
 

 

 

 

 

Narodowy Bank Polski jest bankiem  
centralnym Rzeczypospolitej Polskiej.  

 

 

Wypełnia zadania określone w:  

 

● Konstytucji RP; 

● ustawie o Narodowym Banku Polskim; 

● ustawie Prawo bankowe. 



NBP pełni trzy podstawowe 
 funkcje:  

● Banku emisyjnego; 

● Banku banków; 

● Centralnego banku państwa. 



Organami  
Narodowego Banku Polskiego są: 

 

Prezes NBP; 

Rada Polityki Pieniężnej; 

Zarząd NBP. 



Do głównych obszarów działalności 
NBP należą: 

 
 

 prowadzenie polityki pieniężnej; 

 działania na rzecz stabilności krajowego systemu finansowego; 

 działalność emisyjna; 

 rozwój systemu płatniczego; 

 zarządzanie rezerwami dewizowymi Polski; 

 działalność edukacyjna i informacyjna; 

 obsługa Skarbu Państwa. 



Podstawowym celem polityki 

pieniężnej jest utrzymanie 

stabilnego poziomu cen. 

Stabilność cen jest 

niezbędna do zbudowania 

trwałych fundamentów 

długofalowego wzrostu 

gospodarczego. 
 
 



Zestaw instrumentów polityki pieniężnej 
pozwala na kształtowanie rynkowych stóp 

procentowych.  

Instrumenty te obejmują: 
 

operacje otwartego rynku; 

rezerwę obowiązkową; 

operacje depozytowo-kredytowe. 



Stabilność systemu 

finansowego jest 

warunkiem koniecznym 

zarówno zrównoważonego 

wzrostu gospodarczego, 

jak i stabilnego poziomu 

cen, którego utrzymanie 

jest też podstawowym 

celem działalności NBP.  



powierzenie bankowi 

centralnemu zadania 

organizacji rozliczeń 

pieniężnych. 

Inną przesłanką działań NBP na rzecz 

stabilnego funkcjonowania  

systemu  finansowego jest 



Stabilność systemu finansowego 

oznacza, że cały system wypełnia 

prawidłowo swoje kluczowe 

funkcje.  

Może on więc funkcjonować 

stabilnie, niezależnie od 

problemów pojedynczych 

instytucji. 



Szczególne znaczenie dla zachowania 

stabilności krajowego systemu finansowego 

ma utrzymanie stabilności sektora bankowego, 

gdyż odgrywa on kluczową rolę w 

 finansowaniu gospodarki, transmisji impulsów 

polityki pieniężnej i rozliczeniach 

 pieniężnych. 



Narodowy Bank Polski ma wyłączne prawo emitowania 

znaków pieniężnych Rzeczypospolitej Polskiej.  

Oznacza to, że jest jedyną 

instytucją uprawnioną do 

wprowadzania do obiegu 

pieniężnego złotych i 

groszy jako prawnych 

środków płatniczych na 

obszarze Polski. 



Znakami pieniężnymi emitowanymi przez 

NBP są banknoty i monety.  

 

Monety emitowane są w dwóch grupach. Pierwszą 

tworzą monety powszechnego obiegu, a drugą monety 

kolekcjonerskie o niskich nakładach. 



Wprowadzenie nowego znaku pieniężnego 

odbywa się na podstawie zarządzenia prezesa 

NBP ogłaszanego w Monitorze Polskim 



 Polegają na organizowaniu rozliczeń 

pieniężnych w gospodarce– zarówno 

między osobami fizycznymi, jak  

i podmiotami gospodarczymi. 

System płatniczy umożliwia 

przepływ środków finansowych 

w kraju. Działania  

Narodowego Banku Polskiego 

 w tym zakresie polegają na 

organizowaniu rozliczeń 

pieniężnych w gospodarce. 



Do najważniejszych działań należą: 

● organizowanie rozliczeń 
pieniężnych; 
 

● działania regulacyjne; 
 

● nadzór nad systemami 
płatności oraz 
systemami rozrachunku 
papierów 
wartościowych. 



W warunkach płynnego 

kursu walutowego rezerwy 

dewizowe służą przede 

wszystkim wzmocnieniu 

wiarygodności finansowej 

kraju, obniżając koszt 

finansowania na rynkach 

globalnych i ograniczając 

ryzyko gwałtownego 

odpływu kapitału.  



Mogą być także 

wykorzystywane w celu 

wsparcia stabilności rynków 

finansowych czy sektora 

bankowego,  

w szczególności przez 

dostarczanie płynności 

walutowej w przypadku 

dysfunkcjonalności rynków 

finansowych. 



Realizując zadania 

związane z zarządzaniem 

rezerwami dewizowymi, 

NBP dąży do osiągnięcia 

jak najwyższej 

dochodowości rezerw przy 

zapewnieniu wysokiego 

bezpieczeństwa i 

niezbędnej płynności 

inwestowanych środków. 



NBP realizuje wskazane 

cele m. in. poprzez: 

opracowywanie oraz 

wspieranie projektów 

edukacyjnych o tematyce 

ekonomicznej 

skierowanych do różnych 

grup odbiorców. 



Narodowy Bank Polski odpowiada za 
stabilność narodowego pieniądza. 

Wypełniając ten konstytucyjny 
obowiązek, NBP opracowuje i realizuje 

strategię polityki pieniężnej oraz – 
uchwalane corocznie – założenia 

polityki pieniężnej. 



Prezentację wykonały: 
 

Joanna Kielesińska, Karolina Hanak, Klaudia Obst  

oraz Karolina Smyczek. 

Z klasy 4TH. 

 

Źródła:  

 www.nbp.pl 

 

http://www.nbp.pl/
http://www.nbp.pl/

