
Działalność NBP 



Podstawowe informacje na temat NBP: 
Co to jest NBP? 

Narodowy Bank Polski  
 jest to bank centralny  

Rzeczypospolitej Polskiej.  
 

Rok założenia 
1945 

Główna siedziba NBP w Warszawie 

Prezes 
Adam Glapiński 

(od 21 czerwca 2016r.). 



Początki NBP 

Narodowy Bank Polski rozpoczął działalność w 
1945 r., zastępując ówczesny Bank Polski 
Spółka Akcyjna. Początkowo funkcjonował 
jako bank państwowy pod nadzorem ministra 
skarbu. Aż do końca lat 80. zajmował się 
działalnością ogólno bankową: był 
monopolistą nie tylko w dziedzinie emisji 
pieniądza, ale także udzielania kredytu i 
gromadzenia oszczędności 



W czasie przemian ustrojowych 
wydzielone zostały z niego banki 

regionalne i komercyjne, a sam NBP zajął 
się tylko emisją pieniądza i polityką 

pieniężną państwa (funkcja monetarna). 



Tablica informacyjna z 
genezą NBP przy wejściu 

do gmachu centrali Banku 
przy Świętokrzyskiej 
11/21 w Warszawie 



Działalność Narodowego Banku Polskiego 

Narodowy Bank Polski (NBP). 
Wypełnia zadania określone 
w Konstytucji RP, ustawie 
o Narodowym Banku Polskim 
i ustawie Prawo bankowe. 
Wymienione akty prawne 
gwarantują niezależność NBP 
od innych organów państwa. 

NBP pełni trzy podstawowe funkcje: 
 bank emisyjny 
 bank banków 

 centralny bank państwa 

Organami Narodowego Banku Polskiego są: 
prezes NBP, Rada Polityki Pieniężnej  

oraz zarząd NBP. 



Bank emisyjny 
NBP ma wyłączne prawo emitowania znaków 
pieniężnych będących prawnym środkiem 
płatniczym w Polsce. Narodowy Bank Polski 
określa wielkość ich emisji oraz moment 
wprowadzenia do obiegu, za którego 
płynność odpowiada. Ponadto, organizuje 
obieg pieniężny i reguluje ilość pieniądza 
w obiegu. 



Bank banków 
NBP pełni w stosunku do banków funkcje 
regulacyjne, które mają na celu zapewnienie 
bezpieczeństwa depozytów zgromadzonych 
w bankach oraz stabilności sektora 
bankowego. Organizuje system rozliczeń 
pieniężnych, prowadzi bieżące rozrachunki 
międzybankowe i aktywnie uczestniczy 
w międzybankowym rynku pieniężnym. 
Narodowy Bank Polski jest odpowiedzialny 
za stabilność i bezpieczeństwo całego systemu 
bankowego, ponadto, nadzoruje systemy 
płatności w Polsce. 



Centralny bank państwa 
NBP prowadzi obsługę bankową 
budżetu państwa, prowadzi rachunki 
bankowe rządu i centralnych instytucji 
państwowych, państwowych funduszy 
celowych i państwowych jednostek 
budżetowych oraz realizuje ich 
zlecenia płatnicze. 



Pozostałe  funkcje NBP: 
 Określanie wysokości oraz gromadzenie rezerw 

obowiązkowych innych banków, 
 Sporządzanie planu kredytowego i opracowanie założeń 

polityki pieniężno-kredytowej państwa, a po uzyskaniu opinii 
Rady ministrów, przedstawienie go Sejmowi, 

 Współdziałanie z Ministrem Finansów w opracowywaniu planu 
bilansu płatniczego. 

 Czuwanie nad realizacją uchwalonej przez sejm polityki 
pieniężnej, 

 Ustalanie, w porozumieniu z Ministrem Finansów, wzorów 
nominałów banknotów i monet oraz zasad i trybu wymiany 

znaków pieniężnych, 
 Wykonywanie obsługi bankowej budżetu państwa, 
 Ustalanie form, trybu i zasad udzielania kredytu 

refinansowego bankom oraz udzielanie tego kredytu, 



Pozostała działalność NBP: 
Działalność statystyczna 

W ramach działalności statystycznej zbierane, 
przetwarzane i publikowane są m.in. dane 
dotyczące: bilansu płatniczego i 
międzynarodowej pozycji inwestycyjnej, 
statystyka pieniężna i bankowa, oczekiwania 
inflacyjne osób prywatnych, inflacja bazowa. 

Podpis elektroniczny 
Bank prowadzi Narodowe Centrum Certyfikacji, 
pełniące funkcję głównego urzędu certyfikacji w 
ramach infrastruktury bezpiecznego podpisu 
elektronicznego w Polsce. 



Edukacja ekonomiczna 
W ramach Programu Edukacji 
Ekonomicznej podejmowane są 
działania służące upowszechnieniu 
tematyki ekonomicznej, zrozumieniu 
zasad funkcjonowania gospodarki 
rynkowej, promocji przedsiębiorczości.  

Celem działań jest przybliżenie społeczeństwu 
nie tylko zasad funkcjonowania i roli NBP, ale 
także popularyzacja wiedzy o szeroko 
rozumianej ekonomii i finansach.  



Analizy i badania ekonomiczne 
NBP prowadzi i wspiera działalność analityczną i badawczą w zakresie szeroko rozumianej ekonomii i finansów. 

Wyniki tej działalności publikowane są m.in. w następujących opracowaniach:  
Raporty o inflacji 

Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury 
Sytuacja na rynku kredytowym 

Raport o stabilności systemu finansowego 
Bank i Kredyt  

Materiały i Studia 



Ciekawostka 
6 czerwca br. Narodowy Bank Polski zaprezentował nowy 

polski banknot obiegowy o nominale 500 zł z 
wizerunkiem Jana III Sobieskiego, którego wprowadzenie 

do obiegu jest zaplanowane na luty 2017 r.  
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