oraz płynność rozliczeń gotówkowych, wprowadzając do obiegu banknoty i monety w pełnej 
strukturze nominałowej.

Zgodnie z art. 32 ustawy o Narodowym Banku Polskim znaki pieniężne, tj. banknoty 
oraz monety emitowane przez NBP, są prawnymi środkami płatniczymi na obszarze 
Rzeczypospolitej Polskiej. Działalność NBP w ramach obrotu gotówkowego obejmuje: zama-
wianie banknotów i monet u producentów, weryfi kację autentyczności i jakości obiegowej 
znaków pieniężnych, a także przechowywanie oraz dystrybucję banknotów i monet. Obszar, 
na który NBP bezpośrednio oddziałuje za pośrednictwem regulacji dotyczących pobierania 
i odprowadzania waluty polskiej, obejmuje głównie banki1. Należy jednak wskazać, że do 
grupy uczestników krajowego obrotu gotówkowego, poza bankiem centralnym i bankami, 
należą również producenci znaków pieniężnych, fi rmy CIT procesujące gotówkę na rzecz 
banków, operatorzy bankomatów, sieci handlu detalicznego i konsumenci.

Współdziałanie profesjonalnych uczestników rynku obrotu gotówkowego przekłada się na 
zapewnienie społeczeństwu dostępu do gotówki. Powszechna akceptacja gotówki oraz jej 
dostępność nabrały szczególnego znaczenia w okresie pandemii COVID-19 w 2020 r., a rola 
pieniądza gotówkowego stała się przedmiotem rozważań kontynuowanych na forum mię-
dzynarodowym w 2021 r. Obserwowany w 2020 r. trend wzrostu popularności płatności 
bezgotówkowych utrzymał się w 2021 r. Jednocześnie jednak w wielu krajach wskazywano 
na znaczny wzrost popytu na gotówkę, która w dużej mierze służyła konsumentom nie tylko 
do rozliczania transakcji, ale również do przezornościowego przechowywania wartości. 
Zjawisko wzrostu wartości obiegu przy równoczesnym spadku popularności gotówki jako 
środka płatniczego, które ujawniło się w czasie pandemii w większości krajów strefy euro, 
w Wielkiej Brytanii, Australii, USA czy w Kanadzie, określa się terminem banknote (cash) 
paradox. Wzrost zapotrzebowania na gotówkę nie przekłada się w tym przypadku na jej 
większe wykorzystanie w transakcjach, gdyż konsumenci, często kierując się przezornością 
w niepewnych czasach, gromadzą gotówkę w celach tezauryzacyjnych. Popyt na banknoty 
dotyczy wówczas w szczególności wysokich nominałów2. Porównując wartość banknotów 
euro pobranych z Europejskiego Banku Centralnego wiosną 2020 r. ze średnimi wartościami 
z poprzednich 5 lat, zaobserwowano 4-procentowy wzrost, a w grudniu 2020 r. wzrost ten 
osiągnął aż 8%. Jak zauważył Europejski Bank Centralny, przed wystąpieniem pandemii 
około 20% banknotów euro pozostających w obiegu było aktywnie wykorzystywanych jako 
środek płatniczy w strefi e euro. Z drugiej strony wzrost płatności gotówkowych z początkiem 
czerwca 2021 r. zaobserwowano we Francji. Według przeprowadzonych badań liczba transak-
cji fi nalizowanych przy wykorzystaniu gotówki była o 37% większa niż w trzech pierwszych 
tygodniach maja 2021 r. Może to oznaczać, że po okresie niepewności wynikającej z pandemii 

1  Na potrzeby niniejszego raportu pojęcie banki obejmuje również inne, poza bankami, podmioty mające 
ustawowe upoważnienie do pobierania z NBP i odprowadzania do NBP waluty polskiej.

2  Payments Report 2021, Riksbank, 2021 r.
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w 2020 r. Francuzi zaczęli wydawać gotówkę zgromadzoną wcześniej w celach przezorno-
ściowych. Z kolei coroczne badanie zwyczajów płatniczych w USA ujawniło dalszy wpływ 
pandemii na zachowanie konsumentów i w październiku 2021 r. udział płatności gotówko-
wych wyniósł 20%, co oznacza wzrost w stosunku do poprzedniego roku o 1 pkt proc. Jako 
przykład społeczeństwa bezgotówkowego można wskazać Norwegię, w której wiosną 2022 r. 
udział liczby płatności gotówkowych w transakcjach wyniósł jedynie 4% i spadł z poziomu 
7–8% obserwowanego jesienią 2019 r. Jednocześnie wiosną 2022 r. pod względem wartości 
na transakcje gotówkowe przypadło 2%. Warto również wskazać, że chociaż społeczeństwo 
Norwegii preferuje płatności bezgotówkowe, Norges Bank regularnie monitoruje infrastruk-
turę zapewniającą konsumentom dostęp do gotówki. Z gromadzonych danych wynika, że 
w Norwegii w 2021 r. liczba transakcji wypłaty gotówki z bankomatów spadła (r/r) o 19%, a ich 
wartość zmniejszyła się o 16%. W tym samym czasie liczba transakcji cash back spadła o 11%, 
a ich wartość wzrosła o 19%. Cyfryzacja w dziedzinie instrumentów płatniczych jest zatem 
nieunikniona i ukierunkowana na ułatwienie oraz przyspieszenie transakcji. Równolegle 
jednak istotnie rośnie znaczenie bezpieczeństwa transakcji oraz zapewnienia wszystkim 
konsumentom dostępu do preferowanych metod płatniczych.

Mając powyższe na uwadze, należy wskazać, że rola NBP jako instytucji regulującej rynek 
oraz podejmującej inicjatywy o charakterze strategicznym, wymagającym zaangażowania 
poszczególnych uczestników rynku obrotu gotówkowego, nabrała szczególnego znaczenia. 
Wypracowanie propozycji działań wzmacniających bezpieczeństwo obrotu gotówkowego 
w Polsce, przeciwdziałanie eliminacji gotówki z obrotu gospodarczego oraz obrona swobody 
wyboru instrumentów płatniczych stały się jednym z priorytetów. W związku z tym, wzmac-
niając działania NBP jako integratora rynku obrotu gotówkowego, Zarząd Narodowego 
Banku Polskiego podjął decyzję o opracowaniu Narodowej Strategii Bezpieczeństwa Obrotu 
Gotówkowego. Strategia ta została wypracowana we współpracy z uczestnikami rynku 
w ramach Rady ds. obrotu gotówkowego. Propozycje działań wskazanych w Narodowej 
Strategii Bezpieczeństwa Obrotu Gotówkowego zgrupowano w czterech fi larach, obejmu-
jących: powszechną akceptację i dostępność gotówki, niezakłócone zaopatrywanie rynku 
w walutę polską, bezpieczeństwo fi zyczne banknotów i monet oraz odporność systemów IT 
na cyberzagrożenia. Założenia Narodowej Strategii Bezpieczeństwa Obrotu Gotówkowego 
opierają się na przekrojowym, systemowym przeglądzie rynku obrotu gotówkowego, obejmu-
jącym zarówno uwarunkowania prawne i organizacyjne, jak też podjęte w ostatnich latach 
przez NBP działania dotyczące funkcjonowania tego rynku.

Jednocześnie w 2021 r. NBP był zaangażowany w prace legislacyjne dotyczące opracowania 
projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych. Celem 
tych prac było wprowadzenie obowiązku akceptowania płatności gotówkowych przez pod-
mioty prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Nowe 
regulacje weszły w życie 5 listopada 2021 r. i eliminują możliwość ograniczania przez akcep-
tantów oferty zawarcia umowy sprzedaży lub świadczenia usług do konsumentów, którzy 
dokonają zapłaty wyłącznie w formie bezgotówkowej. Brak możliwości odmowy przyjęcia 
zapłaty znakami pieniężnymi emitowanymi przez NBP przez akceptanta nie miał charakteru 
bezwarunkowego, przewidziano bowiem odpowiednie wyłączenia, np. prowadzenie przez 
akceptanta działalności w internecie.

Równolegle prowadzono prace legislacyjne związane z nowelizacją ustawy o Narodowym 
Banku Polskim. W konsekwencji w Ustawie z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy 
o Narodowym Banku Polskim oraz ustawy – Kodeks karny wykonawczy zmieniono art. 35 
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ust. 3 ustawy o NBP. Stanowi on podstawę do wydania przez Ministra Sprawiedliwości 
rozporządzenia w sprawie warunków i trybu postępowania przy zatrzymywaniu znaków 
pieniężnych podejrzanych co do autentyczności oraz postępowania z fałszywymi znakami 
pieniężnymi. Tym samym utraciło moc zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego 
z 31 sierpnia 1989 r. w sprawie zatrzymania fałszywych znaków pieniężnych. Rozporządzenie 
Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie znaków pieniężnych podejrza-
nych co do autentyczności oraz fałszywych znaków pieniężnych określa m.in. obowiązek 
zatrzymania znaku pieniężnego podejrzanego co do autentyczności przez podmiot zatrzymu-
jący oraz wskazuje działania w przypadku zatrzymania znaku pieniężnego podejrzanego co 
do autentyczności przez urządzenie przyjmujące lub wydające znaki pieniężne z funkcją wery-
fi kacji autentyczności znaków pieniężnych, zapewniające identyfi kację osób wpłacających.

W 2021 r. weszły też w życie kolejne przepisy zarządzenia nr 19/2016 Prezesa Narodowego 
Banku Polskiego z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie sposobu i trybu przeliczania, sortowa-
nia, pakowania i oznaczania opakowań banknotów i monet oraz wykonywania czynności 
związanych z zaopatrywaniem banków w te znaki (Dz. Urz. NBP z 2020 r. poz. 28). Dotyczą 
one m.in. wdrożenia od 1 stycznia 2021 r. kodów kreskowych GS1-128 na opakowaniach 
monet sformowanych przez producenta. Wprowadzanie kodów kreskowych GS1-128 w ban-
kach i u innych uczestników rynku obrotu gotówkowego jest realizowane sukcesywnie, 
m.in. w formie testów i następnych etapów prac pilotażowych. W ramach wprowadzania 
kolejnych zmian 1 lipca 2021 r. weszły w życie przepisy dotyczące obowiązku monitorowania 
i rejestrowania czynności sprawdzania sumarycznego, przeliczania, sortowania oraz spraw-
dzania autentyczności banknotów lub monet pobranych z NBP. Przepisy te wprowadzono 
do zarządzenia z odpowiednim wyprzedzeniem, w grudniu 2019 r., a z uwagi na ich zakres 
zaproponowano odpowiedni czas na przygotowanie się do ich stosowania.

Niniejszy „Raport o obrocie gotówkowym w Polsce w 2021 r.”, zwany dalej Raportem, opisuje 
powyższe zjawiska, prezentując jednocześnie dane statystyczne oraz informacje o krajowym 
obrocie gotówkowym. Raport przedstawia trendy obserwowane na rynku obrotu gotówko-
wego, mające wpływ na jego uczestników, tj. banki, producentów znaków pieniężnych, fi rmy 
CIT procesujące gotówkę na rzecz banków, operatorów bankomatów, sieci handlu detalicznego 
i konsumentów. W 2021 r. poziom zapotrzebowania na gotówkę był stabilny, jednak biorąc 
pod uwagę termin opracowania Raportu, w ramach czynników wpływających na krajowy 
obrót gotówkowy poza pandemią COVID-19 uwzględniono również zbrojną agresję rosyjską 
na terytorium Ukrainy trwającą od lutego 2022 r. Należy zaznaczyć, że tylko w pierwszych 
dniach wojny, od 24 lutego do 7 marca 2022 r., NBP zaspokoił niespotykany dotąd popyt 
na pieniądz gotówkowy, realizując zamówienia na banknoty i monety o łącznej wartości 
42 mld zł, czyli zbliżonej do pobrań w całym I kwartale 2021 r. W dniu 28 lutego 2022 r. 
zanotowano rekordową wartość pobrań – 12,5 mld zł, tj. 17-krotność średniej dziennej 
pobrań z 2021 r. Kwota ta jest również dwukrotnie wyższa od najwyższej dziennej wartości 
gotówki pobranej z NBP w początkowym okresie pandemii COVID-19 (13 marca 2020 r.), 
wynoszącej 6 mld zł. Należy również zauważyć, że od marca do czerwca 2022 r. odnotowano 
kilkunastodniowe okresy, w których wartość odprowadzeń do NBP przewyższała wartość 
pobrań z NBP. W obliczu ponadprzeciętnego zapotrzebowania na gotówkę NBP po raz kolejny 
zaspokoił popyt oraz zapewnił sprawne i niezakłócone zaopatrywanie banków w walutę 
polską, wzmacniając równocześnie współpracę z uczestnikami rynku.

W 2021 r. utrzymała się obserwowana od lat tendencja do wzrostu wartości pieniądza gotów-
kowego w obiegu. Wartość obiegu gotówkowego wyniosła 355,2 mld zł i w stosunku do 
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poprzedniego roku zwiększyła się o 10,5%, tj. o 33,7 mld zł. W tym samym czasie odnotowano 
spadek wartości pobrań waluty polskiej z NBP do 185,9 mld zł, tj. o 16,6%, przy wzroście war-
tości odprowadzeń do 152,1 mld zł, czyli o 8,8%. Zjawisko to może świadczyć o powrocie do 
banku centralnego gotówki gromadzonej przez uczestników rynku z powodów przezorno-
ściowych. Warto wskazać, że w 2021 r. 44,7% wartości pobrań waluty polskiej przypadało na 
nominał 100 zł, a 40,6% realizowano w nominale 200 zł, co świadczy o znacznym rynkowym 
zainteresowaniu wyższymi nominałami banknotów. Ponadto należy zauważyć, że w 2021 r. 
liczba znaków pieniężnych – zarówno pobranych z NBP, jak i odprowadzonych do NBP – była 
najniższa od 2011 r.

W ostatnich latach obserwuje się systematyczny spadek częstotliwości powrotu do NBP bank-
notów i monet z rynku, czego odzwierciedleniem jest spadek wskaźnika rotacji wyrażonego 
w cyklach. W 2021 r. banknot powracał do sortowni oddziału okręgowego NBP przeciętnie 
po blisko 2 latach od momentu pobrania go przez bank (dla porównania: jeszcze w 2018 r. 
banknot przeciętnie powracał do NBP po upływie około roku). W przypadku monet wskaźnik 
rotacji w 2021 r. wyniósł blisko 72 lata. Oznacza to, że banki odprowadzają do NBP coraz 
mniej monet o najniższych nominałach (1–5 gr) oraz że zjawisko to zaczyna dotyczyć monet 
o nominałach 10 gr i 20 gr.

Tendencje w zakresie kształtowania się wartości pieniądza gotówkowego w obiegu, wynika-
jące z dotychczas zidentyfi kowanych czynników o charakterze fundamentalnym (np. kurs 
walutowy, PKB, infl acja, stopy procentowe) czy sezonowym (okresy świąteczne, wakacje, 
początek roku szkolnego itp.), występowały również w 2021 r. Wskaźniki makroekonomiczne 
wskazują, że:
–  w 2021 r. relacja wartości obiegu do PKB wyniosła 13,5% i kształtowała się na podobnym 

poziomie jak w 2020 r. (13,7%), w którym odnotowano jej najwyższy wzrost w ciągu ostat-
niej dekady,

–  wartość agregatu pieniężnego M1 w 2021 r. wyniosła 1,7 bln zł i w porównaniu z 2020 r. 
zwiększyła się o 193,2 mld zł, tj. o 12,6%,

–  udział pieniądza gotówkowego3 w agregacie pieniężnym M1 w 2021 r. wyniósł 19,7% i był 
zbliżony do udziału w 2020 r. (20,0%).

Przedmiotem niniejszego opracowania jest obrót gotówkowy dotyczący znaków pieniężnych 
waluty polskiej, które pełnią głównie funkcję transakcyjną (cyrkulacyjną) i tezauryzacyjną. 
Dane na temat wartości obiegu przedstawione w Raporcie nie uwzględniają tzw. wartości 
kolekcjonerskich, które pełnią funkcję płatniczą i mają status prawnego środka płatniczego, 
jednak nie są traktowane jako powszechny środek wymiany w transakcjach.

Główne dane statystyczne dotyczące rynku obrotu gotówkowego w 2020 i 2021 r. przedstawia 
tabela 1, a kluczowe pojęcia zawarte w Raporcie wyjaśniono w słowniku pojęć.

3  Bez gotówki w kasach monetarnych instytucji fi nansowych.
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Tabela 1. Główne dane za 2020 i 2021 r.

2020 r. 2021 r. Zmiana
(2021/2020)

Wartość obiegu 
(stan na 31.12.2021 r.) 321,5 mld zł 355,2 mld zł wzrost o 33,7 mld zł

(+10,5%)

Liczba banknotów w obiegu
(stan na 31.12.2021 r.) 2,8 mld szt. 3,0 mld szt. wzrost o 0,2 mld szt.

(+5,9%)

Liczba monet w obiegu
(stan na 31.12.2021 r.) 20,2 mld szt. 21,1 mld szt. wzrost o 0,9 mld szt.

(+4,0%)

Wartość pobrań
waluty polskiej z NBP 222,8 mld zł 185,9 mld zł spadek o 36,9 mld zł

(-16,6%)

Liczba banknotów
pobranych z NBP 2,1 mld szt. 1,7 mld szt. spadek o 0,4 mld szt.

(-16,9%)

Liczba monet
pobranych z NBP 1,26 mld szt. 1,28 mld szt. wzrost o 0,02 mld szt.

(+1,9%)

Wartość odprowadzeń
waluty polskiej do NBP 139,8 mld zł 152,1 mld zł wzrost o 12,3 mld zł

(+8,8%)

Liczba banknotów
odprowadzonych do NBP 1,5 mld szt. 1,6 mld szt. wzrost o 0,04 mld szt.

(+2,8%)

Liczba monet
odprowadzonych do NBP 0,4 mld szt. 0,3 mld szt. spadek o 0,1 mld szt.

(-30,6%)

Rotacja banknotów 
(stan na 31.12.2021 r.)

w cyklach: 0,58
w dniach: 629

w cyklach: 0,54
w dniach: 681

spadek w cyklach: 0,04
wzrost w dniach: 52

Rotacja monet 
(stan na 31.12.2021 r.)

w cyklach: 0,021
w dniach: 17 386

w cyklach: 0,014
w dniach: 26 107

spadek w cyklach: 0,007
wzrost w dniach: 8 721

Wartość PKB1 2 339,0 mld zł 2 622,2 mld zł wzrost o 283,2 mld zł
(+12,1%)2

Wartość obiegu / PKB 13,7% 13,5% spadek o 0,2 pkt proc.

Wartość agregatu M1 1 531,6 mld zł 1 724,9 mld zł wzrost o 193,3 mld zł (+12,6%)

Wartość obiegu / agregat M13 20,0% 19,7% spadek o 0,3 pkt proc.

1  Produkt krajowy brutto nominalny (ceny bieżące) wg danych GUS za 2020 i 2021 r. („Biuletyn Statystyczny” 
nr 05/2022, data publikacji 24 czerwca 2022 r.).

2  Dynamika PKB w kategoriach nominalnych; wg danych GUS z 24 czerwca 2022 r. PKB w 2021 r. wzrósł 
realnie o 5,9%, podczas gdy w 2020 r. spadł o 2,2%.

3  W wyliczeniach zastosowano wartość obiegu pomniejszoną o gotówkę w kasach monetarnych instytucji 
fi nansowych (MIF).



Obieg znaków 
pieniężnych

Rozdział 2



Rozdział 2

Narodowy Bank Polski12

Obieg znaków pieniężnych
Wartość pieniądza gotówkowego w obiegu według stanu na 31 grudnia 2021 r. wyniosła 
355,2 mld zł. W stosunku do 31 grudnia 2020 r. odnotowano wzrost wartości pieniądza gotów-
kowego w obiegu o 10,5%, tj. o 33,7 mld zł. Wykres 1 ilustruje wzrost wartości pieniądza 
gotówkowego w obiegu.

Wykres 1.  Wartość pieniądza gotówkowego w obiegu oraz wartość agregatu M1 w układzie 
miesięcznym w latach 1997–2021
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Źródło: opracowanie Departamentu Emisyjno-Skarbcowego NBP.

W Polsce w latach 1997–20214 udział pieniądza gotówkowego w agregacie M1 spadł z około 
36% do około 20%. Należy wskazać, że tendencje zmieniają się w sytuacjach nadzwyczajnych. 
Zdarzyło się tak w 2008 r., gdy na początku roku udział pieniądza gotówkowego w agregacie 
M1 wynosił 23%, a w grudniu wzrósł do 26% w związku z kryzysem fi nansowym. Z kolei 
w marcu 2020 r., gdy rozpoczęła się pandemia COVID-19, udział pieniądza gotówkowego 
w agregacie M1 zwiększył się z 19,4% (grudzień 2019 r.) do 21%.

2.1. Wartość oraz liczba banknotów i monet w obiegu5

W ciągu 2021 r. wartość banknotów znajdujących się w obiegu zwiększyła się o ponad 
33,4 mld zł, tj. o 10,6%. W porównaniu ze stanem na koniec 2020 r. odnotowano wzrost war-
tości banknotów w obiegu w przypadku banknotów o nominałach: 500 zł, 200 zł, 100 zł, 20 zł 
i 10 zł (odpowiednio o 38,6%, 20,7%, 1,4%, 9,3%, 3,6%), oraz spadek w przypadku banknotu 
o nominale 50 zł – o 4,6% (tabela 2).

W strukturze wartościowej banknotów w obiegu udział nominałów 500 zł i 200 zł zwiększył 
się odpowiednio o 1,5 pkt proc. i 3,3 pkt proc. Udział banknotów o wartościach nominalnych 
100 zł i 50 zł zmniejszył się odpowiednio o 4,4 pkt proc. i 0,4 pkt proc. W przypadku bank-

4  Od stycznia 1997 r. do grudnia 2020 r.
5  Wartość oraz liczba banknotów i monet w obiegu zostały zaprezentowane według stanu na koniec kwar-

tałów 2021 r.
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notów o nominałach 20 zł i 10 zł zmiana była nieznaczna. Dominującą rolę w wartościowej 
strukturze obiegu zachował banknot o 100-złotowy.

Tabela 2. Wartość banknotów w obiegu według nominałów w 2021 r. (w zł)

Stan na 
koniec 

kwartału
500 zł 200 zł 100 zł 50 zł 20 zł 10 zł Łącznie

1 2 3 4 5 6 7 8

IV kw. 2020 19 253 421 000 114 919 731 600 166 593 990 000 10 847 698 550 2 523 530 960 1 906 072 610 316 044 444 720

I kw. 2021 21 452 626 000 122 270 734 000 168 465 025 300 10 644 428 700 2 521 217 420 1 923 126 810 327 277 158 230

II kw. 2021 23 054 520 000 128 235 378 400 170 403 394 800 10 648 670 300 2 612 430 900 1 940 273 090 336 894 667 490

III kw. 2021 24 778 609 500 133 042 243 000 169 241 407 800 10 570 989 600 2 640 300 700 1 949 529 250 342 223 079 850

IV kw. 2021 26 690 637 000 138 746 402 400 168 946 795 000 10 346 443 550 2 758 242 640 1 974 324 080 349 462 844 670

Źródło: opracowanie Departamentu Emisyjno-Skarbcowego NBP.

Liczba banknotów znajdujących się w obiegu zwiększyła się w ciągu 2021 r. o 166,1 mln szt., 
tj. o 5,9%. W strukturze liczbowej banknotów wzrost udziału zanotowano w przypadku 
nominałów o najwyższej wartości, tj. 500 zł (o 0,4 pkt proc.) i 200 zł (o 2,9 pkt proc.), oraz 
nominału 20 zł (o 0,1 pkt proc.). Temu wzrostowi towarzyszył spadek udziału nominałów: 
100 zł (o 2,5 pkt proc.), 50 zł (o 0,8 pkt proc.) i 10 zł (o 0,2 pkt proc.). Opisane zmiany udzia-
łów świadczą o wzroście zapotrzebowania na banknoty o wyższych nominałach (tabela 3).

Tabela 3. Liczba banknotów w obiegu według nominałów w 2021 r.

Stan na 
koniec 

kwartału
500 zł 200 zł 100 zł 50 zł 20 zł 10 zł Łącznie

1 2 3 4 5 6 7 8

IV kw. 2020 38 506 842 574 598 658 1 665 939 900 216 953 971 126 176 548 190 607 261 2 812 783 180

I kw. 2021 42 905 252 611 353 670 1 684 650 253 212 888 574 126 060 871 192 312 681 2 870 171 301

II kw. 2021 46 109 040 641 176 892 1 704 033 948 212 973 406 130 621 545 194 027 309 2 928 942 140

III kw. 2021 49 557 219 665 211 215 1 692 414 078 211 419 792 132 015 035 194 952 925 2 945 570 264

IV kw. 2021 53 381 274 693 732 012 1 689 467 950 206 928 871 137 912 132 197 432 408 2 978 854 647

Źródło: opracowanie Departamentu Emisyjno-Skarbcowego NBP.

Na koniec 2021 r. najwięcej (56,7%) było w obiegu banknotów o wartości nominalnej 100 zł. 
Drugi pod tym względem był nominał 200 zł (23,3%), natomiast 6,9% obiegu stanowiły bank-
noty 50-złotowe. Uwagę zwraca również wzrost udziału banknotów 500 zł – z 1,4% w 2020 r. 
do 1,8% na koniec 2021 r. (wykres 2).

Wartość monet znajdujących się w obiegu wzrosła w ciągu 2021 r. o 329,5 mln zł, tj. o 6,0%. 
W strukturze nominałowej pod względem wartości największy wzrost odnotowano w przy-
padku monet 5 zł, 2 zł (bez 2 zł NG6) oraz 50 gr – odpowiednio o 8,2%, 6,5% i 5,9%. Udział monet 

6  Monety okolicznościowe 2 zł wykonane ze stopu Nordic Gold, będące prawnym środkiem płatniczym.
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5- i 2-złotowych w strukturze wartościowej obiegu monet wzrósł odpowiednio o 0,7 pkt proc. 
i 0,1 pkt proc. Jeśli chodzi o udział monet 50 gr, 5 gr i 1 gr, zmiana była nieznaczna; udział 
monet 2 zł NG spadł o 0,5 pkt proc., a udział monet 1 zł, 20 gr, 10 gr i 2 gr zmniejszył się 
w przypadku każdego z tych nominałów o 0,1 pkt proc. (tabela 4).

Wykres 2. Struktura liczbowa banknotów w obiegu według nominałów w 2021 r.
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Źródło: opracowanie Departamentu Emisyjno-Skarbcowego NBP.

Tabela 4. Wartość monet w obiegu według nominałów w 2021 r. (w zł)

Stan na 
koniec 

kwartału
5 zł 2 zł 2 zł NG 1 zł 50 gr 20 gr 10 gr 5 gr 2 gr 1 gr Łącznie

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

IV kw. 20 2 027 902 425 1 061 454 368 478 002 114 686 043 005 367 065 851 300 278 791 259 500 384 127 390 014 68 181 297 75 887 172 5 451 705 421

I kw. 21 2 055 337 890 1 069 011 864 477 976 974 686 621 550 369 820 246 302 390 596 261 325 542 128 027 169 68 421 329 76 398 647 5 495 331 807

II kw. 21 2 110 079 405 1 091 027 876 477 977 420 697 802 484 375 170 780 305 608 401 264 038 242 129 007 654 68 773 492 77 080 493 5 596 566 247

III kw. 21 2 151 575 425 1 115 991 968 477 961 304 713 487 439 382 369 236 310 231 073 267 809 179 130 246 899 69 208 077 77 876 007 5 696 756 607

IV kw. 21 2 193 747 495 1 130 563 272 477 959 278 723 141 290 388 726 705 314 814 204 271 735 796 131 865 851 69 814 827 78 872 535 5 781 241 253

Źródło: opracowanie Departamentu Emisyjno-Skarbcowego NBP.

Na koniec 2021 r. liczba monet znajdujących się w obiegu zwiększyła się o 812,9 mln szt., 
tj. o 4,0%. Wzrost odnotowano w przypadku wszystkich monet (5 zł – 8,2%, 2 zł – 6,5%, 
1 zł – 5,4%, 50 gr – 5,9%, 20 gr – 4,8%, 10 gr – 4,7%, 5 gr – 3,5%, 2 gr – 2,4% i 1 gr – 3,9%). 
W przypadku monet o nominale 2 zł NG nie zaobserwowano zmiany (tabela 5).

W strukturze liczbowej monet w obiegu nie odnotowano znacznych zmian udziału poszcze-
gólnych nominałów. Najwięcej w obiegu było monet tzw. niskich nominałów, tj. 1–5 gr; 
łącznie ich udział osiągnął 66,6%. W praktyce monety te mają jednak najniższe wskaźniki 
rotacji w cyklach.
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Tabela 5. Liczba monet w obiegu według nominałów w 2021 r.

Stan na 
koniec 

kwartału
5 zł 2 zł 2 zł NG 1 zł 50 gr 20 gr 10 gr 5 gr 2 gr 1 gr Łącznie

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

IV kw. 20 405 580 485 530 727 184 239 001 057 686 043 005 734 131 701 1 501 393 957 2 595 003 843 2 547 800 286 3 409 064 849 7 588 717 180 20 237 463 547

I kw. 21 411 067 578 534 505 932 238 988 487 686 621 550 739 640 491 1 511 952 980 2 613 255 415 2 560 543 384 3 421 066 425 7 639 864 741 20 357 506 983

II kw. 21 422 015 881 545 513 938 238 988 710 697 802 484 750 341 560 1 528 042 005 2 640 382 417 2 580 153 074 3 438 674 582 7 708 049 319 20 549 963 970

III kw. 21 430 315 085 557 995 984 238 980 652 713 487 439 764 738 471 1 551 155 367 2 678 091 787 2 604 937 976 3 460 403 867 7 787 600 748 20 787 707 376

IV kw. 21 438 749 499 565 281 636 238 979 639 723 141 290 777 453 409 1 574 071 021 2 717 357 962 2 637 317 023 3 490 741 348 7 887 253 511 21 050 346 338

Źródło: opracowanie Departamentu Emisyjno-Skarbcowego NBP.

2.2. Rotacja banknotów i monet

Częstotliwość powrotu banknotów i monet do NBP z rynku jest wyrażana za pomocą wskaź-
ników rotacji w dniach oraz w cyklach.

Wskaźnik rotacji w cyklach to iloraz liczby banknotów lub monet, które wpłynęły w przyję-
tym okresie do NBP z banków, oraz średniej liczby banknotów lub monet w obiegu w tym 
samym czasie. Wskaźnik rotacji w dniach jest natomiast ilorazem średniej liczby banknotów 
lub monet w obiegu w przyjętym okresie oraz liczby banknotów lub monet, które w tym 
samym czasie wpłynęły do NBP z banków, pomnożonym przez liczbę dni (365).

W 2021 r. zaobserwowano spadek wskaźnika rotacji w cyklach. Dynamika spadku była umiar-
kowana. Na koniec 2021 r. banknot powracał do sortowni oddziału okręgowego NBP prze-
ciętnie co 681 dni, liczonych od momentu pobrania go przez bank z NBP (w 2020 r. wskaźnik 
rotacji banknotów wynosił 629 dni). W przypadku monet szacowany czas powrotu do NBP 
wyniósł na koniec 2021 r. 26 107 dni, tj. około 72 lat, i wydłużył się w porównaniu z 2020 r. 
o 8721 dni, tj. o blisko 24 lata.

Na wykresach 3 i 4 przedstawiono kształtowanie się wskaźników rotacji banknotów i monet 
w podziale na nominały.

Wskaźnik rotacji w cyklach dla wszystkich nominałów banknotów wyniósł na koniec 2021 r. 
0,54 (tj. przeciętnie banknoty powracały do NBP co 681 dni), co oznacza spadek o 0,04 
w porównaniu z 2020 r. (w 2020 r. wskaźnik wynosił 0,58). Według stanu na koniec 2021 r. 
wskaźnik rotacji dla poszczególnych nominałów banknotów był zróżnicowany. Najczęściej 
powracały do NBP banknoty o nominałach 50 zł i 20 zł (odpowiednio co 279 dni i 460 dni), 
najrzadziej banknot o nominale 500 zł – co 10 lat. W 2021 r. wskaźnik rotacji w cyklach obniżył 
się w stosunku do 2020 r. w przypadku wszystkich nominałów banknotów. Spadek wskaźnika 
rotacji wynosił odpowiednio: 500 zł – 0,01 pkt proc., 200 zł – 0,04 pkt proc., 100 zł – 0,01 pkt 
proc., 50 zł – 0,10 pkt proc., 20 zł – 0,12 pkt proc., 10 zł – 0,05 pkt proc. (wykres 3).
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Wykres 3. Rotacja banknotów w cyklach
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Źródło: opracowanie Departamentu Emisyjno-Skarbcowego NBP.

Uwaga: na potrzeby analityczne źródłowe dane liczbowe zostały zaokrąglone do części dziesiętnych.

Wskaźnik rotacji monet w cyklach od lat cechuje się tendencją spadkową. Na koniec 2016 r. 
wyniósł 0,036 (tj. przeciętnie monety powracały do NBP blisko co 28 lat), a na koniec 2021 r. 
wskaźnik rotacji dla wszystkich nominałów monet wyniósł 0,014, czyli przeciętnie monety 
powracały do NBP blisko co 72 lata (wykres 4). Podobnie jak w przypadku banknotów wskaź-
nik rotacji poszczególnych nominałów monet był zróżnicowany. Według stanu na koniec 
2021 r. najczęściej powracały do NBP monety o nominale 1 zł (wskaźnik wyniósł blisko 
0,1, co oznacza, że moneta trafi ała do NBP w przybliżeniu co 9 lat) oraz monety 5 zł i 2 zł 
(wskaźnik około 0,1, czyli częstotliwość ich powrotu do NBP wyniosła 11–12 lat), a najrzadziej 
nominały 1 gr, 2 gr i 5 gr, które w praktyce w znikomym stopniu powracały do NBP (wg wyli-
czeń odpowiednio co około 442, 274, 234 lata). Należy zauważyć, że w przypadku monet 10- 
i 20-groszowych wartość wskaźnika rotacji jest bardziej zbliżona do wskaźnika monet z grupy 
niskich nominałów, tj. 5 gr, niż do wskaźnika rotacji monet o wyższym nominale, tj. 50 gr.

Wykres 4. Rotacja monet w cyklach
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Źródło: opracowanie Departamentu Emisyjno-Skarbcowego NBP.

Uwaga: na potrzeby analityczne źródłowe dane liczbowe zostały zaokrąglone do części dziesiętnych.

Banknoty i monety procesowane przez sektor komercyjny są również przedmiotem analizy 
pod kątem rotacji, prowadzonej na podstawie kwartalnych sprawozdań przekazywanych do 
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NBP przez banki. Szczegóły dotyczące tego zagadnienia przedstawiono szerzej w podrozdziale 
„4.3. Sprawozdawczość z zakresu obrotu gotówkowego”. Na podstawie powyższych danych 
obliczono wskaźnik rotacji banknotów na rynku7 w 2021 r., odzwierciedlający częstotliwość 
ich powrotu do sortowni banków i fi rm CIT.

Tabela 6. Wskaźnik rotacji banknotów w cyklach i dniach w 2021 r.

Nominał
NBP Rynek 

wskaźnik rotacji (cykle) wskaźnik rotacji (dni) wskaźnik rotacji (cykle) wskaźnik rotacji (dni)

1 2 3 4 5

500 zł 0,10 3 684 0,87 419

200 zł 0,40 909 1,91 191

100 zł 0,48 765 2,93 125

50 zł 1,31 279 5,79 63

20 zł 0,79 460 2,75 133

10 zł 0,59 620 2,60 141

Ogółem 0,54 681 2,85 128

Źródło: opracowanie Departamentu Emisyjno-Skarbcowego NBP.

Wskaźnik rotacji banknotów w cyklach jest ponad 5-krotnie niższy w przypadku NBP niż sek-
tora komercyjnego. Nominałem najczęściej procesowanym na rynku był banknot 50-złotowy, 
który pojawiał się w komercyjnych sortowniach prawie 6-krotnie w ciągu roku. Również do 
sortowni oddziałów okręgowych NBP najczęściej (co 279 dni) powracały banknoty o nominale 
50 zł, jednak ponad 4-krotnie rzadziej niż w przypadku sektora komercyjnego. Kolejny nomi-
nał najczęściej powracający do sortowni banków i fi rm CIT to banknot 100-złotowy (tabela 6).

7  Kalkulacji dokonano analogicznie jak w przypadku częstotliwości powrotu banknotów do NBP, zastępując 
liczbę banknotów odprowadzonych do NBP liczbą banknotów procesowanych w tym okresie przez banki 
i fi rmy CIT.
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3.1. Tendencje obserwowane w Polsce

W czasie trwania pandemii COVID-19 (w latach 2020–2021) zwyczaje płatnicze znacznie się 
zmieniły z powodu utrudnień wynikających z wprowadzonych obostrzeń. Z uwagi na prze-
zornościowy motyw działania w okresie pandemii wzmocniła się rola gotówki jako środka 
tezauryzacyjnego, przy jednoczesnym częściowym zmniejszeniu się transakcyjnego popytu 
na gotówkę.

Po wzroście popularności bezgotówkowych metod płatniczych, szczególnie w okresie wysokiej 
zachorowalności na COVID-19 w 2020 r., i ponadprzeciętnym popycie na gotówkę rok 2021 
przyniósł uspokojenie nastrojów o charakterze przezornościowym. Gotówka była drugim 
najczęściej wybieranym środkiem płatniczym przez wielu konsumentów (22% badanych) 
po kartach płatniczych – 64% konsumentów (wykres 5). W Polsce za jej pośrednictwem reali-
zowano 46% transakcji detalicznych8. W celu zapewnienia konsumentom możliwości wyboru 
metody płatności, zgodnie z celami przyjętymi w Narodowej Strategii Bezpieczeństwa Obrotu 
Gotówkowego, NBP dąży do zapewnienia społeczeństwu odpowiedniego dostępu do gotówki 
oraz jej powszechnej akceptacji.

Wykres 5. Instrumenty płatnicze najchętniej wykorzystywane przez konsumentów w 2021 r.
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Źródło: badanie Płatności bezgotówkowe oczami Polaków 2021 zrealizowane w ramach kampanii edukacyjno-
-informacyjnej „Warto bezgotówkowo”, październik 2021 r.

Przeprowadzone przez fi rmę Elavon badanie metod płatności, m.in. tych, których popular-
ność wzrosła w wyniku pandemii COVID-19, pokazuje, że blisko połowa (46%) respondentów 
zaczęła wówczas korzystać z bezdotykowych form płatności lub zintensyfi kowała korzystanie 
z nich (wykres 6).

Jak wynika z badania, 22% ankietowanych deklarowało częstsze korzystanie z gotówki lub 
rozpoczęcie korzystania z niej, natomiast 18% posługiwało się podczas płatności portfelem 
elektronicznym.

8  Adam Tochmański, Płatności detaliczne w Polsce – trendy i wyzwania, Warszawa, 20 października 2021 r.
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Wykres 6. Wzrost popularności niektórych form płatności w związku z pandemią COVID-19

46

22

18

0 10
%

20 30 40 50

Źródło: Badanie metod płatności: co sądzą klienci, Elavon, czerwiec 2021 r., www.elavon.pl/artykuly/badanie-
-metod-platnosci.html#cookieAccept.

Płatność kartą płatniczą – najpopularniejszą metodę płatności bezgotówkowych – wybierało 
w 2021 r. aż 64% ankietowanych. Do wzrostu popularności zakupów w internecie za pomocą 
karty płatniczej niewątpliwie przyczynił się okres pandemii. W II półroczu 2021 r. wartość 
przeprowadzonych transakcji sięgnęła 13,7 mld zł, co w porównaniu z danymi za I półrocze 
oznacza wzrost o 16,9%9. Porównując wartość przeprowadzonych transakcji w omawianym 
półroczu z analogicznym okresem sprzed roku i dwóch lat, zaobserwowano wzrost odpo-
wiednio o 25% i 81%.

Tendencję wzrostową obserwuje się w powyższym zakresie od 5 lat. Nie bez znaczenia dla 
upowszechnienia transakcji kartami płatniczymi w internecie jest rosnąca liczba sklepów 
internetowych oferujących możliwość płacenia kartą płatniczą, a także posiadanie konta 
bankowego i, co za tym idzie, karty płatniczej. W II półroczu 2021 r. liczba sklepów interne-
towych wzrosła o 5,6 tys. placówek, czyli o 10,7%10. Posiadanie przynajmniej jednego konta 
bankowego zadeklarowało 89% ankietowanych, a 97% z nich deklarowało posiadanie karty 
płatniczej, z której aktywnie korzysta. W 97% przypadków karta płatnicza była wykorzysty-
wana do regulowania płatności za zakupy i usługi11.

Poza uwarunkowaniami wynikającymi z nieprzewidzianych okoliczności obserwowane są 
stałe czynniki decydujące o wyborze metody płatniczej, które ilustruje wykres 7.

Przy wyborze metody płatności Polacy najczęściej kierowali się wygodą i szybkim dostępem 
do środków (71,2%) oraz bezpieczeństwem transakcji i swoich zasobów fi nansowych (48,7%). 
Posiadanie kontroli nad swoimi fi nansami jest kluczowe dla 36,7% badanych. Dla ponad 1/3 
ankietowanych (34,1%) nie bez znaczenia jest też wysokość należności za towar lub usługę. 
Ponad 20% badanych czuje natomiast obawę przed nowymi technologiami związanymi 
z nowoczesnymi metodami płatniczymi i przyznało, że ważnym czynnikiem decydującym 
o wyborze metody płatności jest przyzwyczajenie do dotychczasowego sposobu płatności.

9   Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w II półroczu 2021 roku, op. cit.
10   Ibidem.
11   Dominika Maison, Postawy Polaków wobec obrotu bezgotówkowego – raport z badania 2021 i analiza porównaw-

cza z danymi z 2009, 2013 i 2016 roku, październik 2021 r.
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Wykres 7. Czynniki wyboru metody płatniczej
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Źródło: Metody płatności preferowane przez Polki i Polaków, Tavex SW Research.

Jednocześnie z przeprowadzonych badań12 dotyczących metod płatności preferowanych 
przez Polaków wynika, że rośnie liczba konsumentów deklarujących brak poczucia bezpie-
czeństwa towarzyszący korzystaniu z płatności bezgotówkowych. Zebrane dane pokazują, 
że pod koniec I kwartału 2021 r. ponad połowa ankietowanych (52%) wyraziła obawy, że może 
paść ofi arą nieuczciwych praktyk, płacąc kartą płatniczą, podczas gdy pod koniec 2020 r. 
było to 46% badanych.

Dokonywanie płatności gotówką niezależnie od płaconej kwoty uważało za bezpieczne 31,5% 
respondentów, a prawie 46% z nich miało poczucie bezpieczeństwa przy gotówkowych płat-
nościach niskokwotowych, które dominują w codziennych zakupach13.

Można zaobserwować, że im wyższy nominał banknotu, tym wyższym zaufaniem obda-
rzają go Polacy. Od 2019 r. obserwuje się w tym zakresie tendencję zwyżkową rzędu kilku 
procent w odniesieniu do banknotów o nominałach 100 zł i 200 zł. Zaufanie do nominału 
50 zł pozostaje na prawie niezmienionym poziomie, natomiast banknoty o nominałach 20 zł 
i 10 zł cieszą się wysokim zaufaniem społecznym, jednak w ciągu 3 lat spadło ono, odpo-
wiednio, o 9 i 11 pkt proc. Można przypuszczać, że mniejsze zaufanie do niskich nominałów 
jest spowodowane tym, że banknoty te pozostają dłużej w obiegu, co wpływa na ich zużycie 
(patrz podrozdział „2.2. Rotacja banknotów i monet”). Powyższe dane obrazuje wykres 8.

Dokonując zakupów online, 41% badanych wybierało płatność gotówką przy odbiorze zaku-
pionego towaru (wysyłka za pobraniem) i tyle samo decydowało się na płatność gotówką przy 
odbiorze osobistym u kuriera. Dokładnie ten sam procent badanych preferował płatność kartą 
płatniczą przy składaniu zamówienia, a odsetek osób wybierających tradycyjny przelew był 
tylko o 1 pkt proc. wyższy. Najwięcej, bo aż 70% ankietowanych wybierało szybki przelew 
za pośrednictwem jednego z serwisów służących do płatności14.

12   Gotówka sojusznikiem Polaków. Czemu tak chętnie po nią sięgamy?, TavexNews, https://tavex.pl/gotowka-
-sojusznikiem-polakow/.

13   Raport badawczy Metody płatności preferowane przez Polki i Polaków, SW Research, styczeń 2021 r.
14   Badanie E-commerce w Polsce 2021, Gemius, maj/czerwiec 2021 r.
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Wykres 8.  Poczucie bezpieczeństwa przy korzystaniu z banknotów o nominalach 200, 100, 50, 20 
i 10 zł w latach 2019–2021
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Źródło: Badanie opinii publicznej dotyczące jakości banknotów powszechnego obiegu w Polsce. Raport z badań 
ilościowych, Openfi eld, wrzesień 2021 r.

Badania ankietowe15 Warszawskiego Instytutu Bankowości przeprowadzone w III kwartale 
2021 r. pokazują, że pomimo rozwoju elektronicznych form płatności uwarunkowania pan-
demiczne spowodowały, że w 2021 r. liczba Polaków korzystających z gotówki wzrosła o 2 pkt 
proc. (do 22%) w porównaniu z 2019 i 2020 r. (20%).

Na pytanie „Czy gotówka jest potrzebna gospodarce?” aż 68,6% ankietowanych odpowiedziało 
twierdząco16. Respondenci wskazywali, że do czynników mających wpływ na pozytywne 
nastawienie do gotówkowych form płatności należą:
– lepsza kontrola wydatków (23,8% ankietowanych),
– poczucie niezależności (16,8% ankietowanych),
– ochrona danych osobowych (15,5% ankietowanych).

Przywiązanie Polaków do gotówki obrazują dane dotyczące jej noszenia przy sobie na co 
dzień. Banknoty i monety nosi przy sobie aż 90,7% ankietowanych, z czego 62,8% kwotę do 
100 zł, 18,4% nosi więcej gotówki, 9,5% ma w portfelu kwotę, którą można wydać w ciągu 
dnia (mniej niż 100 zł), a 9,3% respondentów wskazało, że nie ma zwyczaju posiadania przy 
sobie gotówki17.

Wyniki analiz dotyczące zmian zachowań płatniczych konsumentów podczas pandemii 
COVID-19 wskazują na ich trwały charakter, szczególnie w przypadku zakupów online. Dalsze 
dokonywanie zakupów online tak samo często jak podczas pandemii zadeklarowało 57% 
badanych. Ponad 40% respondentów zadeklarowało częściowy powrót do zakupów w sklepach 
stacjonarnych, choć nie w takim w stopniu jak przed pandemią18.

15   Badanie zrealizowane przez Warszawski Instytut Bankowości w ramach kampanii „Warto Bezgotówkowo”, 
październik 2021 r.

16   Raport badawczy Metody płatności preferowane przez Polki i Polaków, op. cit.
17   Ibidem.
18   Badanie E-commerce w Polsce 2021, Gemius, op. cit.
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Dokonywanie płatności gotówkowych lub zwiększenie ich częstotliwości w związku z pande-
mią zadeklarowało 22% ankietowanych19. Tylko 10% stwierdziło, że częściej używa gotówki 
w płatnościach, a dwukrotnie więcej ankietowanych zamierza rzadziej z niej korzystać po 
ustaniu pandemii20.

Respondenci, którzy podczas pandemii zaczęli korzystać z płatności bezdotykowych lub 
korzystali z nich częściej, a jednocześnie deklarują korzystanie z nich w przyszłości, stanowili 
90% badanych. Aż 96% ankietowanych z tej grupy pochodzi z grup wiekowych powyżej 44. 
roku życia (przedziały od 45 do 54 lat oraz 55–60 lat)21.

Aż 22 proc. badanych przewiduje, że po pandemii będzie częściej korzystać z płatności kar-
tami płatniczymi, a jedynie 5 proc. wskazuje, że będzie to robić rzadziej niż przed pandemią.

Rozpoczęcie korzystania z portfeli elektronicznych lub częstsze posługiwanie się nimi 
w związku z pandemią zadeklarowało 18% respondentów. Spośród nich 80% zamierza nadal 
korzystać z tej metody płatniczej. Średnia ta wzrasta do 90% wśród osób w wieku od 16 do 
24 lat22.

3.2. Tendencje występujące w wybranych krajach

Rok 2021 zarówno w Polsce, jak i na świecie upłynął pod znakiem pandemii oraz utrzymanych 
w tym czasie restrykcji sanitarnych, ograniczeń społecznej mobilności, wdrażania nowych 
technologii i cyfryzacji w skali globalnej. Wpłynęło to na dalsze zmiany zwyczajów płatni-
czych konsumentów. Obserwowany w 2020 r. wzrost popularności płatności bezgotówkowych 
w znacznej mierze utrzymał się w 2021 r. Jednocześnie w wielu krajach wskazywano na duży 
wzrost popytu na gotówkę, która jednak nie służyła konsumentom do rozliczania transakcji, 
lecz do przezornościowego przechowywania wartości. Informacji w tym zakresie dostarczają 
m.in. badania zwyczajów płatniczych konsumentów, które są przeprowadzane z określoną 
częstotliwością m.in. przez instytuty badawcze oraz banki centralne.

Powyższe zjawiska zaobserwowano m.in. w krajach Eurosystemu, gdzie na początku 2021 r. 
wolumen gotówki odprowadzanej do krajowych banków centralnych oraz powracającej 
z rynku do banków komercyjnych spadł w porównaniu z poprzednim rokiem o około 20–25%. 
Równolegle, pomimo znacznego spadku popularności płatności gotówkowych, odnotowano 
ponadprzeciętny wzrost zapotrzebowania na banknoty euro. W tym przypadku, porównując 
wartość banknotów euro pobranych z Europejskiego Banku Centralnego wiosną 2020 r. ze 
średnimi wartościami z poprzednich 5 lat, zaobserwowano wzrost o 4%. W grudniu 2020 r. 
wzrost ten osiągnął aż 8%. Jak zauważył Europejski Bank Centralny, przed wystąpieniem 
pandemii około 20% banknotów euro pozostających w obiegu było wykorzystywanych jako 
środek płatniczy w strefi e euro. Zdecydowaną większość gotówki, około 1 bln euro, przecho-
wywano natomiast przezornościowo i sporadycznie przeznaczano do transakcji lub gotówka 

19   Badanie metod płatności: co sądzą klienci, czerwiec 2021 r., Elavon, www.elavon.pl/artykuly/badanie-metod-
-platnosci.html.

20   Skrócony raport z badania Jak COVID-19 zmienił zwyczaje zakupowe i płatnicze Europejczyków?, E-service, 
na zlecenie spółek Grupy EVO.

21   Badanie metod płatności: co sądzą klienci, Elavon, op. cit.
22   Ibidem.
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ta trafi ała poza strefę euro23. Poniżej przedstawiono wyniki przykładowych badań dotyczą-
cych wykorzystania gotówkowych i bezgotówkowych instrumentów płatniczych w latach 
2020–2021 oraz na początku 2022 r.

Do grupy krajów przywiązanych do gotówki zalicza się Hiszpanię, w której 82% społeczeństwa 
jest przeciwne ograniczeniom w dokonywaniu płatności gotówkowych, a ponad 70% uważa 
ten środek płatniczy za niezbędny24. W 2020 r. połowa Hiszpanów wskazała na karty płatnicze 
jako preferowaną formę płatności, a blisko 36% respondentów uznało gotówka za najczęściej 
wykorzystywany instrument płatniczy. W tym przypadku zaobserwowano zmianę preferencji 
Hiszpanów w porównaniu z 2014 r., gdy dla blisko 80% respondentów gotówka była najczę-
ściej wybieraną formą płatności. Badania wskazują również, że gotówka jest akceptowana 
przez ponad 99% hiszpańskich punktów handlowo-usługowych, a kartą płatniczą można 
regulować płatności w 93% tych placówek. Jednocześnie przewidywany jest dalszy rozwój 
wykorzystania nowych technologii przez konsumentów, na co wskazało 40% respondentów. 
Oznacza to blisko dwukrotny wzrost zainteresowania nowymi rozwiązaniami w tym zakre-
sie w porównaniu z poprzednim rokiem. Jak wskazuje bank centralny Hiszpanii, około 3% 
społeczeństwa jest narażone na ryzyko braku dostępu do gotówki. W celu przeciwdziałania 
ryzyku fi nansowego wykluczenia obywateli hiszpański rząd w lutym 2022 r. przyjął ustawę 
wskazującą bank centralny Hiszpanii oraz instytucje kredytowe jako odpowiedzialne za 
wdrożenie działań zabezpieczających konsumentów w tym zakresie25.

We Francji z początkiem czerwca 2021 r. zaobserwowano wzrost płatności gotówkowych. 
Według przeprowadzonych badań liczba transakcji fi nalizowanych przy wykorzystaniu 
gotówki była o 37% większa niż w trzech pierwszych tygodniach maja 2021 r. Może to ozna-
czać, że po okresie niepewności wynikającej z pandemii w 2020 r. Francuzi zaczęli wydawać 
gotówkę zgromadzoną wcześniej w celach przezornościowych26. Przywiązanie Francuzów do 
gotówki potwierdzają dane zgromadzone na zlecenie Monnaie de Paris w I połowie 2021 r. 
Ponad 90% respondentów wskazało, że regularnie płaci gotówką, a 70% robi to każdego 
dnia. Należy zauważyć, że w ponad 70% dokonywanych płatności konsumenci posługują się 
gotówką, ponieważ nie chcą korzystać z bezgotówkowych instrumentów płatniczych. U źródeł 
takiego wyboru może leżeć najwyższe zaufanie do gotówki w porównaniu z innymi meto-
dami płatniczymi. Ponad 60% francuskich konsumentów czuje się bezpiecznie, korzystając 
z gotówki, podczas gdy zaufanie do płatności dokonywanych kartą deklaruje mniejsza liczba 
ankietowanych – 47%27.

Coroczne badanie zwyczajów płatniczych w USA ujawniło dalszy wpływ pandemii na zachowa-
nia konsumentów, jak również ich stosunek do posługiwania się gotówką oraz jej gromadzenia. 
W październiku 2021 r. udział płatności gotówkowych wyniósł 20% i wzrósł w stosunku do 
poprzedniego roku o 1 pkt proc. W porównaniu z danymi za 2019 r. udział ten jest jednak 
niższy o 6 pkt proc. Ponadto warto zaznaczyć, że po raz pierwszy od 2016 r. odnotowano wzrost 
r/r średniej miesięcznej liczby transakcji gotówkowych wykonywanych przez konsumenta: 

23   Fabio Panetta, Cash still king in times of COVID-19, przemówienie na konferencji Deutsche Bundeskank 
„International Cash Conference – cash in times of turmoil”, 15 czerwca 2021 r.

24   Survey on the need for cash to remain in circulation, GAD3, 29 września 2021 r., https://www.gad3.com/en/
study-for-denaria-survey-on-the-need-for-cash-to-remain-in-circulation/.

25   Helena Tejero (Banco de España), Cash infrastructure and cash access vulnerability in Spain, prezentacja na 
konferencji „Intergraf Currency + Identity”, Lyon, 6–8 kwietnia 2022 r.

26   France return to cash, „Cash Matters”, 20 sierpnia 2021 r.
27   The French are fond of cash, „Cash Essentilas”, 23 maja 2022 r.
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z 6 do 7. Zauważono też dalszy wzrost wartości gotówki przechowywanej przez konsumentów 
np. w domu – w 2021 r. było to 347 USD, podczas gdy w poprzednich latach: 299 USD (2020 r.) 
oraz 241 USD (2019 r.). Spadła natomiast wartość gotówki przechowywanej w portfelu na 
bieżące wydatki – z 76 USD w 2020 r. do 67 USD w 2021 r.28 Może to świadczyć o utrzymy-
waniu się tendencji do gromadzenia gotówki w czasach niepewności, na czarną godzinę. 
Jednocześnie blisko jedna trzecia konsumentów planuje ograniczyć korzystanie z gotówki 
w najbliższej przyszłości, natomiast 8% zadeklarowało, że zamierza częściej płacić gotówką29.

W Wielkiej Brytanii w 2020 r. liczba transakcji płatniczych spadła r/r o 11% i wyniosła 35,6 mld. 
Ponad połowę (52%) stanowiły transakcje, w których wykorzystano karty płatnicze. Gotówka 
pozostała co prawda drugim pod względem popularności instrumentem płatniczym, jednak 
jej udział w liczbie transakcji spadł do 17%. Dla porównania jeszcze w 2015 r. było to 45%. 
Od 2017 r. popularność gotówki jako instrumentu płatniczego słabła. W ostatnim czasie silny 
wpływ na to zjawisko wywarła pandemia. Spowodowała, że konsumenci zwrócili się ku bez-
gotówkowym instrumentom m.in. z uwagi na restrykcje sanitarne, obawy przed korzystaniem 
z banknotów i monet oraz preferowanie płatności elektronicznych w części punktów han-
dlowo-usługowych. W efekcie w 2020 r. 13,7 mln konsumentów korzystało z gotówki jedynie 
raz w miesiącu lub wcale. Jeszcze rok wcześniej liczba ta była prawie dwukrotnie mniejsza30.

W Niemczech udział transakcji gotówkowych przed pandemią spadł o około 1 pkt proc. 
w ciągu roku, jednak od 2020 r., wraz z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, popyt na 
gotówkę zaczął wzrastać31. W 2020 r. 60% płatności w punktach handlowo-usługowych wyko-
nywano za pośrednictwem gotówki, jednak jej popularność spadła w porównaniu z 2017 r., 
kiedy w 74% transakcji wykorzystywano banknoty i monety. Ocenia się jednak, że 5% bank-
notów pobranych z Deutsche Bundesbanku aktywnie pełniło funkcję transakcyjną, a 40% 
wykorzystywano do przechowywania wartości lub trafi ało poza granice Niemiec32.

Szwedzkie i norweskie społeczeństwa są natomiast postrzegane jako konsumenci o preferen-
cjach bezgotówkowych. W Norwegii wiosną 2022 r. udział płatności gotówkowych według 
liczby wyniósł jedynie 4% i spadł z 7–8% odnotowanych jesienią 2019 r. Pod względem war-
tości na transakcje gotówkowe przypada jedynie 2%. Można również zauważyć, że płatności 
mobilne znacznie zyskały na popularności w transakcjach P2P (person to person) – wiosną 
2022 r. ich udział wyniósł 77% i wzrósł o 21 pkt proc. w porównaniu z danymi sprzed 5 lat. 
Warto też wskazać, że chociaż społeczeństwo preferuje płatności bezgotówkowe, Norges 
Bank regularnie monitoruje infrastrukturę zapewniającą konsumentom dostęp do gotówki. 
Z gromadzonych danych wynika, że w 2021 r. liczba wypłat gotówki z bankomatów spadła r/r 
o 19%, a ich wartość zmniejszyła się o 16%. W tym samym czasie liczba transakcji cash back 
zmniejszyła się o 11%, a ich wartość wzrosła o 19%. Warto dodać, że w analizowanym okre-
sie liczba bankomatów spadła z 1,4 tys. do 1,2 tys., co również wpłynęło na spadek statystyk 
związanych z wykorzystaniem bankomatów przy wzroście wartości transakcji cash back.

28   Emily Cubides, Shaun O’Brien, 2022 Findings from the Diary of Consumer Payment Choice, The Federal 
Reserve, 5 maja 2022 r.

29   Francis Bignell, American payment habits reveald in Onbe’s, „2022 Future of Payments Survey”, 31 stycznia 
2022 r.

30   UK Payment Markets Summary 2021, UK Finance, czerwiec 2021 r.
31   Johannes Beermann (Deutsche Bundesbank), Cash of the Future, „The Banknote and Currency Conference 

2022”, Waszyngton, 24 lutego 2022 r.
32   Jens Weidman (Deutsche Bundesbank), The future of cash, wystąpienie otwierające sympozjum gotówkowe, 

Berlin, 10 listopada 2021 r.
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Pieniądz gotówkowy i bezgotówkowy

W Szwecji w 2020 r. 9% transakcji fi nalizowano przy wykorzystaniu gotówki, a liczba wypłat 
gotówki z bankomatów spadła o 20% w porównaniu z poprzednim rokiem. Riksbank podkreśla 
jednak, że istotne jest zapewnienie konsumentom podstawowej infrastruktury umożliwiającej 
dokonywanie płatności w sposób zgodny z ich potrzebami. Jesienią 2020 r. ustanowiono 12 
nowych lokalizacji zapewniających konsumentom dostęp do gotówki w miejscach, w których 
stwierdzono brak bankomatów. Ponadto od stycznia 2021 r. niektóre z największych banków 
zostały prawnie zobligowane do zapewnienia konsumentom infrastruktury do wypłacania 
oraz wpłacania gotówki33. Riksbank zwraca uwagę na funkcję gotówki jako alternatywy dla 
bezgotówkowych środków płatniczych, w szczególności w przypadku nieprzewidzianych 
awarii, np. internetu34.

Jednocześnie, jak zauważa Riksbank, zarówno w Szwecji, jak i w Norwegii, wartość obiegu 
gotówkowego spada, podobnie jak wykorzystanie gotówki w płatnościach. Tendencja ta utrzy-
mała się również podczas pandemii, co odróżnia te kraje od innych państw35. Zjawisko wzrostu 
wartości obiegu przy równoczesnym spadku popularności gotówki jako środka płatniczego, 
które ujawniło się w czasie pandemii w większości krajów strefy euro, w Wielkiej Brytanii, 
Australii, USA czy w Kanadzie, określa się terminem banknote (cash) paradox. Wzrost zapo-
trzebowania na gotówkę nie przekłada się w tym przypadku na jej większe wykorzystanie 
w transakcjach, gdyż konsumenci, często kierując się przezornością w niepewnych czasach, 
gromadzą gotówkę w celach tezauryzacyjnych. Popyt na banknoty dotyczy wówczas w szcze-
gólności wysokich nominałów36.

Wpływ pandemii na zwyczaje płatnicze konsumentów został odnotowany na całym świecie, 
a spadek płatności gotówkowych w 2020 r. osiągnął w skali globalnej 16%37. Dodatkowo, 
wprowadzone w tym czasie restrykcje oraz początkowe obawy konsumentów przed korzy-
staniem z gotówki przełożyły się na wzmocnienie obserwowanej od kilku lat tendencji do 
wzrostu popularności bezgotówkowych środków płatniczych. Trudno jednak przewidywać, 
czy utrzymają się przyzwyczajenia w zakresie płatności ukształtowane w okresie pandemii. 
Co prawda, 65% ankietowanych deklarowało, że nadal będzie korzystać z bezdotykowych 
kart płatniczych, ale jednocześnie 16% ankietowanych zamierzało powrócić do zwyczajów 
sprzed pandemii, co sugeruje zwrot części konsumentów w kierunku gotówki38. Cyfryzacja 
w zakresie instrumentów płatniczych jest nieunikniona i ukierunkowana na ułatwienie oraz 
przyspieszenie transakcji. Niezwykle ważne staje się jednak bezpieczeństwo transakcji oraz 
zapewnienie konsumentom powszechnego dostępu do preferowanych metod płatniczych39.

W kontekście powyższych rozważań należy również wspomnieć o informacji przekazanej 
przez Europejski Bank Centralny o historycznie niskim poziomie fałszywych banknotów 
ujawnionych w obiegu gotówkowym w 2021 r. Wykryto 347 tys. fałszywych banknotów 
euro, co oznacza, że wskaźnik PPM (pieces per million), czyli liczba falsyfi katów przypadająca 
na milion banknotów w obiegu gotówkowym, wyniósł 12. Dla porównania rok wcześniej 
Europejski Bank Centralny raportował 17 PPM, w 2019 r. 23 PPM, a w 2015 r. wskaźnik 
PPM wyniósł aż 48 sztuk falsyfi katów na milion banknotów w obiegu. Warto zaznaczyć, 

33   Raport o obrocie gotówkowym w Polsce w 2020 r., Narodowy Bank Polski, s. 27.
34   Poorer Access to Cash at Bank Offi  ces, Riksbank, 3 listopada 2021 r.
35   Cash Used Less and Less Frequently in Sweden and Abroad, Riksbank, 3 listopada 2021 r.
36   Payments Report 2021, Riksbank, 2021 r.
37   The 2021 McKinsey Global Payments Report, McKinsely & Company, październik 2021 r.
38   The Visa Back to Business Study. 2021 Outlook. Global Small Business and Consumer Insight, Visa, 2021 r. 
39   Cashless society: the future of digital payments, „Financier Worldwide Magazine”, maj 2021 r.
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że w przypadku polskiego obiegu gotówkowego wskaźnik PPM dla banknotów w 2021 r. 
wyniósł 2,03 (1,67 w 2020 r.) (wykres 9). Wprawdzie nominalnie rośnie liczba falsyfi katów, 
jednak skala fałszerstw utrzymuje się na niskim poziomie. Nieznaczny wzrost w 2021 r. może 
wynikać z faktu, że w poprzednim roku z uwagi na obostrzenia związane z pandemią koro-
nawirusa przeprowadzano mniej transakcji gotówkowych, co mogło wpłynąć na mniejszą 
skalę ujawnień falsyfi katów banknotów. Ponadto wskaźnik ten pozostaje na bardzo niskim 
poziomie, zwłaszcza jeśli uwzględnimy wzrost obiegu gotówkowego od 2019 r. Niski poziom 
fałszerstw utrzymujący się w ostatnich latach jest wynikiem dobrej jakości zabezpieczeń 
znaków pieniężnych oraz wysokiego poziomu wiedzy społeczeństwa na temat zabezpieczeń, 
wynikającego m.in. z działań edukacyjnych i szkoleniowych Narodowego Banku Polskiego.

Wykres 9.  Wartość wskaźnika PPM w latach 2017–2021 dla banknotów euro oraz polskich 
banknotów powszechnego obiegu
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Źródło: opracowanie Departamentu Emisyjno-Skarbcowego NBP oraz dane statystyczne Europejskiego 
Banku Centralnego Euro banknote counterfeiting at historically low level in 2021, ecb.europa.eu.
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4.1. Cykl obrotu gotówkowego i jego uczestnicy

Uczestnikami obrotu gotówkowego w Polsce są: bank centralny, banki, producenci znaków 
pieniężnych, fi rmy CIT procesujące gotówkę w imieniu banków, operatorzy sieci bankoma-
towych, sieci handlu detalicznego oraz konsumenci.

Rolę NBP w obrocie gotówkowym w Polsce określają: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, 
ustawa o Narodowym Banku Polskim oraz ustawa Prawo bankowe. Zgodnie z art. 227 
Konstytucji NBP jest centralnym bankiem państwa i przysługuje mu wyłączne prawo emi-
sji pieniądza. Na podstawie ustawy Prawo bankowe oraz ustawy o Narodowym Banku 
Polskim Prezes NBP wydaje akty prawne kierowane do banków, regulujące obrót gotówkowy. 
Jednocześnie NBP jest aktywnym uczestnikiem obrotu gotówkowego przez zaopatrywanie 
całego rynku w banknoty i monety. Proces ten odbywa się na podstawie umów zawieranych 
z bankami, określających warunki pobierania i odprowadzania waluty polskiej40. Ponadto 
NBP stymuluje działania pozostałych uczestników cyklu, a także integruje uczestników 
całego rynku obrotu gotówkowego.

Działalność NBP w ramach obrotu gotówkowego obejmuje w szczególności:
–  wprowadzanie do obiegu banknotów lub monet; odbywa się na podstawie zarządzeń Prezesa 

Narodowego Banku Polskiego ogłaszanych w Monitorze Polskim, które ustalają termin 
wprowadzenia do obiegu i wielkość emisji oraz wzór i wartość nominalną banknotów lub 
monet, a w przypadku monet także stop, próbę i masę;

–  wycofywanie z obiegu banknotów lub monet; odbywa się na podstawie zarządzeń 
Prezesa Narodowego Banku Polskiego ogłaszanych w Monitorze Polskim, które wskazują 
znak pieniężny, termin jego wycofania z obiegu oraz banki dokonujące wymiany;

–  zamówienia na produkcję banknotów i monet u producentów;
–  weryfi kację autentyczności oraz jakości obiegowej znaków pieniężnych;
–  wymianę znaków pieniężnych, które wskutek zużycia lub uszkodzenia przestają być praw-

nym środkiem płatniczym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej;
–  przechowywanie banknotów i monet;
–  dystrybucję banknotów i monet;
–  niszczenie banknotów i monet nienadających się do obiegu.

NBP, banki oraz fi rmy CIT są odpowiedzialne za weryfi kację autentyczności oraz jakości 
obiegowej banknotów i monet ponownie wprowadzanych do obrotu. Za przechowywanie 

40   Zaopatrywanie banków w walutę polską przez NBP wynika z art. 68 pkt 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
Prawo bankowe i jest realizacją art. 37 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim, zgod-
nie z którym NBP organizuje gospodarkę znakami pieniężnymi Rzeczypospolitej Polskiej. Na podstawie § 4 
Zarządzenia nr 19/2016 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie sposobu 
i trybu przeliczania, sortowania, pakowania i oznaczania opakowań banknotów i monet oraz wykonywania 
czynności związanych z zaopatrywaniem banków w te znaki (Dz. Urz. NBP z 2020 r. poz. 28) NBP zawiera 
z bankami i realizuje umowy określające warunki pobierania i odprowadzania waluty polskiej.
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i dystrybucję polskiej waluty odpowiada NBP i banki, a fi rmy CIT zajmują się dystrybucją 
gotówki oraz jej przechowywaniem w imieniu banków.

Cykl obrotu gotówkowego został zilustrowany na schemacie 1. Znaki pieniężne, które zostaną 
pobrane z jednego z 16 oddziałów okręgowych NBP przez banki lub działające w ich imieniu 
fi rmy CIT, trafi ają do centrów gotówkowych banków lub fi rm CIT, a następnie do konsu-
mentów za pośrednictwem oddziałów banków, sieci bankomatów oraz sieci detalicznych. 
Odwrotną drogę banknoty i monety pokonują, powracając do banku centralnego. Strumień 
gotówki za pośrednictwem dużych sieci detalicznych i urządzeń samoobsługowych trafi a od 
konsumentów do centrów gotówkowych banków lub fi rm CIT zajmujących się procesowa-
niem gotówki w imieniu banków. Zostaje tam rozdzielony na znaki pieniężne nadające się do 
obiegu i nienadające się do obiegu. Część znaków pieniężnych nadających się do obiegu jest 
ponownie wprowadzana do obrotu zgodnie z potrzebami banków i ich klientów. Nadmiar 
znaków pieniężnych jest odprowadzany do NBP.

Schemat 1. Cykl obrotu gotówkowego

NBP

Sieci
handlowo-u ugowe

2

Bank

Firma
CIT

Umowa o warunkach
pobierania

i odprowadzania
waluty polskiej1

Umowa dot. przeliczania,
sortowania, pakowania

lub transportowania
gotówki

Klienci

Bez
oddz e

NBP

oddz e
NBP

1 System podstawowy i depozytowy.
2 Urządzenia służące do wpłaty i wypłaty gotówki.

Źródło: opracowanie Departamentu Emisyjno-Skarbcowego NBP.

W strukturze organizacyjnej NBP funkcjonuje 16 oddziałów okręgowych, które na podstawie 
umów zaopatrują banki w walutę polską. Cztery z nich pełnią funkcję centrów zaopatrywania 
dla pozostałych oddziałów banku centralnego. Według stanu na 31 grudnia 2021 r. zawar-
tych było 18 umów, regulujących współpracę oddziałów okręgowych NBP z 314 jednostkami 
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organizacyjnymi banków funkcjonującymi w ramach sytemu podstawowego41 oraz z 35 jed-
nostkami organizacyjnymi działającymi w ramach systemu depozytowego42.

4.2. Zmiany w aktach prawnych regulujących obrót gotówkowy

Zmiany w aktach prawnych regulujących obrót gotówkowy zostały wprowadzone w trzech 
obszarach, a mianowicie w zakresie:
– usprawnienia procesów gotówkowych,
– zapewnienia powszechnej akceptacji gotówki w płatnościach,
– zapewnienia odpowiedniej jakości znaków pieniężnych w obrocie gotówkowym.

4.2.1. Usprawnienie procesów gotówkowych

W 2021 r. weszły w życie kolejne przepisy Zarządzenia nr 19/2016 Prezesa Narodowego Banku 
Polskiego z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie sposobu i trybu przeliczania, sortowania, pako-
wania i oznaczania opakowań banknotów i monet oraz wykonywania czynności związanych 
z zaopatrywaniem banków w te znaki (Dz. Urz. NBP z 2020 r. poz. 28).

Od 1 stycznia 2021 r. obowiązują przepisy w zakresie wdrożenia kodów kreskowych GS1-128 na 
opakowaniach monet sformowanych przez producenta. Ma to na celu standaryzację i dosko-
nalenie procesów przekazywania monet poprzez:
–  automatyczne wprowadzanie do systemu informatycznego danych o dostarczonych 

opakowaniach monet oraz ich aktualizację w systemie,
–  ograniczenie pracy manualnej oraz eliminację większości dokumentacji papierowej 

przekazywanej pomiędzy NBP a producentem.

Prace nad wprowadzeniem kodów kreskowych GS1-128 w bankach i u innych uczestników 
rynku obrotu gotówkowego są realizowane sukcesywnie, m.in. w ramach testów i kolejnych 
etapów prac pilotażowych.

W ramach wprowadzenia kolejnych zmian od 1 lipca 2021 r. weszły w życie przepisy dotyczące 
obowiązku monitorowania i rejestrowania czynności sprawdzania sumarycznego, przelicza-
nia, sortowania oraz sprawdzania autentyczności banknotów lub monet pobranych z NBP. 
Zostały wprowadzone do zarządzenia z odpowiednim wyprzedzeniem, tj. w grudniu 2019 r., 
jednak z uwagi na ich zakres zaproponowano odpowiedni czas na przygotowanie się do ich 
stosowania. W uzasadnionych sytuacjach dopuszczono możliwość przeliczania banknotów 
lub monet otrzymanych z NBP przez dwóch pracowników banku lub dwóch pracowników 
przedsiębiorcy działającego w imieniu banku, np. w razie awarii.

41   Pobieranie waluty polskiej i jej odprowadzanie przez banki na podstawie zawartej umowy o warunkach 
pobierania i odprowadzania waluty polskiej.

42   Waluta polska złożona jako depozyt NBP stanowi własność NBP i jest przechowywana w pomieszczeniach 
skarbcowych jednostki organizacyjnej banku, przy spełnieniu warunku, że depozyt NBP jest odpowied-
nio zabezpieczony oraz oddzielony od banknotów i monet będących własnością tego banku. Z systemu 
depozytowego korzysta część banków. Limity kwotowe dotyczące przechowywania depozytów NBP są 
indywidualnie ustalane z bankami w umowach.
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W związku z postulatem Grupy ds. obrotu gotówkowego działającej przy Związku Banków 
Polskich przesunięto termin wejścia w życie, ze stycznia 2021 r. na styczeń 2022 r., przepisu 
ograniczającego ręczne przeliczanie i sortowanie banknotów przez banki. W rezultacie udział 
banknotów przeliczonych i przesortowanych ręcznie nie może przekraczać 10% w danym 
kwartale.

4.2.2. Wprowadzenie ustawowego obowiązku powszechnej akceptacji gotówki

Jednym z czterech fi larów wskazanych w Narodowej Strategii Bezpieczeństwa Obrotu 
Gotówkowego, przyjętej przez Zarząd NBP 22 listopada 2021 r., jest fi lar I dotyczący dostęp-
ności i akceptacji gotówki (patrz podrozdział „4.4.1. Narodowa Strategia Bezpieczeństwa 
Obrotu Gotówkowego”).

W tym obszarze w 2021 r. prowadzone były prace legislacyjne nad projektem ustawy o zmianie 
ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, w zakresie wprowadzenia obowiązku 
akceptowania płatności gotówkowych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Podstawowym celem było uregulowanie statusu praw-
nego akceptacji znaków pieniężnych emitowanych przez Narodowy Bank Polski. Dodany do 
ustawy art. 59ea ust. 1 eliminuje możliwość ograniczania przez akceptantów oferty zawarcia 
umowy sprzedaży lub świadczenia usług do konsumentów, którzy dokonają zapłaty wyłącznie 
w formie bezgotówkowej. Brak możliwości odmowy przyjęcia przez akceptanta gotówki 
nie ma charakteru bezwarunkowego, przewidziano bowiem odpowiednie wyłączenia. 
Nie ma on zastosowania w przypadku transakcji zawieranych przez internet, w miejscu, gdzie 
nie ma personelu, w trakcie imprezy masowej, jak również w odniesieniu do jednorazowej 
transakcji, której wartość jest równa przeciętnemu wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw 
lub większa od niego.

Projekt stanowił formalnie inicjatywę ustawodawczą Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 
Z propozycją zmiany w ustawie o usługach płatniczych i uregulowania kwestii akceptacji zna-
ków pieniężnych emitowanych przez NBP wystąpił do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
Prezes Narodowego Banku Polskiego. Nowe regulacje weszły w życie 5 listopada 2021 r.

4.2.3.  Wprowadzenie nowych rozwiązań legislacyjnych w zakresie postępowania ze znakami 
pieniężnymi podejrzanymi co do autentyczności

Kolejny fi lar Narodowej Strategii Bezpieczeństwa Obrotu Gotówkowego dotyczy płynnego 
zaopatrywania w gotówkę. Określono w nim cel, którym jest zapewnienie odpowiedniej 
jakości znaków pieniężnych w obrocie gotówkowym, i zalecono przygotowanie propozycji 
rozwiązań legislacyjnych w zakresie postępowania ze znakami pieniężnymi podejrzanymi 
co do autentyczności (patrz podrozdział „4.4.1. Narodowa Strategia Bezpieczeństwa Obrotu 
Gotówkowego”).

W 2021 r. prowadzono prace legislacyjne związane z nowelizacją ustawy o Narodowym Banku 
Polskim. Ustawą z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim 
oraz ustawy – Kodeks karny wykonawczy zmieniony został art. 35 ust. 3 ustawy o NBP. 
Dało to podstawę do wydania przez Ministra Sprawiedliwości rozporządzenia w sprawie 
warunków i trybu postępowania przy zatrzymywaniu znaków pieniężnych podejrzanych co 
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do autentyczności oraz postępowania z fałszywymi znakami pieniężnymi. Tym samym utra-
ciło moc zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z 31 sierpnia 1989 r. w sprawie 
zatrzymania fałszywych znaków pieniężnych.

W Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z 7 kwietnia 2022 r. w sprawie znaków pienięż-
nych podejrzanych co do autentyczności oraz fałszywych znaków pieniężnych określono 
między innymi:

  wzór protokołu zatrzymania znaku pieniężnego podejrzanego co do autentyczności;

  obowiązek zatrzymania znaku pieniężnego podejrzanego co do autentyczności przez 
podmiot zatrzymujący;

  działania w przypadku zatrzymania znaku pieniężnego podejrzanego co do autentyczności 
przez urządzenie przyjmujące lub wydające znaki pieniężne z funkcją weryfi kacji auten-
tyczności znaków pieniężnych, zapewniające identyfi kację osób wpłacających;

  postępowanie podmiotu zatrzymującego w przypadku ujawnienia znaku podejrzanego 
co do autentyczności w sytuacji braku możliwości ustalenia, przez kogo znak ten został 
przedstawiony;

  obowiązek niezwłocznego przekazania przez podmiot zatrzymujący jednego egzempla-
rza protokołu zatrzymania znaku pieniężnego podejrzanego co do autentyczności wraz 
z zatrzymanym znakiem pieniężnym jednostce Policji właściwej dla miejsca zatrzymania;

  liczbę egzemplarzy protokołu zatrzymania znaku pieniężnego podejrzanego co do auten-
tyczności w zależności od sposobu zatrzymania;

  przekazanie przez Policję zatrzymanego znaku pieniężnego do NBP wraz z postanowie-
niem o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego oraz kopią protokołu zatrzymania znaku 
pieniężnego podejrzanego co do autentyczności, w celu wykonania ekspertyzy i wydania 
opinii w przedmiocie autentyczności zatrzymanego znaku pieniężnego;

  przesyłanie Policji przez NBP opinii w przedmiocie autentyczności zatrzymanego znaku 
pieniężnego (opinia instytucji specjalistycznej);

  przechowywanie przez NBP fałszywego znaku pieniężnego do czasu otrzymania odpisu 
prawomocnego orzeczenia rozstrzygającego w przedmiocie tego znaku;

  niszczenie fałszywego znaku pieniężnego przez komisję powołaną przez dyrektora wła-
ściwej merytorycznie jednostki organizacyjnej NBP;

  zwrot przez NBP autentycznego znaku pieniężnego wraz z opinią jednostce organizacyj-
nej Policji albo innemu uprawnionemu organowi, który go przekazał w celu wykonania 
ekspertyzy.
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4.3. Sprawozdawczość z zakresu obrotu gotówkowego

Od 1 lipca 2018 r. banki, z którymi NBP zawarł umowę określającą warunki pobierania 
i odprowadzania waluty polskiej, zgodnie z Zarządzeniem nr 19/2016 są zobligowane do 
przekazywania NBP kwartalnych sprawozdań, zawierających informacje o liczbie urządzeń 
obsługiwanych przez klientów (np. wpłatomaty, recyklery) oraz urządzeń obsługiwanych 
przez personel banku lub przez personel przedsiębiorcy, któremu bank powierzył proceso-
wanie banknotów (np. sortery), a także przeliczaniu oraz sortowaniu banknotów i monet, 
a następnie ich ponownym wprowadzaniu do obrotu.

4.3.1. Uwarunkowania prawne

W ramach wytycznych określających zasady prawidłowego wypełniania sprawozdań na stronie 
internetowej NBP dostępna jest „Instrukcja w zakresie sporządzania kwartalnych informacji 
sprawozdawczych dotyczących liczby urządzeń, przeliczania i sortowania banknotów i monet 
oraz ich ponownego wprowadzania do obrotu”.

Zgodnie z ww. instrukcją banki:

  od 1 lipca 2018 r. są zobowiązane zamieszczać w sprawozdaniach informacje dotyczące 
banknotów i monet:
–  wprowadzonych do obrotu,
–  procesowanych za pomocą urządzeń, w sortowniach banku oraz w sortowniach przed-

siębiorców, którym bank powierzył procesowanie banknotów lub monet,
–  znajdujących się w ostatnim dniu danego kwartału w kasach banku, w skarbcach banku 

oraz przedsiębiorców (w tym otrzymanych z innego banku lub NBP), którym bank powie-
rzył procesowanie banknotów lub monet, a także w urządzeniach banku i urządzeniach 
niezależnych operatorów;

  od 1 stycznia 2020 r. oprócz ww. informacji są zobligowane zamieszczać w sprawozdaniach 
również dane dotyczące banknotów i monet procesowanych w kasach banku, a następnie 
wprowadzanych do obrotu43;

  od 1 stycznia 2022 r. dodatkowo są również zobowiązane przekazywać informacje o udziale 
banknotów procesowanych ręcznie w całkowitej liczbie banknotów przeprocesowanych 
przez bank w danym kwartale.

Sprawozdania są przekazywane do NBP co kwartał, drogą elektroniczną, za pośrednictwem 
portalu internetowego System Informacji Sprawozdawczej (SIS). Pierwsze sprawozdania 
banki przesłały za III kwartał 2018 r.

Narodowy Bank Polski wykorzystuje kwartalną sprawozdawczość m.in. do monitorowania 
tendencji na rynku w zakresie wprowadzania przez banki do obrotu banknotów i monet 
bez udziału NBP oraz analizy strumieni gotówki w bankach. Interpretacja otrzymywanych 

43   Wyjątek stanowią operacje: ewidencji nominałowej banknotów podejrzanych co do autentyczności, wymiany 
i zamiany, realizowanych w placówkach partnerskich; dane o operacjach wykonywanych w placówkach 
partnerskich banków są przekazywane w ujęciu wartościowym, w odrębnym trybie.
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danych pozwala m.in. na ocenę skali recyrkulacji znaków pieniężnych, czyli wprowadzania ich 
ponownie do obrotu przez banki bez udziału NBP. Jednocześnie analizie podlegają tendencje 
w zakresie procesowania banknotów i monet przez uczestników rynku oraz wykorzystania 
do tego celu wyspecjalizowanych urządzeń.

4.3.2. Dane statystyczne

Analiza danych przekazanych przez banki w 2021 r.44 wskazuje na stabilizację strumienia 
gotówkowego banknotów i monet procesowanych oraz ponownie wprowadzanych do obrotu. 
Otrzymane z banków dane roczne na ten temat są zbliżone do danych pozyskanych w 2020 r.

W 2021 r. banki przeliczyły, przesortowały oraz sprawdziły pod kątem autentyczności 8,3 mld 
szt. banknotów, tj. o 0,2% mniej niż w 2020 r. W 2021 r., podobnie jak rok wcześniej, banki 
procesowały średnio w kwartale 2,1 mld szt. banknotów (tabela 7).

Tabela 7. Liczba banknotów procesowanych w 2020 i 2021 r. w ujęciu kwartalnym

Nominał
2020 2021

I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

500 zł 6 110 968 8 612 707 8 934 304 12 639 760 8 280 642 9 739 922 10 927 686 11 811 061

200 zł 172 293 334 212 793 277 260 302 779 270 485 773 255 655 044 297 115 940 330 705 558 348 633 983

100 zł 1 327 778 859 1 118 300 722 1 331 573 852 1 218 803 815 1 073 542 682 1 245 521 491 1 317 314 790 1 322 725 703

50 zł 353 684 183 337 455 208 358 589 044 335 843 270 279 241 740 316 719 133 316 054 595 312 892 718

20 zł 121 208 198 92 877 282 104 973 917 84 366 094 73 079 009 80 798 524 116 730 031 87 007 759

10 zł 152 783 356 143 879 675 164 834 929 136 647 423 116 658 731 128 824 426 132 680 137 125 183 757

Ogółem 
2 133 858 898 1 913 918 871 2 229 208 825 2 058 786 135 1 806 457 848 2 078 719 436 2 224 412 797 2 208 254 981

8 335 772 729 8 317 845 062

Źródło: opracowanie Departamentu Emisyjno-Skarbcowego NBP.

Równolegle zaobserwowano stabilizację liczby banknotów ponownie wprowadzanych do 
obrotu przez banki. W 2021 r. liczba ta wyniosła 5,9 mld szt. i spadła o 0,9% w porównaniu 
z poprzednim rokiem. Należy zaznaczyć, że podobnie jak w 2020 r. banki ponownie wprowa-
dziły do obrotu średnio około 1,5 mld szt. banknotów w kwartale. Udział banknotów ponow-
nie wprowadzonych do obrotu w liczbie banknotów procesowanych przez banki w 2021 r. 
wyniósł 71,4% (tabela 8). W ujęciu rocznym odnotowano nieznaczny spadek tego udziału, 
wynoszący około 0,5 pkt proc.

Spośród wszystkich nominałów w 2021 r. banknoty 100-złotowe stanowiły najwięcej proce-
sowanych oraz ponownie wprowadzonych do obrotu banknotów (odpowiednio: 59,6% oraz 
64,9%). Kolejnymi nominałami najczęściej procesowanymi oraz ponownie wprowadzanymi 
do obrotu były banknoty: 200 zł (odpowiednio 14,8% oraz 13,6%) oraz 50 zł (odpowiednio 
14,7% oraz 13,5%). W przypadku banknotów o nominale 100 zł zbliżone wyniki uzyskano 
w 2020 r. – 59,9% w przypadku banknotów procesowanych oraz 65,9% dla banknotów ponow-

44   Bank może w dowolnym momencie skorygować swoje sprawozdanie za wybrany kwartał.
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nie wprowadzonych do obrotu. Oznacza to, że banknoty 100-, 200- oraz 50-złotowe w znacznej 
mierze cyrkulują pomiędzy uczestnikami rynku i są wykorzystywane w celach transakcyjnych. 
Jednocześnie nominały 100 zł i 200 zł pełnią również funkcję tezauryzacyjną.

Zbiorcze dane wskazują, że procesowanie banknotów dokonywane jest głównie przez sektor 
komercyjny. W 2021 r. jego udział w procesowaniu banknotów wynosił 84,2%, podobnie jak 
w 2020 r., kiedy wyniósł 84,5%. Wysokość tego udziału zależy od nominału (wykres 10).

Tabela 8.  Liczba oraz udział banknotów ponownie wprowadzonych do obrotu w 2020 i 2021 r. 
w ujęciu kwartalnym

Nominał

2020 2021

Liczba banknotów 
ponownie 

wprowadzonych 
do obrotu

Relacja liczby banknotów 
ponownie wprowadzonych 

do obrotu do liczby banknotów 
procesowanych

Liczba banknotów 
ponownie 

wprowadzonych 
do obrotu

Relacja liczby banknotów 
ponownie wprowadzonych 

do obrotu do liczby banknotów 
procesowanych

1 2 3 4 5

500 zł 26 359 897 72,62% 33 098 672 81,21%

200 zł 625 715 089 68,32% 808 731 131 65,64%

100 zł 3 952 155 967 79,10% 3 853 717 951 77,71%

50 zł 879 027 338 63,44% 801 221 857 65,41%

20 zł 240 612 310 59,64% 218 564 365 61,12%

10 zł 270 742 224 45,26% 225 433 945 44,79%

Ogółem 5 994 612 825 71,91% 5 940 767 921 71,42%

Źródło: opracowanie Departamentu Emisyjno-Skarbcowego NBP.

Wykres 10.  Procesowanie banknotów w 2021 r. według struktury nominałowej w podziale na 
NBP i innych uczestników rynku
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Źródło: opracowanie Departamentu Emisyjno-Skarbcowego NBP.

W przypadku liczby procesowanych monet również można zaobserwować stabilizację. 
W 2021 r. banki przeliczyły, przesortowały oraz sprawdziły pod kątem autentyczności 
2,6 mld szt. monet, podobnie jak w 2020 r., kiedy przeprocesowały 2,7 mld szt. monet (tabela 9).
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Tabela 9. Liczba monet procesowanych w 2020 i 2021 r. w ujęciu kwartalnym

Nominał
2020 2021

I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5 zł 68 802 823 46 341 934 62 879 329 54 087 752 51 110 866 52 453 719 63 052 500 60 412 749

2 zł 115 583 511 73 699 258 102 523 859 93 075 271 88 036 847 90 813 219 104 275 787 101 871 496

1 zł 161 155 202 94 895 471 116 552 042 107 872 285 106 533 576 114 449 745 123 393 813 118 695 451

50 gr 77 155 451 52 344 079 65 332 349 59 549 296 55 299 658 57 600 122 61 735 235 61 509 408

20 gr 59 361 110 39 055 097 47 238 428 42 095 095 39 981 366 41 302 656 44 963 877 43 425 191

10 gr 86 398 384 59 581 011 69 927 429 62 893 210 59 780 636 62 279 357 66 299 327 65 169 163

5 gr 61 002 170 40 864 857 45 623 984 41 719 102 40 621 282 45 003 577 47 045 733 43 508 021

2 gr 72 551 193 49 046 893 53 672 295 49 591 174 46 865 549 54 921 998 57 629 769 53 978 729

1 gr 149 257 919 88 899 039 93 332 943 95 498 730 95 909 876 115 683 688 119 013 925 112 350 064

Ogółem
851 267 763 544 727 639 657 082 658 606 381 915 584 139 656 634 508 081 687 409 966 660 920 272

2 659 459 975 2 566 977 975

Źródło: opracowanie Departamentu Emisyjno-Skarbcowego NBP.

Również w przypadku monet ponownie wprowadzonych do obrotu można odnotować stabi-
lizację. W 2021 r., podobnie jak rok wcześniej, liczba ta wyniosła 1,4 mld szt. Z przekazanych 
sprawozdań wynika, że na koniec 2021 r. banki ponownie wprowadziły do obrotu 53,4% 
przeprocesowanych monet, podczas gdy rok wcześniej było to 53,1% (tabela 10).

Tabela 10.  Liczba oraz udział monet ponownie wprowadzonych do obrotu w 2020 i 2021 r. w ujęciu 
kwartalnym

Nominał

2020 2021

Liczba monet 
ponownie 

wprowadzonych 
do obrotu

Relacja liczby monet ponownie 
wprowadzonych do obrotu 

do liczby monet procesowanych

Liczba monet 
ponownie 

wprowadzonych 
do obrotu

Relacja liczby monet ponownie 
wprowadzonych do obrotu 

do liczby monet procesowanych

1 2 3 4 5

5 zł 123 241 240 53,10% 124 177 229 54,70%

2 zł 206 041 120 53,53% 208 238 038 54,09%

1 zł 275 756 713 57,39% 263 531 090 56,91%

50 gr 131 229 207 51,59% 129 953 439 55,03%

20 gr 97 498 194 51,93% 91 186 312 53,74%

10 gr 170 842 448 61,28% 154 705 741 61,02%

5 gr 95 725 895 50,60% 90 101 929 51,14%

2 gr 95 752 345 42,58% 91 642 384 42,94%

1 gr 216 551 634 50,72% 217 489 056 49,10%

Ogółem 1 412 638 796 53,12% 1 371 025 218 53,41%

Źródło: opracowanie Departamentu Emisyjno-Skarbcowego NBP.

Spośród wszystkich nominałów monet w 2021 r. najwięcej procesowano monet o nominale 
1 zł – 18%. Drugim najczęściej procesowanym nominałem był 1 gr (17,3%). Podobnie jak 
w 2020 r. największy udział miały monety o nominalach 1 zł oraz 1 gr. Monety 1-złotowe 
stanowiły wówczas 18,1%, a monety 1-groszowe – 16,1% ogółu procesowanych monet.
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W przypadku monet ponownie wprowadzonych do obrotu w 2021 r., analogicznie jak w przy-
padku monet procesowanych, najwięcej było monet o nominale 1 zł, które stanowiły 19,2%. 
Drugim nominałem najczęściej wprowadzanym do obrotu był 1 gr (15,9%). Dla porównania 
w 2020 r. monety o nominale 1 zł (19,5%) oraz monety o nominale 1 gr (15,3%) miały najwyższy 
udział wśród monet ponownie wprowadzanych do obrotu.

4.4. Rada do spraw obrotu gotówkowego

Rada do spraw obrotu gotówkowego jest organem opiniodawczo-doradczym przy Zarządzie 
Narodowego Banku Polskiego, funkcjonującym na podstawie Uchwały nr 4/2019 Zarządu 
Narodowego Banku Polskiego z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie powołania Rady do spraw 
obrotu gotówkowego oraz określenia trybu jej działania (zmienionej w 2021 r. uchwałą 
nr 5/2021).

Rada została powołana w celu podjęcia działań zmierzających do usprawnienia i standa-
ryzacji funkcjonowania rynku obrotu gotówkowego oraz zwiększenia jego efektywności 
i bezpieczeństwa przez włączenie w te działania także innych uczestników rynku obrotu 
gotówkowego (oprócz banków). Zaktywizowanie podmiotów funkcjonujących na rynku 
obrotu gotówkowego do współpracy w tym zakresie ma kluczowe znaczenie dla utrzymania 
bezpieczeństwa obrotu gotówkowego.

W pracach Rady od momentu jej powołania uczestniczą przedstawiciele NBP oraz intere-
sariuszy rynku obrotu gotówkowego, w tym banków, Poczty Polskiej SA, organizacji zrze-
szających sektora bankowego oraz sektora detalicznego, Polskiej Organizacji Firm Obsługi 
Gotówki i fi rm CIT.

Jednocześnie, dostrzegając potrzebę ustanowienia nowej perspektywy dla gotówki, na 
początku 2021 r. zadecydowano o powierzeniu Radzie opracowania projektu Narodowej 
Strategii Bezpieczeństwa Obrotu Gotówkowego (NSBOG). Do prac zaproszono główne 
instytucje publiczne właściwe kompetencyjnie dla obszarów objętych Narodową Strategią 
Bezpieczeństwa Obrotu Gotówkowego oraz przedstawicieli niezależnych operatorów sieci 
bankomatowych.

Po wejściu w życie Uchwały nr 5/2021 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 
15 lutego 2021 r. zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady do spraw obrotu gotów-
kowego oraz określenia trybu jej działania do Rady dołączono przedstawicieli: Ministerstwa 
Finansów, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Sprawiedliwości, 
Komendy Głównej Policji, Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, Krajowego Związku Banków 
Spółdzielczych, a także reprezentantów rynku niezależnych operatorów sieci bankomato-
wych i dodatkowych przedstawicieli NBP. Warto wskazać, że Rada do spraw obrotu gotów-
kowego jest jedynym tego typu forum, w którym zasiadają przedstawiciele reprezentujący 
różne obszary rynku obrotu gotówkowego, a jej skład uwzględnia instytucje regulujące jego 
funkcjonowanie.

Do zadań Rady należą m.in.:

  analiza obrotu gotówkowego w Polsce oraz analiza uregulowań prawnych z tego zakresu,
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  analiza skutków wdrożenia Narodowej Strategii Bezpieczeństwa Obrotu Gotówkowego,

  opiniowanie przygotowanych przez Departament Emisyjno-Skarbcowy NBP projektów 
planów określających strategiczne kierunki rozwoju obrotu gotówkowego,

  rekomendowanie propozycji działań mających na celu w szczególności:
– minimalizację systemowego ryzyka obrotu gotówkowego,
– usprawnienie i zwiększenie bezpieczeństwa obrotu gotówkowego,

  opiniowanie przygotowanych przez Departament Emisyjno-Skarbcowy NBP projektów 
organizacji procesów gotówkowych, zapewniających powszechny dostęp do gotówki w peł-
nej strukturze nominałowej i odpowiedniej jakości,

  przygotowywanie propozycji działań mających na celu integrowanie funkcjonowania 
rynku obrotu gotówkowego,

  rozpatrywanie spraw wskazanych przez Zarząd NBP.

Nowelizacja uchwały przeprowadzona w lutym 2021 r. poza przypisaniem Radzie zadań 
związanych z opracowaniem projektu Narodowej Strategii Bezpieczeństwa Obrotu 
Gotówkowego zobowiązała Radę do analizowania skutków wdrożenia NSBOG przyjętej 
przez Zarząd NBP.

W marcu 2021 r. w ramach uruchomienia prac związanych z przygotowaniem NSBOG 
Rada powołała następujące zespoły zadaniowe, odpowiedzialne za przygotowanie projektu 
Narodowej Strategii Bezpieczeństwa Obrotu Gotówkowego:
– akceptacji i dostępności gotówki,
– logistyki gotówki,
– cyberbezpieczeństwa,
– bezpieczeństwa fi zycznego gotówki,
– komunikacji.

W skład zespołów zadaniowych weszli przedstawiciele instytucji reprezentowanych w Radzie.

Na posiedzeniu 29 października 2021 r. projekt Narodowej Strategii Bezpieczeństwa Obrotu 
Gotówkowego został przyjęty przez Radę Uchwałą nr 3/2021. Rada zdecydowała również 
o przedstawieniu projektu NSBOG Zarządowi Narodowego Banku Polskiego. Następnie, 
22 listopada 2021 r. Zarząd Narodowego Banku Polskiego przyjął NSBOG. Dokument w wersji 
skróconej oraz w wersji pełnej został opublikowany na stronie internetowej NBP.

4.4.1. Narodowa Strategia Bezpieczeństwa Obrotu Gotówkowego

Zgodnie z przyjętymi przez Radę zadaniami, przypisanymi poszczególnym zespołom zada-
niowym, przygotowały one projekty działań do uwzględnienia w NSBOG oraz jej rozdziałów. 
Założenia NSBOG zostały oparte na przeglądzie rynku obrotu gotówkowego, obejmującym 
uwarunkowania prawne, organizacyjne, jak też podjęte w ostatnich latach przez NBP dzia-
łania w ramach funkcjonowania tego rynku. Defi nicję kluczowych obszarów działań obej-
mujących uczestników rynku uwzględniono w ramach czterech fi larów NSBOG:



41Raport o obrocie gotówkowym w Polsce w 2021 r.

Uwarunkowania rynku obrotu gotówkowego

  Filar I – dostępność i akceptacja gotówki,

  Filar II – płynne zaopatrywanie rynku w walutę polską,

  Filar III – cyberbezpieczeństwo systemów informatycznych wykorzystywanych w procesach 
zaopatrywania w gotówkę,

  Filar IV – bezpieczeństwo fi zyczne gotówki.

Część I dokumentu stanowi charakterystykę rynku obrotu gotówkowego z uwzględnieniem 
usług oferowanych na rynku płatności bezgotówkowych. Kolejne rozdziały dotyczą uwarun-
kowań prawnych rynku obrotu gotówkowego oraz działań podejmowanych w ostatnich latach 
przez NBP, ukierunkowanych na wzmocnienie efektywności i bezpieczeństwa rynku. W tej 
części znalazł się również opis przykładowych rozwiązań w zakresie obrotu gotówkowego, 
które zostały wdrożone przez inne państwa.

W części II NSBOG przedstawiono rozwiązania zaproponowane przez poszczególne zespoły 
zadaniowe w ramach przypisanych im obszarów. Działania do podjęcia przedstawiono na 
tle analizy m.in. kwestii prawnych, społecznych, ekonomicznych, infrastrukturalnych lub 
innych, w zależności od specyfi ki danego rozwiązania.

W Filarze I NSBOG, dotyczącym dostępności i akceptacji gotówki, zaproponowano działania 
ukierunkowane na zapewnienie powszechnej akceptacji gotówki w płatnościach, zagwa-
rantowanie odpowiedniej dostępności pieniądza gotówkowego oraz określenie kryteriów 
dostępności i monitorowanie tego obszaru. Zrealizowano już działania legislacyjne w postaci 
nowelizacji ustawy o usługach płatniczych, której celem jest zobowiązanie przedsiębiorców 
akceptujących bezgotówkowe instrumenty płatnicze do akceptowania również znaków pie-
niężnych (patrz podrozdział „4.2.2. Wprowadzenie ustawowego obowiązku powszechnej 
akceptacji gotówki”). Przyjęto również kryterium dostępności gotówki, którym jest zapew-
nienie 90% populacji w Polsce dostępu do oddziału banku z obsługą kasową lub bankomatu 
w odległości nie większej niż 10 km. Filar I NSBOG obejmuje działania ukierunkowane 
na przeprowadzenie przez dostawców usług płatniczych analizy zasadności i możliwości 
zastosowania w Polsce rozwiązań zwiększających dostępność gotówki, polegających m.in. na 
wprowadzeniu możliwości obsługi gotówkowej klientów banków w placówkach utworzonych 
przez zewnętrznego partnera (tzw. MultiCash Branch) czy automatyzacji obsługi klientów 
w placówkach bankowych dzięki zastosowaniu odpowiednich urządzeń (tj. Assisted Self 
Service). Przewiduje się też działania na rzecz samoregulacji w zakresie wprowadzania opłat 
bankomatowych lub przygotowanie regulacji zobowiązującej dostawców usług płatniczych 
prowadzących rachunki płatnicze do zapewnienia odpowiedniego dostępu do głównych 
źródeł pozyskiwania gotówki.

Filar II NSBOG, poświęcony płynnemu zaopatrywaniu rynku w walutę polską, został ukierun-
kowany na zapewnienie adekwatnej struktury nominałowej znaków pieniężnych w obiegu, 
wspieranie stabilnego funkcjonowania krajowego systemu zaopatrywania oraz dążenie do 
utrzymania odpowiedniej jakości obiegowych znaków pieniężnych. Działania, które mają 
zapewnić adekwatną strukturę nominałową znaków pieniężnych, polegają m.in. na:
–  przyjęciu rozwiązań zwiększających elastyczność dostosowania urządzeń obsługiwanych 

przez klienta do obsługi banknotów funkcjonujących w obrocie,
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–  podmiotowym rozszerzeniu kwartalnej sprawozdawczości w zakresie obrotu gotówkowego 
o banki, które nie mają z NBP umowy o zaopatrywaniu, oraz o podmioty niebankowe.

W projektowanych rozwiązaniach przewidziano cykliczne badania ankietowe w społeczeń-
stwie dotyczące postrzegania obiegu gotówkowego oraz regularne pozyskiwanie informacji 
od uczestników rynku na temat dostosowania urządzeń obsługiwanych przez klientów do 
banknotów będących w obrocie. Propozycje działań uwzględniają również rozwój systemu 
depozytowego w kierunku umożliwienia bankom przechowywania polskich znaków pienięż-
nych w skarbcach fi rm CIT oraz uzupełniania depozytu gotówką pochodzącą z rynku. Pozwoli 
to na zwiększenie efektywności zarządzania gotówką i obniżenie kosztów ponoszonych przez 
uczestników rynku, związanych m.in. z transportami gotówki.

Celem fi laru III, dotyczącego cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych wykorzysty-
wanych w procesach zaopatrywania w gotówkę, jest zidentyfi kowanie tych systemów oraz 
objęcie ich szczególną ochroną, jak również poprawa wymiany informacji pomiędzy uczest-
nikami rynku obrotu gotówkowego w zakresie cyberbezpieczeństwa. Wśród projektowanych 
rozwiązań jest wypracowanie wspólnego zbioru praktyk w zakresie bezpieczeństwa tele-
informatycznego, jak również podjęcie dialogu z uczestnikami rynku obrotu gotówkowego 
na temat wymiany informacji w obszarze cyberbezpieczeństwa.

Schemat 2. Filary Narodowej Strategii Bezpieczeństwa Obrotu Gotówkowego

Narodowa Strategia
wa

Obrotu Gotówkowego

i akceptacja
gotówki

zaopatr
 

C berbezpie-

ch

Bezpiecz
 gotówki

 bezpiecz  i ci r  obrotu gotówkowego
 o w  o

Źródło: opracowanie Departamentu Emisyjno-Skarbcowego NBP.
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Uwarunkowania rynku obrotu gotówkowego

Filar IV NSBOG poświęcono fi zycznemu bezpieczeństwu gotówki. Jako cele proponowanych 
działań przyjęto:
–  promowanie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych oraz organizacyjnych zwiększa-

jących fi zyczne bezpieczeństwo gotówki,
–  ujednolicenie i dostosowanie norm prawnych oraz innych regulacji do zmieniających się 

warunków,
–  stworzenie spójnego systemu nadzoru nad fizycznym bezpieczeństwem podmiotów 

odpowiedzialnych za procesowanie gotówki.

Jednocześnie za celowe uznano sformułowanie rekomendacji dotyczącej przygotowania 
dobrych praktyk związanych z procesem obsługi gotówki oraz propozycji skierowanej do 
ubezpieczycieli w kwestii wspierania nowoczesnych rozwiązań zwiększających fi zyczne bez-
pieczeństwo gotówki.
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Współpraca z bankami w zakresie 
zaopatrywania w walutę polską

5.1. Pobieranie waluty polskiej

Banki mogą na podstawie umów pobierać z NBP walutę polską. Zaopatrują się w nią za 
pośrednictwem:
– systemu podstawowego,
– systemu depozytowego.

Wartość banknotów i monet pobranych przez banki w 2021 r. była niższa o 16,6% w porów-
naniu z 2020 r., natomiast liczba banknotów i monet pobranych przez banki w 2021 r. była 
o 9,8% niższa niż przed rokiem (tabela 11).

Tabela 11. Wartość (mln zł) i liczba (mln) banknotów i monet pobranych z NBP łącznie

Wartość 
lub liczba 2020 r. 2021 r. Zmiana

(kol. 3 – kol. 2)
Zmiana w %

(kol. 3 / kol. 2 – 100%)

1 2 3 4 5

Wartość 222 818,3 185 884,0 -36 934,3 -16,6%

Liczba 3 339,1 3 011,0 -328,1 -9,8%

Źródło: opracowanie Departamentu Emisyjno-Skarbcowego NBP. 

Uwaga: na potrzeby analityczne dane liczbowe zostały zaokrąglone do części dziesiętnych.

Tabela 12.  Liczba banków, których łączny udział w wartości lub liczbie banknotów bądź monet 
pobranych z NBP osiągnął co najmniej 80%

Wartość 
lub liczba

Banknoty, 
monety

2020 r. 2021 r.

Łącznie udział Liczba banków Łącznie udział Liczba banków

1 2 3 4 5 6

Wartość

banknoty i monety 87,4% 6 81,1% 5

banknoty 87,6% 6 81,3% 5

monety 82,1% 5 85,3% 5

Liczba

banknoty i monety 81,9% 7 85,2% 7

banknoty 86,4% 6 88,5% 6

monety 81,7% 5 82,0% 5

Źródło: opracowanie Departamentu Emisyjno-Skarbcowego NBP.

Uwaga: na potrzeby analityczne dane liczbowe zostały zaokrąglone do części dziesiętnych.

Wśród wszystkich banków zaopatrujących się w gotówkę w NBP można wyróżnić grupę tzw. 
banków kluczowych, złożoną z 5–7 banków, które generują ponad 80% pobrań banknotów 
i monet pod względem ich wartości i liczby (tabela 12).
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5.1.1. Banknoty

Wartość banknotów pobranych przez banki w 2021 r. w porównaniu z 2020 r. była niższa 
o 16,6%, natomiast liczba banknotów pobranych przez banki w 2021 r. była o 16,9% niższa 
niż w 2020 r. (tabela 13).

Największy udział w pobraniach banknotów w 2021 r., zarówno pod względem wartości, 
jak i liczby, odnotowano w przypadku nominału 100 zł. W 2020 r. również był to banknot 
najczęściej pobierany z NBP. W ujęciu liczbowym najrzadziej w 2021 r. pobierano banknoty 
o nominale 500 zł (tabela 14).

Tabela 13. Wartość (mln zł) i liczba (mln) banknotów pobranych z NBP

Wartość 
lub liczba 2020 r. 2021 r. Zmiana

(kol. 3 – kol. 2)
Zmiana w %

(kol. 3 / kol. 2 – 100%)

1 2 3 4 5

Wartość 222 017,5 185 083,8 -36 933,7 -16,6%

Liczba 2 080,4 1 727,8 -352,6 -16,9%

Źródło: opracowanie Departamentu Emisyjno-Skarbcowego NBP.

Uwaga: na potrzeby analityczne dane liczbowe zostały zaokrąglone do części dziesiętnych.

Tabela 14.  Wartość (mln zł), liczba (mln) i struktura banknotów pobranych przez banki z NBP

Nominał
Wartość Liczba Struktura wg wartości Struktura wg liczby

2020 r. 2021 r. 2020 r. 2021 r. 2020 r. 2021 r. 2020 r. 2021 r.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

500 zł 10 314,5 9 613,0 20,6 19,2 4,6% 5,2% 1,0% 1,0%

200 zł 85 259,8 75 517,0 426,3 377,6 38,4% 40,8% 20,5% 21,9%

100 zł 106 387,0 83 136,0 1 063,9 831,4 47,9% 45,0% 51,1% 48,1%

50 zł 16 531,8 13 354,8 330,6 267,1 7,4% 7,2% 15,9% 15,5%

20 zł 2 270,5 2 274,9 113,5 113,7 1,0% 1,2% 5,5% 6,6%

10 zł 1 254,0 1 188,1 125,4 118,8 0,6% 0,6% 6,0% 6,9%

Łącznie 222 017,5 185 083,8 2 080,4 1 727,8 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Źródło: opracowanie Departamentu Emisyjno-Skarbcowego NBP.

Uwaga: na potrzeby analityczne dane liczbowe zostały zaokrąglone do części dziesiętnych.

W 2021 r. w porównaniu z 2020 r. wzrosła zarówno wartość, jak i liczba pobrań nominału 
20 zł (w przypadku wartości pobrań o 4,4 mln zł, a w przypadku liczby pobrań o 0,2 mln szt.). 
Z kolei wartość i liczba pobrań banknotów o nominałach 500 zł, 200 zł, 100 zł, 50 zł i 10 zł 
spadła w 2021 r. w porównaniu z 2020 r. (w przypadku wartości pobrań odpowiednio o: 
701,5 mln zł, 9 742,8 mln zł, 23 251,0 mln zł, 3 177,0 mln zł, 65,9 mln zł, a w przypadku liczby 
pobrań odpowiednio o: 1,4 mln szt., 48,7 mln szt., 232,5 mln szt., 63,5 mln szt., 6,6 mln szt.).

W 2021 r. najmniej banknotów banki pobrały w styczniu (109,3 mln szt.) i w lutym 
(111,4 mln szt.), a najwięcej w marcu: 180,3 mln szt., w kwietniu: 169,9 mln szt., w lipcu: 
155,7 mln szt. oraz w grudniu: 162,4 mln szt. (wykres 11). Czynnikiem wpływającym na 
powyższe zjawisko jest m.in. sezonowość pobrań banknotów.
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Wykres 11. Liczba banknotów pobranych z NBP przez banki
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Źródło: opracowanie Departamentu Emisyjno-Skarbcowego NBP.

Uwaga: na potrzeby analityczne dane liczbowe zostały zaokrąglone do części dziesiętnych.

5.1.2. Monety

Wartość monet pobranych przez banki w 2021 r. była podobna jak w 2020 r. i wynosiła 
800,3 mln zł (niższa o 0,1%), natomiast liczba pobranych monet była wyższa o 1,9% (tabela 15).

Analizując strukturę nominałową pobrań monet w 2021 r., należy wskazać, że największy 
udział pod względem liczby odnotowano w przypadku nominału 1 gr. W 2020 r. monety o tym 
nominale również były najczęściej pobierane z NBP. W ujęciu liczbowym zarówno w 2021 r., 
jak i w 2020 r. najrzadziej pobierano monety o nominale 5 zł (tabela 16).

W 2021 r. w porównaniu z 2020 r. wartość pobrań wszystkich monet spadła o 0,5 mln zł, nato-
miast liczba pobrań wszystkich monet wzrosła o 24,5 mln szt. Jest to spowodowane między 
innymi tym, że w 2021 r. banki pobrały więcej niż w 2020 r. monet o nominałach 5 zł, 2 zł, 
20 gr, 5 gr, 2 gr i 1 gr (odpowiednio o: 2,4 mln szt., 0,2 mln szt., 10,6 mln szt., 1,9 mln szt., 
6,1 mln szt., 26, 1 mln szt.). Z kolei w 2021 r. banki pobrały o 23 mln szt. mniej monet o nomi-
nałach 1 zł, 50 gr i 10 gr niż w 2020 r.

Tabela 15. Wartość (mln zł) i liczba (mln) monet pobranych z NBP

Wartość 
lub liczba 2020 r. 2021 r. Zmiana 

(kol. 3 – kol. 2)
Zmiana w %

(kol. 3 / kol. 2 – 100 %)

1 2 3 4 5

Wartość 800,8 800,3 -0,5 -0,1%

Liczba 1 258,7 1 283,2 24,5 1,9%

Źródło: opracowanie Departamentu Emisyjno-Skarbcowego NBP.

Uwaga: na potrzeby analityczne dane liczbowe zostały zaokrąglone do części dziesiętnych.
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Tabela 16. Wartość (mln zł), liczba (mln) i struktura monet pobranych z NBP

Nominał
Wartość Liczba Struktura wg wartości Struktura wg liczby

2020 r. 2021 r. 2020 r. 2021 r. 2020 r. 2021 r. 2020 r. 2021 r.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5 zł 341,9 353,9 68,4 70,8 42,7% 44,2% 5,4% 5,5%

2 zł 232,1 232,4 116,0 116,2 29,0% 29,0% 9,2% 9,1%

1 zł 134,0 123,1 134,0 123,1 16,7% 15,4% 10,6% 9,6%

 50 gr 45,7 41,4 91,3 82,8 5,7% 5,2% 7,3% 6,4%

 20 gr 18,8 20,9 93,9 104,5 2,3% 2,6% 7,5% 8,1%

 10 gr 16,3 16,0 163,4 159,9 2,0% 2,0% 13,0% 12,5%

 5 gr 6,3 6,4 125,5 127,4 0,8% 0,8% 10,0% 9,9%

 2 gr 2,4 2,5 118,2 124,3 0,3% 0,3% 9,4% 9,7%

 1 gr 3,5 3,7 348,1 374,2 0,4% 0,5% 27,7% 29,2%

Łącznie 800,8 800,3 1 258,7 1 283,2 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Źródło: opracowanie Departamentu Emisyjno-Skarbcowego NBP.

Uwaga: na potrzeby analityczne dane liczbowe zostały zaokrąglone do części dziesiętnych.

Wykres 12. Liczba monet pobranych z NBP przez banki

2021

80,8

66,5

105,4

87,8

99,2

115,8 120,6 118,5

113,2
118,8 120,7

135,9

60

80

100

120

140
mln szt.

Liczba pobranych monet Trend

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Źródło: opracowanie Departamentu Emisyjno-Skarbcowego NBP.

Uwaga: na potrzeby analityczne dane liczbowe zostały zaokrąglone do części dziesiętnych.

Liczba monet pobranych z NBP przez banki wykazywała w kolejnych miesiącach 2021 r. 
tendencję wzrostową. Najmniej monet banki pobrały w styczniu – 80,8 mln szt. oraz w lutym – 
66,5 mln szt., a najwięcej w listopadzie – 120,7 mln szt. i grudniu – 135,9 mln szt. (wykres 12).

5.2. Odprowadzanie waluty polskiej do NBP przez banki

W 2021 r. wartość banknotów i monet odprowadzonych przez banki do NBP była wyższa 
o 8,8% w porównaniu z 2020 r. Z kolei liczba banknotów i monet odprowadzonych przez 
banki do NBP w 2021 r. była niższa o 4,3% niż przed rokiem (tabela 17).
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Tabela 17. Wartość (mln zł) oraz liczba (mln szt.) banknotów i monet odprowadzonych do NBP

Wartość 
lub liczba 2020 r. 2021 r. Zmiana 

(kol. 3 – kol. 2)
Zmiana w %

(kol. 3 / kol. 2 – 100%)

1 2 3 4 5

Wartość 139 844,1 152 118,1 12 274,0 8,8%

Liczba 1 936,3 1 852,2 -84,1 -4,3%

Źródło: opracowanie Departamentu Emisyjno-Skarbcowego NBP.

Uwaga: na potrzeby analityczne dane liczbowe zostały zaokrąglone do części dziesiętnych.

Tabela 18.  Liczba banków, których łączny udział w wartości lub liczbie banknotów bądź monet 
odprowadzonych do NBP osiągnął co najmniej 80%

Wartość 
lub liczba

Banknoty, 
monety

2020 r. 2021 r.

Łącznie udział Liczba banków Łącznie udział Liczba banków

1 2 3 4 5 6

Wartość

banknoty i monety 83,5% 5 82,9% 5

banknoty 83,7% 6 83,0% 5

monety 83,3% 7 83,5% 7

Liczba

banknoty i monety 82,9% 6 83,1% 6

banknoty 82,0% 5 82,2% 5

monety 83,3% 7 81,6% 7

Źródło: opracowanie Departamentu Emisyjno-Skarbcowego NBP.

Uwaga: na potrzeby analityczne dane liczbowe zostały zaokrąglone do części dziesiętnych.

W 2021 r. grupa 5−7 banków odprowadzała do NBP ponad 80% banknotów i monet − zarówno 
pod względem liczby, jak i wartości. Skład tej grupy nie zmieniał się w ciągu roku (tabela 18).

5.2.1. Banknoty

W 2021 r. banki odprowadziły do NBP banknoty o łącznej wartości 151 707,7 mln zł.

W ujęciu wartościowym i liczbowym w 2021 r. banki odprowadziły więcej banknotów niż 
w poprzednim roku, odpowiednio o 12 333,9 mln zł, tj. 8,8%, oraz o 43,1 mln szt., czyli 2,8% 
(tabela 19).

Tabela 19. Wartość (mln zł) i liczba (mln szt.) banknotów odprowadzonych do NBP

Wartość 
lub liczba 2020 r. 2021 r. Zmiana 

(kol. 4 – kol. 3)
Zmiana w %

(kol. 4 / kol. 3 – 100%)

1 2 3 4 5

Wartość 139 373,8 151 707,7 12 333,9 8,8%

Liczba 1 520,9 1 564,0 43,1 2,8%

Źródło: opracowanie Departamentu Emisyjno-Skarbcowego NBP.

Uwaga: na potrzeby analityczne dane liczbowe zostały zaokrąglone do części dziesiętnych.
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W 2020 r. banki odprowadziły do NBP znacznie mniej banknotów niż w poprzednim roku 
(o 25,5%), natomiast w 2021 r. zaobserwowano wzrost tej liczby. Spadek odprowadzeń w 2020 r. 
był związany ze zjawiskami, które wystąpiły w następstwie pandemii COVID-19. Wpłynęły 
one na zwiększenie zapotrzebowania na pieniądz gotówkowy. Spowodowało to wzmożone 
wypłaty środków przez konsumentów, czemu często towarzyszyło gromadzenie oszczędności. 
Należy jednak zauważyć, że w 2021 r. liczba odprowadzonych banknotów była niższa o 23,4% 
niż w 2019 r.

Analizując liczbę banknotów odprowadzonych przez banki do NBP w kolejnych miesiącach 
2021 r., zaobserwowano tendencję wzrostową. Najmniej banknotów banki odprowadziły 
w lutym – 109,2 mln szt., w styczniu – 112,8 mln szt. i w kwietniu 113,2 mln szt., a najwię-
cej w grudniu – 156,2 mln szt., w sierpniu – 141,6 mln szt. oraz w czerwcu – 139,5 mln szt. 
(wykres 13).

Wykres 13. Liczba banknotów odprowadzonych do NBP przez banki
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Źródło: opracowanie Departamentu Emisyjno-Skarbcowego NBP.

Uwaga: na potrzeby analityczne dane liczbowe zostały zaokrąglone do części dziesiętnych.

Największy udział w odprowadzeniach banknotów w 2021 r., zarówno pod względem war-
tości, jak i liczby, odnotowano w przypadku nominału 100 zł (w 2020 r. również był to bank-
not najczęściej odprowadzany do NBP). W ujęciu liczbowym najczęściej odprowadzanymi 
banknotami w 2021 r. były także banknoty o nominałach 50 zł i 200 zł, natomiast najrzadziej 
odprowadzano banknoty o nominałach 10 zł, 20 zł i 500 zł (tabela 20).

Pod względem wartości banknotów odprowadzanych do NBP w kolejnych kwartałach zaob-
serwowano tendencję wzrostową. Wartość odprowadzonych banknotów na koniec IV kwar-
tału 2021 r. zwiększyła się w porównaniu z I kwartałem 2021 r. o 25,9% (wykres 14).

Biorąc pod uwagę liczbę odprowadzonych banknotów, należy wskazać, że podobnie jak 
w ujęciu wartościowym rosła ona z kwartału na kwartał. Na koniec IV kwartału 2021 r. 
liczba banknotów odprowadzonych przez banki zwiększyła się w porównaniu z I kwartałem 
2021 r. o 22% (wykres 15).
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Tabela 20.  Wartość (mln zł), liczba (mln szt.) oraz struktura banknotów odprowadzonych do NBP 
w 2020 i 2021 r. − wg nominałów

Nominał
Wartość Liczba Struktura wg wartości Struktura wg liczby

2020 r. 2021 r. 2020 r. 2021 r. 2020 r. 2021 r. 2020 r. 2021 r.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

500 zł 1 632,7 2 315,5 3,3 4,6 1,2% 1,5% 0,2% 0,3%

200 zł 42 052,7 51 661,0 210,3 258,3 30,2% 34,0% 13,8% 16,5%

100 zł 77 073,5 80 678,5 770,7 806,8 55,3% 53,2% 50,7% 51,6%

50 zł 15 119,6 13 847,5 302,4 277,0 10,8% 9,1% 19,9% 17,7%

20 zł 2 306,2 2 064,1 115,3 103,2 1,6% 1,4% 7,6% 6,6%

10 zł 1 189,0 1 141,1 118,9 114,1 0,9% 0,8% 7,8% 7,3%

Łącznie 139 373,7 151 707,7 1 520,9 1 564,0 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Źródło: opracowanie Departamentu Emisyjno-Skarbcowego NBP.

Uwaga: na potrzeby analityczne dane liczbowe zostały zaokrąglone do części dziesiętnych.

Wykres 14. Wartość banknotów odprowadzonych do NBP przez banki
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Źródło: opracowanie Departamentu Emisyjno-Skarbcowego NBP.

Uwaga: na potrzeby analityczne dane liczbowe zostały zaokrąglone do części dziesiętnych.

Wykres 15. Liczba banknotów odprowadzonych do NBP przez banki
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Źródło: opracowanie Departamentu Emisyjno-Skarbcowego NBP.

Uwaga: na potrzeby analityczne dane liczbowe zostały zaokrąglone do części dziesiętnych.
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5.2.2. Monety

Wartość i liczba monet odprowadzonych przez banki do NBP w 2021 r. w porównaniu z 2020 r. 
spadła odpowiednio o 59,9 mln zł, tj. 12,7%, i 127,3 mln szt., czyli 30,6% (tabela 21).

Tabela 21. Wartość (mln zł) i liczba (mln szt.) monet odprowadzonych do NBP w 2020 i 2021 r.

Wartość 
lub liczba 2020 r. 2021 r. Zmiana 

(kol. 3 – kol. 2)
Zmiana w %

(kol. 3 / kol. 2 – 100%)

1 2 3 4 5

Wartość 470,3 410,4 -59,9 -12,7%

Liczba 415,5 288,2 -127,3 -30,6%

Źródło: opracowanie Departamentu Emisyjno-Skarbcowego NBP.

Uwaga: na potrzeby analityczne dane liczbowe zostały zaokrąglone do części dziesiętnych.

W strukturze wartościowej odprowadzonych monet największy udział, podobnie jak w 2020 r., 
odnotowano w przypadku nominałów: 5 zł, 2 zł i 1 zł (94,6% wszystkich odprowadzonych 
monet).

Jeśli chodzi o liczbę monet odprowadzonych do NBP, przeważały nominały: 5 zł, 2 zł, 1 zł 
i 50 gr (74,1% wszystkich odprowadzonych monet). Najmniej odprowadzono natomiast monet 
o wartości nominalnej 10 gr, 5 gr i 2 gr – 13,7% wszystkich odprowadzonych monet.

Pod względem wartościowym w 2021 r. najwięcej odprowadzono monet o nominałach 5 zł 
i 2 zł (76% wszystkich odprowadzonych monet), a najmniej odprowadzono monet o niskich 
nominałach, tj. 5 gr, 2 gr, 1 gr – 0,2% wszystkich odprowadzonych monet (tabela 22).

Tabela 22.  Wartość (mln zł) i liczba (mln szt.) oraz struktura monet odprowadzonych do NBP 
w 2020 i 2021 r.

Nominał
Wartość Liczba Struktura wg wartości Struktura wg liczby

2020 r. 2021 r. 2020 r. 2021 r. 2020 r. 2021 r. 2020 r. 2021 r. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5 zł 183,1 168,3 36,6 33,7 38,9% 41,0% 8,8% 11,7%

2 zł 157,1 143,8 78,6 71,9 33,4% 35,0% 18,9% 24,9%

1 zł 95,1 76,2 95,1 76,1 20,2% 18,6% 22,9% 26,4%

 50 gr 24,2 16,0 48,5 32,0 5,2% 3,9% 11,7% 11,1%

 20 gr 5,2 3,5 26,1 17,6 1,1% 0,9% 6,3% 6,1%

 10 gr 3,3 1,6 32,6 15,8 0,7% 0,4% 7,8% 5,5%

 5 gr 1,3 0,5 26,5 11,0 0,3% 0,1% 6,4% 3,8%

 2 gr 0,5 0,3 25,3 12,6 0,1% 0,1% 6,1% 4,4%

 1 gr 0,5 0,2 46,1 17,5 0,1% 0,0% 11,1% 6,1%

Łącznie 470,3 410,4 415,4 288,2 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Źródło: opracowanie Departamentu Emisyjno-Skarbcowego NBP.

Uwaga: na potrzeby analityczne dane liczbowe zostały zaokrąglone do części dziesiętnych.
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W przypadku liczby monet odprowadzonych do NBP przez banki w poszczególnych mie-
siącach 2021 r. zaobserwowano tendencję malejącą. Najmniej monet banki odprowadziły 
w maju (18,0 mln szt.) oraz w listopadzie – 21,3 mln szt., a najwięcej w lutym – 32,5 mln szt., 
w marcu – 26,5 mln szt. i w grudniu – 26,4 mln szt. (wykres 16).

Analizując wartość monet odprowadzonych do NBP, można zauważyć trend wzrostowy. 
Wartość monet odprowadzonych przez banki na koniec IV kwartału 2021 r. zwiększyła się 
w porównaniu z I kwartałem 2021 r. o 7,4% (wykres 17).

Wykres 16. Liczba monet odprowadzonych do NBP przez banki
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Źródło: opracowanie Departamentu Emisyjno-Skarbcowego NBP.

Uwaga: na potrzeby analityczne dane liczbowe zostały zaokrąglone do części dziesiętnych.

Wykres 17. Wartość monet odprowadzonych do NBP przez banki
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Źródło: opracowanie Departamentu Emisyjno-Skarbcowego NBP.

Uwaga: na potrzeby analityczne dane liczbowe zostały zaokrąglone do części dziesiętnych.

W przypadku liczby monet odprowadzonych do NBP, podobnie jak w ujęciu wartościowym, 
najmniej monet banki odprowadziły w II kwartale 2021 r. Liczba monet odprowadzonych 
w IV kwartale 2021 r. w porównaniu z I kwartałem 2021 r. spadła o 12,4% (wykres 18).
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Wykres 18. Liczba monet odprowadzonych do NBP przez banki

82,9
64,9 67,8 72,6

0

20

40

60

80

100
mln szt.

I kw. 2021 II kw. 2021 III kw. 2021 IV kw. 2021

Liczba odprowadzonych monet Trend

Źródło: opracowanie Departamentu Emisyjno-Skarbcowego NBP.

Uwaga: na potrzeby analityczne dane liczbowe zostały zaokrąglone do części dziesiętnych.

Ramka. Tendencje w zaopatrywaniu banków w walutę polską w latach 2017–2021

1. Pobieranie z NBP i odprowadzanie do NBP banknotów

Od 2017 do 2019 r. liczba pobieranych z NBP banknotów wykazywała trend wzrostowy, 
jednak od 2020 r. liczba ta spadała, a zjawisko to pogłębiło się w 2021 r. W ujęciu war-
tościowym w latach 2017–2020 obserwowano trend wzrostowy, który uległ odwróceniu 
w 2021 r. W pobraniach waluty polskiej dominują banknoty, które stanowią 99,5–99,6% 
wartości pobrań. Podobnie jest w przypadku odprowadzeń, w których 99,6–99,7% wartości 
przypada na banknoty (wykres B1).

Na wykresach B2 i B3 zilustrowano zmiany w strukturze nominałowej liczby banknotów 
pobranych z NBP oraz odprowadzonych do NBP.

W 2021 r. pod względem liczby banknotów pobranych z NBP nadal dominował nomi-
nał 100 zł, choć jego udział spadł o 7 pkt proc. w porównaniu z 2017 r. Udział banknotu 
o najwyższej wartości nominalnej, tj. 500 zł, w liczbie pobranych banknotów wynosił 1,1% 
i wzrósł o 0,73 pkt proc. Z kolei największą zmianę w ciągu 5 lat odnotowano w przypadku 
nominału 200 zł, którego udział wg liczby pobranych banknotów podwoił się i wyniósł 
21,9% (wykres B2).

W 2021 r. w strukturze nominałowej liczby banknotów odprowadzonych do NBP prze-
ważał nominał 100 zł (51,6%). Znacznie zwiększył się udział odprowadzonych banknotów 
o wartości nominalnej 200 zł i w 2021 r. wyniósł 16,5%. Najniższym udziałem w omawianej 
strukturze charakteryzuje się nominał 500 zł – 0,3% (wykres B3).

W 2021 r. w stosunku do poprzedniego roku liczba pobranych banknotów spadła o blisko 
17%, a wartość pobieranych banknotów i monet waluty polskiej zmniejszyła się o 16,6%.
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Wykres B1. Pobieranie oraz odprowadzanie banknotów i monet z/do NBP w latach 2017–2021
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Źródło: opracowanie Departamentu Emisyjno-Skarbcowego NBP.

Uwaga: na potrzeby analityczne dane liczbowe zostały zaokrąglone do części dziesiętnych.

Wykres B2.  Struktura nominałowa wg liczby 
banknotów pobranych z NBP 
w okresie 2017–2021
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Źródło: opracowanie Departamentu Emisyjno-Skarbcowego NBP.

Uwaga: na potrzeby analityczne dane liczbowe zostały zaokrąglone do części dziesiętnych.
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Tabela B1. Liczba banknotów pobranych z NBP i odprowadzonych do NBP w latach 2017−2021

Wyszczególnienie 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 2021 r.

1 2 3 4 5 6

Pobrania z NBP 2 049 518 500 2 133 613 000 2 169 935 000 2 080 353 000 1 727 821 000

Zmiana: rok / poprzedni rok x 4,1% 1,7% -4,1% -16,9%

Odprowadzenia do NBP 1 979 899 584 1 996 009 377 2 042 436 123 1 520 871 012 1 563 986 000

Zmiana: rok / poprzedni rok x 0,8% 2,3% -25,5% 2,8%

Źródło: opracowanie Departamentu Emisyjno-Skarbcowego NBP.

Należy również zauważyć, że w latach 2017–2021 liczba pobranych banknotów przeważała 
nad liczbą odprowadzonych banknotów (tabela B1). Wystąpiła również nadwyżka warto-
ści pobranej waluty polskiej nad wartością odprowadzonej waluty polskiej (wykres B1a, 
tabela B2).

W 2021 r., w porównaniu z 2020 r., odnotowano wzrost liczby odprowadzonych banknotów 
(o 2,8%) oraz wzrost wartości odprowadzonej waluty polskiej (o 8,8%).

Tabela B2.  Wartość banknotów i monet pobranych z NBP i odprowadzonych do NBP w latach 
2017−2021

Wyszczególnienie 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 2021 r.

1 2 3 4 5 6

Pobrania z NBP 184 581 129 320 198 381 706 720 203 528 114 400 222 818 279 080 185 884 034 610

Zmiana: rok / poprzedni rok x 7,5% 2,6% 9,5% -16,6%

Odprowadzenia do NBP 173 401 331 515 177 607 793 970 184 210 333 785 139 844 134 040 152 118 054 420

Zmiana: rok / poprzedni rok x 2,4% 3,7% -24,1% 8,8%

Źródło: opracowanie Departamentu Emisyjno-Skarbcowego NBP.

2. Pobieranie z NBP i odprowadzanie do NBP monet

W zakresie liczby pobieranych z NBP monet po znacznym spadku odnotowanym w 2020 r. 
zaobserwowano słaby trend rosnący (wykres B1b, tabela B3).

Tabela B3. Liczba monet pobranych z NBP i odprowadzonych do NBP w latach 2017−2021

Wyszczególnienie 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 2021 r.

1 2 3 4 5 6

Pobrania z NBP 1 521 794 500 1 613 644 500 1 601 009 500 1 258 730 500 1 283 151 500

Zmiana: rok / poprzedni rok x 6,0% -0,8% -21,4% 1,9%

Odprowadzenia do NBP 559 062 118 565 864 753 557 193 000 415 456 550 288 207 500

Zmiana: rok / poprzedni rok x 1,2% -1,5% -25,4% -30,6%

Źródło: opracowanie Departamentu Emisyjno-Skarbcowego NBP.
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Zmiany w strukturze nominałowej liczby monet pobranych z NBP oraz odprowadzonych 
do NBP zilustrowano na wykresach B4 i B5.

Udział poszczególnych nominałów w strukturze liczbowej pobieranych monet jest sta-
bilny i nie ulegał znaczącym zmianom. W 2021 r. dominował nominał 1 gr – jego udział 
był podobny jak w poprzednich latach i wynosił blisko 30%. W latach 2017–2021 monety 
niskich nominałów stanowiły niezmiennie łącznie około 50% liczby pobieranych nomi-
nałów monet. Najmniej pobierano monet o nominale 5 zł (5,5%), choć z roku na rok jego 
udział rośnie (wykres B4).

W 2021 r. największy udział w strukturze nominałowej liczby monet odprowadzonych do 
NBP miały monety: 1 zł (26,4%) oraz 2 zł (24,9%), a ich przewaga utrzymuje się od 2017 r. 
Należy również wskazać, że w przypadku liczby monet o niskich nominałach do 2020 r. 
obserwowano trend rosnący w ich odprowadzeniach do NBP, natomiast w 2021 r. ich udział 
spadł i wyniósł nieco ponad 14% (wykres B5).

Wykres B4.  Struktura nominałowa wg 
liczby monet pobranych z NBP 
w okresie 2017–2021

Wykres B5.  Struktura nominałowa wg liczby 
monet odprowadzonych do NBP 
w okresie 2017–2021
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Źródło: opracowanie Departamentu Emisyjno-Skarbcowego NBP.

Uwaga: na potrzeby analityczne dane liczbowe zostały zaokrąglone do części dziesiętnych.

Na tendencję w zakresie zaopatrywania w 2020 i w 2021 r. wpłynęły czynniki związane 
z pandemią COVID-19. W 2020 r. w porównaniu z poprzednim rokiem silnie spadła liczba 
monet odprowadzonych do NBP (o 1/4). W 2021 r. tendencja ta się pogłębiła i spadek wyniósł 
30,6%. Jednocześnie należy zauważyć, że w latach 2017–2020 liczba pobranych monet sta-
nowiła 3-krotność liczby odprowadzonych monet, a w 2021 r. przekroczyła jej 4-krotność.
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Wzrost zapotrzebowania na pieniądz 
gotówkowy w związku z rozpoczęciem 
zbrojnej agresji Rosji wobec Ukrainy
Od 24 lutego 2022 r. w związku z rosyjską agresją na terytorium Ukrainy zaobserwowano 
w Polsce ponadprzeciętny wzrost popytu na pieniądz gotówkowy (wykres 19). W kolejnych 
dniach wzmożony popyt utrzymywał się, a następnie stopniowo stabilizował. W związku 
z powyższym można wyróżnić następujące okresy, w których zaobserwowano:

a)  wzmożone pobrania waluty polskiej z NBP w dniach 24 lutego – 7 marca 2022 r. (8 dni 
operacyjnych) oraz podwyższoną wartość pobrań i ich względną stabilizację w kolejnych 
5 dniach operacyjnych (8–14 marca 2022 r.),

b)  powrót gotówki do NBP, przypadający na okresy:
– 15 marca – 4 kwietnia 2022 r. (15 dni operacyjnych),
– 13 maja – 8 czerwca 2022 r. (18 dni operacyjnych),
– 20 czerwca – 5 lipca 2022 r. (12 dni operacyjnych).

Wykres 19.  Wartość banknotów i monet pobranych i odprowadzonych z/do NBP oraz wartość 
obiegu w okresie styczeń–lipiec 2022 r.
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Źródło: opracowanie Departamentu Emisyjno-Skarbcowego NBP.

6.1. Wzrost zapotrzebowania na gotówkę

W pierwszym okresie wzmożonych pobrań waluty polskiej w ciągu 8 dni operacyjnych banki 
pobierały z NBP średnio dziennie 5,3 mld zł (wykres 20). Wartość ta odpowiadała 7-krotności 
średniej dziennej pobrań z NBP z okresu stabilnego, tj. 2021 r. (0,7 mld zł). W dniu 28 lutego 2022 r. 
zanotowano historycznie najwyższe pobrania – 12,5 mld zł. Wartość ta stanowiła 17-krotność 
średniej dziennej pobrań z 2021 r. W efekcie od 24 lutego do 7 marca 2022 r. banki pobrały z NBP 
łącznie 42 mld zł. O skali zapotrzebowania na gotówkę w tym okresie świadczy to, że kwota ta 
jest zbliżona do wartości waluty polskiej pobranej z NBP w całym I kwartale 2021 r. (44 mld zł).
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Wykres 20. Wartość pobrań z NBP
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Źródło: opracowanie Departamentu Emisyjno-Skarbcowego NBP.

Wykres 21.  Pobrania z oddziałów okręgowych NBP – porównanie średnich dziennych: okres 
24 lutego – 7 marca 2022 vs. 2021 r. (wielokrotność)
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Źródło: opracowanie Departamentu Emisyjno-Skarbcowego NBP.

Analizując wzrost wartości pobrań waluty polskiej w okresie od 24 lutego do 7 marca 2022 r. 
według struktury regionalnej oddziałów okręgowych NBP, porównano średnią dzienną 
wartość pobrań w tym czasie z okresem stabilnym, tj. 2021 r. (średnio w oddziałach okręgo-
wych NBP odnotowano 7-krotny wzrost wartości pobieranej gotówki). Największy wzrost 
zapotrzebowania na gotówkę wystąpił w województwach graniczących z Ukrainą i Białorusią. 
W Oddziale Okręgowym NBP w Rzeszowie wzrost był 10-krotny, a w Lublinie i w Białymstoku 
9-krotny. W pozostałych oddziałach okręgowych NBP wzrost był mniejszy (od 3-krotnego do 
8-krotnego). Pięciokrotny wzrost zapotrzebowania wystąpił w województwach zachodnich, 
w oddziałach okręgowych NBP w Szczecinie i Zielonej Górze.

Jednocześnie na potrzeby analityczne obliczono teoretyczną wartość pobrań gotówki z banko-
matów w województwach w okresie wzmożonych pobrań, tj. od 24 lutego do 7 marca 2022 r. 
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W tym celu przyjęto założenie, że gotówka pobrana z NBP przez banki zostałaby następnie 
w całości wypłacona za pośrednictwem bankomatów (wykres 22).

Wykres 22.  Teoretyczna łączna wartość wypłat gotówki w bankomatach (średnia przypadająca 
na bankomat) w dniach 24 lutego – 7 marca 2022 r. (w mln zł)
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Źródło: opracowanie Departamentu Emisyjno-Skarbcowego NBP.

Wartość wypłat przypadająca na bankomat wyniosłaby średnio 2,0 mln zł. Najwyższe wypłaty 
wystąpiłyby w oddziałach NBP w: Rzeszowie (4,3 mln zł), Białymstoku (3,4 mln zł) oraz 
w Lublinie (3,1 mln zł). Szczególny wzrost wartości pobrań nastąpiłby w województwach 
graniczących z Ukrainą i Białorusią: w podlaskim i lubelskim, a przede wszystkim w woje-
wództwie podkarpackim.

Od 24 lutego do 7 marca 2022 r. odnotowano głównie wzrost zapotrzebowania na banknoty 
o najwyższych nominałach, tj. 200 zł i 500 zł. W tym okresie ich łączny udział w wartości 
banknotów pobranych z NBP osiągnął 53% (wykres 23), podczas gdy w poprzednim, stabil-
nym okresie (2021 r.) wyniósł 46%. Udział tych nominałów był wówczas najwyższy. W okresie 
marzec–kwiecień 2020 r. łączny udział najwyższych nominałów banknotów wyniósł 40%, 
podczas gdy w poprzednim stabilnym okresie (2019 r.) wyniósł 29%. Na uwagę zasługuje 
fakt, że w 2021 r., tj. w okresie stabilnym, udział najwyższych nominałów utrwalił się na 
wysokim poziomie i nie powrócił do stanu z poprzedniego stabilnego okresu, tj. 2019 r. 
Ponadto należy zwrócić uwagę, że systematycznie maleje udział nominału 100 zł. Nadal jest 
on wysoki i w ostatnim okresie wyniósł 41%, a w 2019 r. aż 60%. Stale rośnie natomiast 
znaczenie nominału 500 zł, którego udział w 2019 r. wynosił 2%, a w okresie od 24 lutego 
do 7 marca 2022 r. wzrósł do 15%. Świadczy to, że w ww. okresie wzrosła tezauryzacyjna rola 
gotówki, tzn. gromadzono ją z powodów przezornościowych.

Oprócz najwyższych pobrań z NBP w dniach 24 lutego – 7 marca 2022 r. odnotowano też 
znaczny spadek wartości odprowadzeń, które średnio wyniosły 0,3 mld zł dziennie, czyli około 
50% średniej dziennej wartości odprowadzeń w 2021 r. (0,6 mld zł). W dniu 1 marca 2022 r. 
banki odprowadziły do NBP gotówkę o rekordowo niskiej wartości 43,4 mln zł, co stanowi 
jedynie 7% średniej dziennej wartości odprowadzeń w 2021 r. Może to sugerować, że banki 
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przezornościowo gromadziły gotówkę, nie tylko zwiększając pobrania z NBP, ale także nie 
odprowadzając jej do NBP.

Wykres 23.  Porównanie struktury nominałowej wartości banknotów pobranych z NBP w analizowa-
nych okresach (2019 r., marzec–kwiecień 2020 r., 2021 r. i od 24 lutego do 7 marca 2022 r.)
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Źródło: opracowanie Departamentu Emisyjno-Skarbcowego NBP.

6.2. Powrót gotówki do NBP

O przezornościowym gromadzeniu gotówki przez banki dodatkowo świadczy to, że po okre-
sie gwałtownego wzrostu zapotrzebowania na gotówkę odnotowano jej powrót do NBP. 
Wzmożone odprowadzenia przypadały na 3 okresy:
– od 15 marca do 4 kwietnia 2022 r.,
– od 13 maja do 8 czerwca 2022 r.,
– od 20 czerwca do 5 lipca 2022 r.

W tych dniach banki codziennie odprowadzały do NBP znacznie więcej gotówki, niż jej 
pobierały. W rezultacie łączna wartość odprowadzeń wyniosła 41 mld zł (wykres 24).

Wykres 24. Powrót gotówki do NBP
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Źródło: opracowanie Departamentu Emisyjno-Skarbcowego NBP.
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W wyniku okresowego powrotu gotówki do NBP w maju i czerwcu 2022 r. wartość pobrań 
z NBP była niższa od wartości odprowadzeń do NBP, co było zjawiskiem nietypowym w cyklu 
pobierania i odprowadzania waluty polskiej z/do NBP. Należy też zwrócić uwagę, że zjawisko 
powrotu gotówki do NBP w przypadku pandemii COVID-19 nie wystąpiło na tak dużą skalę 
jak w początkowym okresie rosyjskiej agresji na Ukrainę (wykres 25).

Wykres 25.  Wartość banknotów i monet pobranych i odprowadzonych z/do NBP oraz wartość 
obiegu – w ujęciu miesięcznym w okresie od stycznia 2019 r. do czerwca 2022 r.
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Źródło: opracowanie Departamentu Emisyjno-Skarbcowego NBP.

W wyniku występujących okresowo powrotów gotówki do NBP odnotowano systematyczny 
spadek wartości obiegu gotówkowego – z najwyższego poziomu 395 mld zł (14 marca 2022 r.) 
do 380 mld zł na początku lipca 2022 r.

6.3. Porównanie okresów wzrostu zapotrzebowania na gotówkę

Analizując gwałtowny wzrost zapotrzebowania na gotówkę, który wystąpił od 24 lutego do 
7 marca 2022 r., można stwierdzić, że poprzednią taką sytuację odnotowano na przełomie 
marca i kwietnia 2020 r. (wykres 26), w początkowym okresie pandemii COVID-19. Już w pierw-
szych dniach porównywanych okresów (tj. marzec–kwiecień 2020 r. oraz 24 lutego – 7 marca 
2022 r.) pobrania z NBP osiągnęły rekordową wartość. Najwyższa wartość pobrań w pierwszym 
z analizowanych okresów wystąpiła 13 marca 2020 r. i wynosiła 6 mld zł. Stanowiła ponad 
7-krotność średniej dziennej wartości pobrań z okresu stabilnego, tj. z 2019 r. (0,8 mld zł). 
Najwyższa wartość pobrań w drugim z analizowanych okresów wystąpiła 28 lutego 2022 r. 
(12,5 mld zł). Była to 2-krotność rekordowej wartości pobrań z 13 marca 2020 r. oraz ponad 
15-krotność średniej dziennej wartości pobrań z okresu stabilnego, tj. 2019 r.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że maksymalne wartości pobrań wystąpiły pomimo znacznych 
różnic między wartościami obiegu. W okresie poprzedzającym wzrost zapotrzebowania na 
gotówkę w związku z rosyjską agresją w 2022 r. wartość obiegu wynosiła około 352 mld zł, 
podczas gdy przed pandemią COVID-19 kształtowała się na poziomie 238 mld zł. Oznacza to, 
że przed rosyjską agresją obieg gotówkowy był o 47,3% większy niż przed pandemią.
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Wykres 26.  Wartość banknotów i monet pobranych i odprowadzonych z/do NBP oraz wartość 
obiegu w okresach największego wzrostu zapotrzebowania na gotówkę
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Źródło: opracowanie Departamentu Emisyjno-Skarbcowego NBP.

Podsumowując niniejszą analizę, można stwierdzić, że wzrost zapotrzebowania na gotówkę, 
który wystąpił na przełomie lutego i marca 2022 r. w związku z rosyjską agresją na Ukrainę, 
był rekordowo wysoki. W ciągu 8 dni operacyjnych banki pobrały z NBP gotówkę o wartości 
42 mld zł. Jest to kwota porównywalna z wartością gotówki pobranej przez banki w całym 
I kwartale 2021 r. (44 mld zł). W przeciwieństwie do sytuacji w czasie pandemii COVID-19 
wystąpiły natomiast wyraźnie okresy powrotu gotówki do NBP. W obu przypadkach wzrosła 
tezauryzacyjna rola gotówki. Gotówka gromadzona z powodów przezornościowych pełniła 
funkcję stabilizującą.

Należy dodać, że w związku z wysokim wzrostem zapotrzebowania na pieniądz gotówkowy 
NBP na bieżąco intensywnie monitorował sytuację oraz utrzymywał codzienny kontakt 
z uczestnikami rynku obrotu gotówkowego, tj. z bankami, operatorami sieci bankomatowych, 
przedsiębiorstwami procesującymi gotówkę, a także ze Związkiem Banków Polskich i central-
nymi instytucjami państwowymi. Zgłoszone przez banki zapotrzebowanie na gotówkę było 
realizowane przez NBP na bieżąco. Narodowy Bank Polski sprostał oczekiwaniom w zakresie 
płynnego zaopatrywania w walutę polską, przy udziale wszystkich uczestników rynku obrotu 
gotówkowego.
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Słownik pojęć
Cash back – usługa polegająca na wypłacie gotówki przy okazji płacenia kartą płatniczą 
za zakupy w placówce handlowej; por. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego 
w II półroczu 2021 r., Departament Systemu Płatniczego NBP, kwiecień 2022 r.

Firmy CIT (cash-in-transit) – przedsiębiorcy, którym banki powierzyły czynności dotyczące 
przeliczania i sortowania banknotów i monet (powierzenie czynności faktycznych zgodnie 
z art. 6a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe) oraz transportowania 
wartości pieniężnych.

Obieg – liczba (lub wartość) banknotów i monet powszechnego obiegu pozostających w obiegu 
gotówkowym, pomniejszona o liczbę (lub wartość) banknotów i monet znajdujących się 
w kasach i skarbcach NBP, złożonych przez NBP do depozytu w skarbcach innych banków 
oraz wycofanych przez NBP z obiegu ze względu na stopień ich zużycia.

Portfel elektroniczny – (m.in. e-portfel, portfel cyfrowy, e-wallet, e-portmonetka) – konto 
założone w zewnętrznym przedsiębiorstwie zajmującym się płatnościami online, do którego 
podpięte są karty płatnicze. Konto działa jako substytut fi zycznej karty debetowej/kredytowej 
i pozwala na przeprowadzanie transakcji bezgotówkowych (wpłatę i wypłatę środków za 
pomocą przelewu lub karty) oraz przesyłanie środków pomiędzy portfelami elektronicznymi.

Procesowanie znaków pieniężnych – przeliczanie, sortowanie oraz sprawdzanie banknotów 
i monet pod kątem autentyczności.

Recyrkulacja (zwaną również rotacją lub recyklingiem) – wprowadzanie do obrotu bank-
notów nadających się do obiegu − za pośrednictwem kas banków, klientów banków, urzą-
dzeń obsługiwanych przez ich klientów (np. bankomatów) – przeprocesowanych uprzednio 
przez bank lub w jego imieniu przez przedsiębiorcę. Proces ten odbywa się bez udziału NBP. 
Podobnemu procesowi podlegają monety.

Waluta polska – znaki pieniężne (banknoty i monety) w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 7 ustawy 
z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe.

Wartości kolekcjonerskie – złote i srebrne monety kolekcjonerskie, banknoty kolekcjonerskie, 
numizmaty (tj. banknoty i monety, które nie zostały wprowadzone do obiegu, oraz banknoty 
i monety wycofane z obiegu), a także złote monety uncjowe emitowane przez NBP.

Zaopatrywanie – liczba (lub wartość) banknotów bądź monet, które zostały odprowadzone 
do NBP lub zostały pobrane z NBP przez banki. Zaopatrywanie banków przez NBP wynika 
z art. 68 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe i jest realizacją art. 37 Ustawy 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim.
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