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W P R O W A D Z E N I E1
  Temat kontroli i jej organizacja

Informację sporządzono na podstawie wyników kontroli P/13/041 „Zarządzanie przez Narodowy 
Bank Polski rezerwami dewizowymi”. Kontrola przeprowadzona została z inicjatywy własnej NIK 
w Narodowym Banku Polskim w okresie od 12 sierpnia 2013 r. do 20 grudnia 2013 r. 

  Cel kontroli

Celem kontroli była ocena efektywności i bezpieczeństwa zarządzania rezerwami dewizowymi 
w okresie od początku 2009 r. do połowy 2013 r. Badaniami objęto kształtowanie poziomu rezerw 
dewizowych, ich bezpieczeństwo, płynność oraz strategię zarządzania rezerwami dewizowymi 
i efektywność jej realizacji. Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli działalność 
NBP jest kontrolowana pod względem legalności, gospodarności, celowości i rzetelności.

  Przyczyna podjęcia kontroli

Rezerwy dewizowe odgrywają ważną rolę w zapewnieniu stabilności finansów państwa. Służą 
przede wszystkim zapewnieniu wiarygodności finansowej kraju, w tym płynności płatniczej, 
obniżają koszty finansowania na rynkach globalnych i ograniczają ryzyko gwałtownego odpływu 
kapitału. Mogą być również wykorzystane do zapewnienia stabilności waluty krajowej poprzez 
interwencje na rynku walutowym. Stanowią także podstawowe źródło dochodu Narodowego 
Banku Polskiego. Prawidłowe zarządzanie rezerwami dewizowymi, w tym przede wszystkim 
zapewnienie bezpieczeństwa zgromadzonych środków, ma kluczowe znaczenie dla wykorzystania 
rezerw do realizacji powyższych zadań. 

  Ochrona tajemnic ustawowo chronionych

W informacji nie przedstawiono szczegółowych danych o kontrahentach, z którymi NBP zawierał 
transakcje, postanowieniach umów określających warunki lokowania rezerw, przyjętych limitach 
inwestycyjnych, procedurach zarządzania ryzykiem oraz wewnętrznych miernikach i wynikach 
oceny efektywności zarządzania rezerwami przyjętymi dla potrzeb procesu zarządczego, gdyż są to 
dane chronione tajemnicą bankową i tajemnicą przedsiębiorstwa1. Dane te zostały wykorzystane 
przy formułowaniu ocen badanych zagadnień, a ustalenia przedstawiono w informacji w sposób 
uwzględniający zachowanie tych tajemnic.

1  Dane te są chronione w związku z tajemnicą bankową (art. 104 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe Dz. u. 
z 2012 r., poz. 1376 ze zm.) oraz tajemnicą przedsiębiorstwa (art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. Dz. u. z 2003 r. 
Nr 153, poz. 1503 ze zm.).
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 2.1  Ogólna ocena kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie zarządzanie przez Narodowy Bank Polski rezerwami 
dewizowymi w okresie od początku 2009 r. do połowy 2013 r. NBP zapewnił bezpieczeństwo rezerw 
i ich płynność odpowiednią do potrzeb oraz osiągnął dodatnią stopę zwrotu z ich inwestowania.

Zarządzanie rezerwami odbywało się w oparciu o długoterminową strategię corocznie 
aktualizowaną przez Zarząd NBP. Działania określone w strategii mające służyć osiągnięciu 
przyjętych celów zostały zrealizowane. Wprowadzono i przestrzegano zasad ograniczających ryzyko 
związane z inwestowaniem rezerw. W okresie niestabilności na światowych rynkach finansowych 
ograniczono ryzyko inwestycyjne poprzez skrócenie terminów inwestowania oraz ograniczenie 
kręgu kontrahentów do instytucji o najwyższym poziomie wiarygodności. Przy przyjętych 
ograniczeniach nie dokonano jednak analizy zasadności wydłużenia dopuszczalnych terminów 
lokowania złota dewizowego, pomimo możliwości dokonania lokat w międzynarodowych 
instytucjach finansowych. W efekcie od 2010 r. nie osiągano przychodów z lokat tego kruszcu.

Efektywność zarządzania rezerwami była regularnie monitorowana poprzez odniesienie stóp 
zwrotu rezerw do stopy zwrotu portfela porównawczego. W większości okresów rocznych NBP 
osiągał dodatnią różnicę między rzeczywistymi wynikami inwestowania rezerw a portfelem 
porównawczym. Wyjątkiem był rok 2011, gdy wskaźniki efektywności miały wartość ujemną.

Zasady wyceny rezerw dewizowych stosowane przez NBP odpowiadają standardom ustalonym 
przez Europejski Bank Centralny.

 2.2  Synteza wyników kontroli

1.   Poziom rezerw dewizowych odpowiadał w kontrolowanym okresie głównemu celowi, dla 
którego są one utrzymywane, tj. zapewnieniu bezpieczeństwa finansowego kraju (str. 10-13). 

2.   W okresie objętym kontrolą nastąpił prawie dwukrotny wzrost poziomu rezerw z 44,1 mld EuR 
do 81,9 mld EuR. Był on głównie wynikiem napływu walut z funduszy unijnych, wymienianych 
na złote przez Ministra Finansów w NBP. Spowodowało to ponad siedmiokrotny wzrost 
nadpłynności sektora bankowego i prawie czterokrotne zwiększenie kosztów jej ograniczenia 
przez NBP. Od 2012 r. koszty te przewyższają wynik osiągnięty poprzez zarządzanie rezerwami 
dewizowymi. Dlatego zasadne jest stabilizowanie poziomu rezerw dewizowych. Może to być 
utrudnione w związku z dalszym napływem funduszy unijnych do Polski. W tej sytuacji NBP 
powinien dążyć do uzgodnienia z Ministrem Finansów zasad postępowania, które ograniczyłyby 
wymianę walut w NBP (str. 13-16).

3.   Zarząd NBP aktualizował założenia wyznaczające krótkookresowy cel i metody zarządzania 
rezerwami. Strategia zakładała kształtowanie rezerw w wysokości zapewniającej wiarygodność 
i stabilność finansową kraju, a w dalszej kolejności maksymalizację dochodowości rezerw 
w długim okresie, przy uwzględnieniu akceptowalnego poziomu ryzyka finansowego. 
Dokumenty te przygotowywano rzetelnie na podstawie badań i analiz kształtowania się 
sytuacji makroekonomicznej i trendów na rynkach finansowych. Zakres analiz był rozszerzany 
w kolejnych latach. Efektywność realizacji strategii była na bieżąco monitorowana (str. 16-19).

4.   Działania określone w strategii, zakładające m.in. dywersyfikację struktury walutowej i portfela 
inwestycyjnego rezerw oraz poprawę zarządzania ryzykiem inwestycyjnym były realizowane. 
W ramach zwiększenia bezpieczeństwa zarządzania rezerwami dokonano jednoznacznego 
podziału zadań między Zarząd NBP, Komitet Inwestycyjny Rezerw Dewizowych i odpowiednie 
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departamenty NBP oraz wyznaczano i przestrzegano limity zaangażowania w poszczególne 
rodzaje transakcji inwestycyjnych. Ryzyka kredytowe i ryzyko rynkowe (kursowe, stopy 
procentowej) były poddawane bieżącej analizie. W okresie nasilenia światowego kryzysu 
finansowego ograniczono ryzyko kredytowe, zmniejszając długość i udział lokat w rezerwach, 
a w reakcji na kryzys zadłużenia w strefie euro ograniczano ryzyko, redukując udział inwestycji 
nominowanych w EuR oraz nabywając obligacje rządowe krajów o wysokim ratingu. NBP nie 
poniósł strat związanych z niewypłacalnością kontrahentów. Inwestycje w rządowe papiery 
wartościowe Irlandii i Hiszpanii zostały zakończone przed nasileniem się kryzysu finansowego 
w tych krajach (str. 19-20).

5.   Efektywność zarządzania rezerwami mierzono porównując dochodowość (stopę zwrotu) 
rezerw z dochodowością portfela porównawczego. Zarząd NBP rzetelnie określał parametry 
portfela porównawczego na podstawie opracowanych scenariuszy rozwoju sytuacji 
gospodarczej na świecie. W okresie objętym kontrolą, z wyjątkiem roku 2011, osiągnięto 
dodatnie wartości tego miernika. Zwiększenie efektywności inwestowania osiągnięto między 
innymi dzięki dywersyfikacji rezerw oraz dostosowaniu ich struktury do zmiany uwarunkowań 
rynkowych (str. 20-22).

6.   Od 2010 r. NBP nie lokował złota dewizowego, rezygnując z możliwych do uzyskania przychodów. 
Było to wynikiem wprowadzenia przez Zarząd NBP dodatkowych ograniczeń w inwestowaniu 
tego kruszcu, polegających na zawężeniu kręgu kontrahentów wyłącznie do międzynarodowych 
instytucji finansowych o najwyższym ratingu bezpieczeństwa oraz skróceniu horyzontu 
inwestycji do 12 miesięcy. NBP nie prowadził analiz celowości zmian zasad lokowania złota 
w międzynarodowych instytucjach finansowych, które oferowały możliwości ulokowania tego 
kruszcu na dłuższe okresy. Dzięki takim inwestycjom możliwe byłoby uzyskanie przychodów 
szacowanych na około 4,1 mln  EuR. Przez cały powyższy okres 98 ton złota było odpłatnie 
przechowywane w Bank of England. Kontrola ich stanu przeprowadzona przez NBP w sierpniu 
2013 r. nie wykazała nieprawidłowości (str. 23-24).

7.   Zasady wyceny aktywów rezerwowych określone przez Radę Polityki Pieniężnej odpowiadają 
standardom stosowanym w Europejskim Systemie Banków Centralnych. Zbadane wyceny lokat 
terminowych NBP dla poszczególnych walut obcych oraz złota dewizowego zostały dokonane 
zgodnie z tymi zasadami (str. 24).

 2.3  uwagi końcowe i wnioski

Podstawowym powodem gromadzenia rezerw dewizowych jest utrzymywanie wiarygodności 
finansowej kraju i płynności płatniczej. W dalszej kolejności istotnym aspektem jest również 
osiąganie dochodów z ich inwestowania. W związku z obniżeniem dochodowości aktywów, 
w które są lokowane rezerwy, od 2012 r. wynik z ich lokowania nie pokrywa kosztów związanych 
z ograniczeniem nadpłynności sektora bankowego2. Koszt utrzymania rezerw rośnie wraz 
ze zwiększeniem ich poziomu. W związku z tym, w sytuacji, gdy wielkość rezerw oceniana jest jako 
wystarczająca dla zapewnienia wiarygodności i stabilności finansowej kraju, wskazane jest dążenie 
do stabilizacji poziomu rezerw dewizowych poprzez ograniczenie dalszego ich przyrostu, o ile nie 
będzie to rzutować na zadania wykonywane przez NBP. Wielkość przyrostu rezerw jest w głównej 

2  Nadpłynność sektora bankowego jest to nadwyżka środków pozostających w sektorze bankowym, przekraczająca 
wysokość rezerwy obowiązkowej banków w NBP.
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mierze uzależniona od wyboru w przyszłości przez Ministra Finansów sposobu przewalutowania 
funduszy otrzymanych z unii Europejskiej, w NBP albo na rynku międzybankowym. W tej sytuacji 
NBP powinien ustalić z Ministrem Finansów zasady postępowania w celu ograniczenia przyrostu 
rezerw. 

W warunkach kryzysu na rynkach finansowych i wzrostu ryzyka kredytowego, NBP zrezygnował 
od 2010 r. z lokat złota dewizowego w bankach komercyjnych. Jednocześnie NBP dopuszczał 
dokonywanie lokat w międzynarodowych instytucjach finansowych. Lokaty w tych podmiotach 
nie były dokonywane, co było spowodowane przyjęciem w polityce inwestycyjnej dopuszczalnych 
maksymalnych terminów lokowania złota krótszych niż terminy oferowane przez te instytucje. 
Zdaniem NIK, NBP powinien rozważyć uelastycznienie polityki lokowania złota dewizowego 
w instytucjach finansowych o najwyższym poziomie wiarygodności.
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 3.1  Charakterystyka stanu prawnego oraz uwarunkowań ekonomicznych  i organizacyjnych

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 2 i art. 52 ust 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku 
Polskim3, NBP realizuje funkcje centralnej bankowej instytucji dewizowej, do zadań której należy 
prowadzenie gospodarki rezerwami dewizowymi. Rola ta polega na gromadzeniu rezerw 
dewizowych, zarządzaniu nimi, a także podejmowaniu czynności, które mają na celu zapewnienie 
bezpieczeństwa obrotu dewizowego i płynności płatniczej kraju. 

Odpowiedni poziom rezerw dewizowych pozwala na obniżenie kosztów finansowania na rynkach 
globalnych oraz ogranicza ryzyko gwałtownego odpływu kapitału, co może spowodować szybki 
spadek wartości krajowego pieniądza. W ten sposób rezerwy wspierają stabilność złotego. Mogą 
być wykorzystywane do prowadzenia interwencji walutowych, a także służyć wsparciu stabilności 
rynków finansowych i sektora bankowego, w szczególności poprzez dostarczenie płynności 
walutowej instytucjom krajowym w przypadku zaburzeń na rynkach finansowych. 

Rezerwy dewizowe, w terminologii Międzynarodowego Funduszu Walutowego4 zwane oficjalnymi 
aktywami rezerwowymi, są to łatwo rozporządzalne, o wysokiej płynności i wiarygodności aktywa 
zagraniczne w pełni kontrolowane przez władzę monetarną. Aktywa te mogą być wykorzystywane 
przez władzę monetarną do stabilizowania nierównowagi bilansu płatniczego. Wartość rynkowa 
aktywów w walutach obcych stanowiła ponad 90% sumy bilansowej NBP. 

Źródłem silnego wzrostu poziomu rezerw dewizowych w Polsce w latach dziewięćdziesiątych 
była polityka kursowa NBP, którą bank starał się łagodzić presję aprecjacyjną na złotego i w tym 
celu odkupował waluty od banków krajowych. Od 7 czerwca 1999 r., na mocy uchwały nr 16/1999 
Zarządu NBP z dnia 7 maja 1999 r., jedynymi podmiotami uprawnionymi do transakcji walutowych 
z NBP są niebankowe podmioty posiadające rachunki w NBP, do których należą Minister Finansów 
i inni dysponenci środków budżetowych. 

W XXI wieku główną przyczyną wzrostu poziomu rezerw dewizowych był napływ funduszy 
unijnych, które Ministerstwo Finansów w większości sprzedawało w NBP za walutę krajową, 
jak i dochody uzyskiwane przez NBP z tytułu zarządzania rezerwami dewizowymi. Zgodnie z art. 202 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych5, NBP prowadzi obsługę rachunków, 
na których gromadzone są środki pochodzące z budżetu unii Europejskiej. Obsługa obejmuje 
m.in. dokonywanie na wniosek Ministra Finansów wymiany euro na złote.

Zamiana przez Ministra Finansów euro na złote w NBP stanowi emisję pieniądza. Pozyskana 
w wyniku wymiany waluta krajowa wydatkowana przez Ministra Finansów trafia do systemu 
bankowego. W ten sposób w bankach wzrasta ilość pieniądza, co w efekcie zwiększa nadpłynność 
sektora bankowego. W okresie objętym kontrolą wzrosła ona z 18 mld zł na koniec 2008 r. do około 
130 mld zł w czerwcu 2013 r. Efekt ten nie występuje, gdy Minister Finansów dokonuje wymiany 
walut w innych bankach, bowiem ilość pieniądza w obiegu pozostaje niezmieniona. Wzrost 
nadpłynności utrudnia NBP prowadzenie polityki pieniężnej, gdyż banki posiadając nadwyżki 
wolnych środków nie reagują właściwie na zmiany stóp procentowych. Dlatego NBP absorbuje 
nadpłynność sektora bankowego w operacjach otwartego rynku, emitując bony pieniężne NBP. 
Koszty z tym związane wzrosły w latach 2009–2012 z 1,2 mld zł do 4,5 mld zł. 

3  Dz. u. z 2013 r., poz. 908 ze zm.

4  Balance of Payments Manual, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, 1993 r., rozdział XXI (https://www.imf.org/external/
pubs/ft/bopman/bopman.pdf).  

5  ustawa o finansach publicznych (Dz. u. 2013 r., poz. 885 ze zm.).
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Podobnie jak inne banki centralne, Narodowy Bank Polski w zarządzaniu rezerwami dewizowymi 
w pierwszej kolejności uwzględnia utrzymywanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa 
inwestowanych środków. W dalszej kolejności zarządzający rezerwami kierują się utrzymywaniem 
niezbędnego poziomu płynności zapewniającej sprawną realizację zobowiązań płatniczych Polski 
oraz – przy respektowaniu powyższych ograniczeń – uzyskaniem maksymalnych dochodów 
z inwestycji. Aby realizować te cele NBP musi uwzględniać szereg ryzyk finansowych związanych 
z działalnością inwestycyjną.

Ryzyko kredytowe związane jest z możliwością poniesienia strat finansowych wskutek niespłacenia 
przez kontrahenta kapitału wraz z odsetkami w uzgodnionym terminie. Ograniczenie ryzyka 
kredytowego następuje m.in. poprzez określenie kryteriów wyboru i bieżące monitorowanie 
wiarygodności kontrahentów, ustalenie limitów zaangażowania w instrumenty oferowane przez 
danego kontrahenta, przyjęcie minimalnego ratingu nabywanych papierów wartościowych oraz 
ograniczenie okresów lokowania rezerw.

Ryzyko kursowe dotyczy możliwości spadku wartości zasobów walut obcych na skutek 
niekorzystnych zmian kursów na rynku walutowym. Ograniczenie tego ryzyka następuje poprzez 
optymalizację struktury walutowej rezerw. 

Ryzyko stopy procentowej związane jest z możliwością spadku wartości rynkowej instrumentów 
finansowych w wyniku zmiany ich rynkowej rentowności. Podstawową miarą tego ryzyka, 
stosowaną przez NBP, jest określenie wrażliwości wartości portfeli inwestycyjnych na zmiany 
rentowności instrumentów finansowych tzw. modified duration6. Ograniczenie tego ryzyka 
następuje poprzez wyłączenie z lokowania instrumentów o największej wrażliwości na zmianę stóp 
procentowych.

Ryzyko płynności polegające na braku możliwości terminowego wywiązania się z zobowiązań 
w  wyniku niedostatecznej ilości wolnych środków. Zarządzanie tym ryzykiem polega 
na odpowiednim dopasowaniu bieżących i przewidywanych przepływów pieniężnych. W tym celu 
inwestycje są dokonywane w łatwo zbywalne papiery wartościowe w walutach krajów, których 
rynki finansowe pozwalają na szybkie przeprowadzenie transakcji, a także ograniczany jest udział 
transakcji lokacyjnych.

Ryzyko operacyjne związane z możliwością błędnego wykonania transakcji inwestycyjnej. 
Ograniczenie tego ryzyka następuje poprzez określenie procedur kontrolnych umożliwiających 
identyfikacje i eliminowanie błędów m.in. popełnionych przez pracowników i występujących 
w systemach informatycznych.

W wyniku kryzysu finansowego z 2008 r., a następnie kryzysu zadłużenia niektórych krajów unii 
Europejskiej banki centralne ograniczyły inwestycje tylko do najbezpieczniejszych instrumentów  
finansowych, co  doprowadziło do  aprecjacji dolara amerykańskiego i  silnego spadku 
rentowności na wszystkich głównych rynkach papierów rządowych, szczególnie amerykańskim 
i niemieckim. Proces spadku rentowności zahamowała w II połowie 2012 r. częściowa poprawa 
nastrojów rynkowych, spowodowana wdrażaniem mechanizmów antykryzysowych w strefie 
euro oraz działaniem Banku Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych, zwiększającym emisję 
pieniądza w celu wsparcia wzrostu gospodarki amerykańskiej. Jednocześnie na większości 

6  Modified duration jest miarą wrażliwości portfela inwestycyjnego na zmiany rentowności na rynkach finansowych.
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rynków odnotowano bardzo niskie poziomy rentowności papierów rządowych. W przypadku 
krótkoterminowych papierów niemieckich, francuskich, holenderskich i fińskich przejściowo 
rentowność była nawet ujemna. Sprzyjało temu utrzymywanie rekordowo niskich poziomów 
oficjalnych stóp procentowych przez główne banki centralne krajów wysokorozwiniętych. W efekcie 
stopa zwrotu rezerw walutowych NBP w 2012 r. i w pierwszej połowie 2013 r. była niższa niż w latach 
ubiegłych. W tej sytuacji NBP stanął przed dylematem, w jaki sposób zwiększyć rentowność rezerw.

 3.2  Istotne ustalenia kontroli

3.2.1.  Poziom rezerw dewizowych

Poziom oficjalnych aktywów rezerwowych NBP (zwanych także rezerwami dewizowymi) w okresie 
od grudnia 2008 r. do czerwca 2013 r. wzrósł o 85,6% z 44,1 mld EuR do 81,9 mld EuR.

Wykres nr 1 
Wielkość oficjalnych aktywów rezerwowych w EuR, uSD i PLN

Źródło: dane NBP

Na koniec czerwca 2013 r. na rezerwy dewizowe składały się aktywa w walutach obcych –
papiery wartościowe, gotówka i depozyty oraz pozostałe należności w walutach wymienialnych 
(76.678 mln  EuR), złoto monetarne (3.051 mln  EuR), specjalne prawa ciągnienia (1.212 mln  EuR)7, 
pozycja rezerwowa w Międzynarodowym Funduszu Walutowym, stanowiąca wniesione udziały 
członkowskie Rzeczpospolitej Polskiej w MFW (989 mln  EuR).

Głównym źródłem wzrostu rezerw był napływ środków netto pochodzących z budżetu unii 
Europejskiej (75%), w mniejszym stopniu dochód uzyskany z inwestycji (17%), zmiany kursów walut 

7  Specjalne prawa ciągnienia (ang. Special Drawing Rights, SDR) – międzynarodowa jednostka rozrachunkowa, umowna 
jednostka monetarna, mająca charakter pieniądza bezgotówkowego, czyli istniejącego wyłącznie w postaci zapisów 
księgowych na bankowych rachunkach depozytowych. SDR została utworzona w celu stabilizacji międzynarodowego 
systemu walutowego przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy w 1967 roku, używana jest od 1970. Wartość SDR jest 
ustalana na podstawie koszyka walut składającego się z dolara amerykańskiego (41,9%), euro (37,4%), jena japońskiego 
(9,4%) i funta brytyjskiego (11,3%).
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rezerwowych względem EuR oraz wzrostu ceny złota (o 15%). Pozostałe czynniki, w tym zmiany cen 
papierów wartościowych zmniejszyły wartość rezerw dewizowych o około 2,3 mld EuR.

Jak wynika z opracowania Międzynarodowego Funduszu Walutowego, dotyczącego szacowania 
wielkości rezerw dewizowych8, nie ma jednej metody określenia ich adekwatnej wielkości. Dla 
krajów rozwijających się, do grupy których zaliczana jest Polska, za zasadne przyjęto wykorzystanie 
różnych wskaźników wielkości rezerw dewizowych. NBP w 2010 r. i 2013 r. analizował wielkość 
rezerw między innymi z wykorzystaniem kilku klasycznych wskaźników. Trzy wskaźniki określały 
poziom rezerw dewizowych jako wyższy od wielkości zalecanej, a dwa kolejne w większości 
półrocznych okresów objętych kontrolą wskazywały, że wielkość rezerw była niższa od wartości 
wskaźnika uznawanej za punkt odniesienia.

Pierwszy wskaźnik porównuje wielkość rezerwy z wartością krajowego 3-miesięcznego importu. 
Relacja ta powinna być większa od 1. W całym badanym okresie rezerwy były wyższe o 63%-95% 
od zalecanej wartości. 

Drugi wskaźnik odnosi wielkość rezerw do podaży pieniądza M39. Relacja ta powinna być wyższa 
niż 1/5 wielkości M3. W badanym okresie rezerwy były wyższe o 54%-95% od zalecanej wartości 
tego wskaźnika.

Kompleksowy wskaźnik MFW porównuje wielkość rezerw dewizowych do wielkości uwzględniającej 
część zadłużenia zagranicznego, pozostałych zobowiązań zagranicznych (z wyłączeniem inwestycji 
bezpośrednich), bazy monetarnej M3 oraz potencjalnego spadku przychodów eksportowych10. 
Wartość tego wskaźnika zalecana przez MFW zawiera się w przedziale wartości od 1 do 1,5. 
W kontrolowanym okresie wartość tej relacji na poszczególne półrocza kształtowała się w przedziale 
od 1,42 do 1,64.

Wskaźnik Greenspana-Guidottiego weryfikuje czy poziom rezerw pozwalałby na obsługę 
krótkoterminowego zadłużenia zagranicznego kraju (o okresie zapadalności do jednego roku) bez 
korzystania z finansowania zewnętrznego11. W praktyce wskazuje on czy dany kraj jest odporny 
na gwałtowny odpływ kapitału zagranicznego. Zalecana relacja wartości rezerw do kosztów obsługi 
zadłużenia powinna być wyższa niż 1. Poziom polskich rezerw dewizowych spełniał to kryterium 
w czerwcu 2010 r. i grudniu 2012 r., a w pozostałych latach badanego okresu rezerwy były bliskie 
jego spełnienia. Natomiast poniżej zalecanego poziomu kształtował się, stosowany w analizach 
MFW, wskaźnik uwzględniający stopień pokrycia rezerwami sumy zadłużenia krótkoterminowego 
i deficytu na rachunku obrotów bieżących. 

8  International Monetary Fund „Assessing Reserve Adequacy” – 2011 r. 

9  Agregat pieniężny M3 jest najszerszą miarą pieniądza w gospodarce, która obejmuje agregaty pieniężne uszeregowane 
od najbardziej płynnych – gotówkę w obiegu oraz depozyty płatne na każde żądanie (agregat M1) do najmniej płynnych 
– wkłady oszczędnościowe i depozyty terminowe do 2 lat, bankowe dłużne papiery wartościowe wyemitowane na okres 
do 2 lat oraz pozostałe składniki M3, tj. operacje z przyrzeczeniem odkupu z sektorami: niebankowym, finansowym, 
niefinansowym i budżetowym oraz papiery wartościowe ogółem.

10  Kompleksowy wskaźnik opracowany przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy w 2010 r. porównuje oficjalne aktywa 
rezerwowe do sumy 30% zadłużenia zagranicznego, 10% pozostałych zobowiązań zagranicznych (z wyłączeniem inwestycji 
bezpośrednich), 5% bazy monetarnej M3 oraz 5% potencjalnego spadku przychodów eksportowych w warunkach 
kryzysowych.

11  http://www.federalreserve.gov/boarddocs/speeches/1999/19990429.htm
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Wykres nr 2 
Wartość wskaźników adekwatności rezerw dewizowych 

Źródło: dane NBP

Wielkości powyższych wskaźników w  badanym okresie kształtowały się na  poziomie 
porównywalnym do krajów Europy Środkowo-Wschodniej. 

Relacja wielkości rezerw do PKB dla Polski utrzymywała się na porównywalnym poziomie 
z wartościami dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Relacja ta dla Polski w latach 2009–2012 
kształtowała się w przedziale od 18,4% do 22,2%, podczas gdy w krajach naszego regionu w przedziale 
od 17,9% do 40,2%.

NBP prowadził także analizy scenariuszowe, które miały na celu określenie potencjalnej wielkości 
rezerw walutowych niezbędnych dla realizacji zadań NBP, związanych z zapewnieniem stabilności 
sektora bankowego w Polsce w sytuacji kryzysowej. Wysokość rezerw walutowych powinna 
umożliwiać udostępnienie bankom środków na spłatę bieżących zobowiązań walutowych 
w przypadku ewentualnego znacznego obniżenia finansowania z zagranicy. Zgodnie z art. 42 
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ustawy o NBP i uchwałami Zarządu NBP w przypadku znacznego obniżenia finansowania 
z zagranicy, NBP mógłby zapewnić płynność walutową krajowego sektora bankowego poprzez 
transakcje terminowej wymiany walut obcych na złote na określony czas z obowiązkiem ich 
zwrotu (swap) lub ewentualnie sprzedaż walut obcych. W skrajnym scenariuszu12 NBP oszacował, 
że na koniec czerwca 2013 r. rezerwy dewizowe istotnie przewyższały maksymalne potrzeby 
finansowe banków, zarówno na datę sporządzenia analizy, jak i w oparciu o symulacje do roku 
2020. Analizy scenariuszowe wskazują, że stabilizacja rezerw nie powinna negatywnie wpływać 
na bezpieczeństwo i stabilność krajowego sektora finansowego.

NBP stosował także model szacowania optymalnej wielkości rezerw, uwzględniający takie czynniki 
jak skala zadłużenia zagranicznego, koszt utrzymania rezerw, prawdopodobieństwo wystąpienia 
kryzysu, a także potencjalny spadek PKB oraz deprecjację złotego. Wyniki szacunków wskazywały, 
że zgromadzone rezerwy są wyższe od potrzeb. W 2013 r. NBP prowadził prace nad rozwojem 
metod oceny adekwatności rezerw dewizowych. Prace te zgodnie z planem działalności NBP mają 
się zakończyć w 2014 r. Zdaniem NIK mają one istotne znaczenie zważywszy, że od 2012 r. koszty 
prowadzenia polityki pieniężnej, generowane przez wzrost nadpłynności, przewyższają wynik 
osiągnięty w efekcie zarządzania rezerwami.

Wyniki analiz poziomu rezerw dewizowych prowadzonych w NBP pozwalają stwierdzić, że 
biorąc pod uwagę cele ich utrzymania, tj. zapewnienie bezpieczeństwa finansowego kraju 
i stabilności krajowego sektora finansowego, kształtują się one powyżej poziomu uznawanego 
za minimalny akceptowalny. Wymienione powyżej analizy nie uwzględniają przyznania Polsce 
przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy odnawialnej co roku Elastycznej Linii Kredytowej 
na kwotę około 33,7 mld uSD. Polska nie wykorzystywała dotąd tych środków. Odgrywają one rolę 
dodatkowego zabezpieczenia zwiększającego stabilność finansową kraju w sytuacji niepewności 
na międzynarodowych rynkach finansowych. Stanowią więc formę uzupełnienia środków 
mogących wesprzeć realizację części celów stanowiących przesłankę utrzymywania rezerw 
dewizowych, przy czym decyzja o ich wykorzystaniu leży w gestii Ministra Finansów, a nie NBP.

3.2.2.  Koszt utrzymania rezerw

Głównym powodem wzrostu rezerw była sprzedaż przez Ministra Finansów w NBP środków w euro 
otrzymanych z budżetu unii Europejskiej. Odkupując dewizy NBP dokonywał dodatkowej emisji 
pieniądza i zwiększał płynność sektora bankowego. Aby utrzymać kontrolę nad kształtowaniem się 
stóp procentowych na rynku międzybankowym i uniknąć zagrożeń inflacyjnych, NBP absorbował 
dodatkową płynność sektora bankowego w operacjach otwartego rynku, głównie poprzez 
emisje 7-dniowych bonów pieniężnych. Poziom nadpłynności w latach 2009–2013 wzrósł ponad 
siedmiokrotnie z 18 mld zł do 126,5 mld zł, a koszty tych operacji ponad trzykrotnie z 1,2 mld zł 
w 2009 r. do 3,8 mld zł w 2013 r.13

12  Skrajny scenariusz zakłada, że banki krajowe byłyby zmuszone w krótkim okresie do spłaty całości swoich zobowiązań 
walutowych wobec zagranicznych instytucji finansowych oraz nie mogłyby odnowić transakcji zabezpieczających pozycję 
walutową. W takiej sytuacji NBP mógłby pożyczyć bankom środki z rezerw dewizowych na spłatę zobowiązań walutowych 
wobec nierezydentów oraz umożliwić zawarcie transakcji zabezpieczających otwartą bilansową pozycję walutową. 

13  Dla roku 2013 podane zostały wstępne dane NBP, przed badaniem przez biegłego rewidenta rocznego sprawozdania 
finansowego.
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Analiza adekwatności poziomu rezerw dewizowych powinna uwzględniać również problematykę 
kosztu ich utrzymania. Jego wielkość wynika z różnicy pomiędzy stopą referencyjną, po jakiej NBP 
absorbuje nadpłynność w operacjach otwartego rynku a rentownością rezerw14. W badanym okresie 
różnica ta wynosiła średnio około 263 pb. Był to istotny wzrost w stosunku do lat 2005–2007, gdy 
kształtował się na poziomie 45 pb. Podstawową przyczyną wzrostu kosztu utrzymania rezerw był 
spadek rentowności papierów rządowych, w które zainwestowano rezerwy walutowe, szczególnie 
silny podczas zapoczątkowanego w 2007 r. światowego kryzysu finansowego oraz późniejszego 
kryzysu fiskalnego w strefie euro. Zwiększenie kosztu następowało także na skutek sukcesywnego 
podwyższania stopy referencyjnej NBP z 3,5% w czerwcu 2009 r. do 4,75% w październiku 2012 r. 
Zmniejszanie restrykcyjności polityki pieniężnej przez RPP poprzez cykl obniżek stóp procentowych 
od listopada 2012 r., sprzyjało obniżeniu tego kosztu. 

Przeprowadzona również przez NBP analiza kosztu alternatywnego, prezentująca różnicę pomiędzy 
średnią rentownością skarbowych papierów wartościowych emitowanych zagranicą i średnią 
rentownością rezerw walutowych wykazała, że rentowność skarbowych papierów wartościowych 
emitowanych na rynkach zagranicznych przekraczała rentowność rezerw walutowych. W wymiarze 
praktycznym koszt alternatywny wskazuje na utracone korzyści wynikające z zaniechania 
wykorzystania na inne cele środków zgromadzonych w rezerwach walutowych. W przypadku 
zadłużonych państw rozwijających się taką alternatywę stanowi możliwość wykorzystania rezerw 
na spłatę zadłużenia. W takiej sytuacji koszt alternatywny definiowany jest jako różnica między 
rentownością rezerw dewizowych i rentownością rządowego długu zagranicznego. Oprocentowanie 
zaciąganych przez Skarb Państwa zobowiązań zagranicznych w okresie od początku 2009 r. do końca 
I półrocza 2013 r. znajdowało się w przedziale 2,11%-4,45%, podczas gdy średnia rentowność 
rezerw dewizowych lokowanych przez NBP za granicą wynosiła 0,68%-1,77%. W tej sytuacji koszt 
alternatywny w latach 2009-2011 wyniósł średnio 292 pb, a następnie w 2012 r. i I połowie 2013 r. 
obniżył się do 156 pb. Koszt alternatywny przed kryzysem, tj. w latach 2004-2007 wynosił średnio 
48 pb. Do wzrostu kosztu alternatywnego przyczyniło się gwałtowne pogorszenie nastrojów 
na rynkach międzynarodowych w wyniku kryzysu na rynkach finansowych oraz kryzys fiskalny 
niektórych krajów uE. Obniżenie kosztu alternatywnego w latach 2012-2013 stanowiło efekt 
znaczącego spadku kosztu finansowania zadłużenia zagranicznego Polski w wyniku wzrostu popytu 
na polskie obligacje.

Pomimo niekorzystnego kształtowania się powyższych relacji, całkowite koszty nominalne 
ponoszone przez NBP w latach 2009–2011 z tytułu wykorzystania instrumentów polityki pieniężnej, 
tj. emisji bonów pieniężnych NBP, gromadzenia przez banki rezerwy obowiązkowej i lokat 
na koniec dnia były niższe od wyniku z inwestowania rezerw. Związane to było z faktem, że skala 
nadpłynności sektora bankowego była blisko trzykrotnie niższa niż poziom rezerw dewizowych. 
Jednak od 2012 r. koszty prowadzenia polityki pieniężnej przewyższały wynik osiągnięty z tytułu 
zarządzania rezerwami dewizowymi15. Na koniec 2013 r. relacja ta uległa istotnemu pogorszeniu. 
łączne koszty realizacji polityki pieniężnej w latach 2009-2013 wyniosły 21.528 mld zł i zwiększyły 
się z 2,2 mld zł w 2009 r. do 4,7 mld zł w 2013 r.16

14  Stopa referencyjna NBP w operacjach otwartego rynku na koniec lat okresu 2009–2011 wrosła z 3,5% do 4,5%, a następnie 
zmniejszała się do 2,75% w I półroczu 2013 r. Natomiast rentowność rezerw sukcesywnie zmniejszała się z 1,77% w 2009 r. 
do 0,68% w 2012 r., następnie w czerwcu 2013 r. wzrosła do 0,92%.

15  Wynik z tytułu odsetek, dyskonta i premii oraz sprzedaży papierów wartościowych bez uwzględnienia zmian kursowych.

16  Dla roku 2013 podane zostały wstępne dane NBP, przed badaniem przez biegłego rewidenta rocznego sprawozdania 
finansowego.
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Wykres nr 3 
Wynik z tytułu odsetek, dyskonta, premii i sprzedaży papierów wartościowych oraz koszty realizacji polityki 
pieniężnej 

Źródło: dane NBP

Zdaniem NIK, to niekorzystne zjawisko może nasilać się w kolejnych latach na skutek dalszej 
emisji pieniądza, generowanej w wyniku wymiany przez Ministra Finansów w NBP środków 
z unii Europejskiej. Próbą ograniczenia nadpłynności było zawarcie porozumienia pomiędzy 
Ministrem Finansów i Prezesem NBP o zamianie od maja 2011 r. funduszy unijnych na walutę 
krajową na rynku międzybankowym. W II połowie 2011 r. spowodowało to ograniczenie 
generowania płynności sektora bankowego i przyrostu wielkości rezerw. NBP na posiedzeniu 
Komitetu Zarządzania Długiem Publicznym w kwietniu 2013 r. przedstawił wpływ sprzedaży 
tych środków w NBP na wzrost nadpłynności sektora bankowego i kosztów jej absorbcji. NBP 
sugerował zwiększenie przez Ministerstwo Finansów sprzedaży walut na rynku międzybankowym, 
zmniejszenie emisji skarbowych papierów wartościowych za granicą i w zamian kupowanie walut 
w NBP. Przedstawiciele Ministerstwa Finansów zadeklarowali jako preferowane dokonywanie 
sprzedaży walut na rynku bankowym. uzależnili jednak sposób postępowania od spełnienia 
szeregu warunków. W szczególności sprzedaż walut na rynku międzybankowym byłaby 
dokonywana w sytuacji braku presji na umocnienie złotego, wykorzystania okresowych tendencji 
deprecjacyjnych kursu złotego lub znacznych jego wahań. W tej sytuacji sprzedaż walut na rynku 
przez Ministra Finansów sprzyjałaby skuteczności polityki pieniężnej w okresach niskiej inflacji 
w sytuacji braku presji na umocnienie złotego, a przy podwyższonej inflacji w sytuacji deprecjacji 
i znacznej zmienności kursu złotego. Zapewnienie skutecznej polityki pieniężnej i kursowej 
uwzględnia Długoterminowa strategia zarządzania rezerwami dewizowymi NBP. Sprzedaż walut 
po korzystnym kursie umożliwiłaby uzyskanie wyższych wpływów do budżetu. Sprzedaż w 2012 r. 
i I połowie 2013 r. walut na rynku w porównaniu do ich hipotetycznej wymiany w NBP pozwoliłaby 
Ministrowi Finansów uzyskać dodatkowe dochody z różnic kursów w wysokości około 486 mln  zł 
(według wyliczenia Ministerstwa Finansów). 
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Zmniejszenie oficjalnych aktywów rezerwowych o 3,6 mld EuR na koniec września 2013 r. nastąpiło 
na skutek przeniesienia przez Ministra Finansów z NBP do BGK większości salda rachunków 
walutowych. Operacja ta jednak nie wiązała się ze zmniejszeniem nadpłynności sektora bankowego, 
gdyż nie obejmowała zamiany złotego na waluty obce.

Zdaniem NIK, ze względu na decydujący wpływ Ministra Finansów na kształtowanie się 
wielkości rezerw walutowych, NBP powinien dążyć do uzgodnienia zasad współpracy w zakresie 
wcześniejszego informowania o planowanej sprzedaży środków unijnych do NBP i przyjęcia 
wspólnych uzgodnień w celu ograniczenia przyrostu poziomu rezerw. Sprzyjałoby to również 
większej przewidywalności kształtowania się poziomu rezerw walutowych NBP, prezentowanej 
w rocznych planach finansowych NBP i w prognozach płynności systemu bankowego. 
Innym działaniem prowadzącym do poprawienia relacji dochodów do kosztów w zarządzaniu 
rezerwami jest dalsze dywersyfikowanie struktury walutowej rezerw i wprowadzanie nowych 
instrumentów inwestycyjnych w celu osiągnięcia wyższych dochodów. Jednak prowadzony zakres 
dywersyfikacji rezerw jest ograniczony zapewnieniem bezpieczeństwa inwestowanych rezerw 
i właściwego poziomu ich płynności. 

Wyniki analizy adekwatności rezerw i kosztów ich utrzymania uzasadniają ograniczenie przyrostu 
rezerw. Jednak istnieje niepewność co do tego, w jakim zakresie rezerwy te będą potrzebne 
w przyszłości w przypadku akcesji Polski do unii walutowej. Należy wtedy zapewnić utrzymanie 
stabilności kursu złotego do euro, w co najmniej dwuletnim okresie poprzedzającym przyjęcie 
euro przez Polskę. W przypadku gdyby Polska była, tak jak inne kraje wchodzące do strefy euro, 
zobowiązana do utrzymania odchylenia kursu w stosunku do przyjętego parytetu centralnego 
na poziomie nie wyższym niż 15%, rezerwy nie powinny być istotnie obniżane, gdyż będą 
podstawowym instrumentem stabilizacji kursu złotego. 

3.2.3.  Strategia zarządzania rezerwami dewizowymi

Długoterminowa strategia zarządzania rezerwami dewizowymi NBP, przyjęta przez Zarząd NBP 
w październiku 2007 r. zakłada, że ze względu na funkcję rezerw dewizowych priorytetem 
zarządzania nimi jest zapewnienie bezpieczeństwa inwestowanych środków oraz właściwej ich 
płynności. W dalszej kolejności NBP podejmuje działania służące maksymalizacji dochodowości 
rezerw dewizowych. Wielkość i struktura rezerw dewizowych powinna również zapewnić możliwość 
skutecznej realizacji polityki pieniężnej i kursowej. Cele strategii miały być realizowane poprzez 
usprawnienie procesu decyzyjnego, dywersyfikację walutową rezerw, wykorzystywanie nowych 
instrumentów inwestycyjnych, rozwój metod określania parametrów portfela porównawczego oraz 
poprawę zarządzania ryzykiem inwestycyjnym. Działania te były skutecznie realizowane. 

W celu usprawnienia procesu decyzyjnego strategia zakładała jednoznaczne określenie podziału 
zadań w zarządzaniu rezerwami dewizowymi. Decyzje o inwestowaniu rezerw dewizowych 
są podejmowane w ramach trójetapowego procesu. Najważniejsze decyzje podejmuje Zarząd 
NBP, odpowiedzialny za proces  Strategicznej Alokacji Aktywów, w ramach którego wyznacza 
na cały rok portfel porównawczy tzw. benchmark strategiczny, określający waluty i klasy aktywów, 
w które można inwestować, oraz limity i dopuszczalną wrażliwość wartości inwestycji na zmiany 
stóp procentowych. Komitet Inwestycyjny Rezerw Dewizowych (KIRD), w którego skład wchodzą 
wiceprezes i dyrektorzy departamentów merytorycznych odpowiedzialnych za zarządzanie 
rezerwami, decyduje o Taktycznej Alokacji Aktywów, w ramach której wyznacza tzw. benchmark 
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taktyczny. Określa on krótkoterminowe ramy inwestowania dla jednostki dokonującej bezpośrednio 
operacji dewizowych, tj. Departamentu Operacji Zagranicznych (DOZ). DOZ realizuje Aktywne 
Zarządzanie Portfelami poprzez bieżące decyzje i transakcje inwestycyjne w ramach benchmarków 
wyznaczonych przez Zarząd NBP i KIRD. Schemat organizacji zarządzania rezerwami dewizowymi 
w NBP przedstawiony jest w załączniku nr 1.

W latach 2009–2012 NBP, w oparciu o analizy oczekiwanej relacji dochodowości i ryzyka, 
dywersyfikował strukturę rezerw poprzez rozszerzenie koszyka walut w jakich dokonywał inwestycji 
oraz nabywanie nowych papierów wartościowych charakteryzujących się wyższą dochodowością. 
Zwiększono zaangażowanie w dolara australijskiego z 5,1% do 9,9%, w koronę norweską z 5,4% 
do 6,9% oraz przejściowo w jena japońskiego oraz koronę szwedzką, ograniczając udział każdej 
z tych walut w rezerwach do 2%. W strukturze walutowej łączny udział uSD i EuR został ograniczony 
z 75% do 68%, znacznie poniżej poziomu (85,9%), jaki występuje w globalnych rezerwach banków 
centralnych raportujących stan rezerw do MFW17. NBP może być w związku z tym zaliczany do grona 
banków centralnych o relatywnie silnie zdywersyfikowanej strukturze rezerw. Zmiana struktury 
walutowej rezerw przyczyniła się do podwyższenia stopy zwrotu rezerw, liczonej w złotych 
w okresie od 2009 r. do czerwca 2013 r. łącznie o około 94 pb18. 

W ramach podstawowego portfela inwestycyjnego zwiększono liczbę stosowanych instrumentów 
o nowe rodzaje papierów wartościowych emitowanych na rynku australijskim, amerykańskim, 
niemieckim, norweskim i nowozelandzkim. W warunkach utrzymujących się niskich rentowności 
obligacji głównych gospodarek światowych, od 2012 r. dokonano inwestycji w brazylijskie 
i meksykańskie papiery rządowe oraz papiery korporacyjne nominowane w uSD, co spowodowało 
podwyższenie dochodowości rezerw walutowych. Jest to portfel o niższym stopniu płynności, 
nieobjęty benchmarkiem strategicznym, który stanowił łącznie około 2,0% wartości rezerw 
walutowych. Inwestycje te poprzedzone były kompleksowymi analizami przeprowadzanymi 
od kwietnia 2011 r. w celu określenia potencjalnych korzyści i ryzyka dalszej dywersyfikacji 
instrumentarium inwestycyjnego. 

Strategia zakłada, do momentu przystąpienia do strefy euro, utrzymanie odpowiednio wysokiego 
udziału walut o najwyższym stopniu płynności w rezerwach walutowych. Przyjęta w ramach 
parametrów benchmarku strategicznego na lata 2009–2013 struktura walutowa i inwestycyjna 
rezerw walutowych zapewniała wysoki, stabilny udział środków charakteryzujących się najwyższą 
płynnością, tj. krótkoterminowych rządowych papierów wartościowych. Na przestrzeni lat 2009-
2013 udział w benchmarku strategicznym rządowych papierów wartościowych o terminie 
zapadalności do jednego roku wzrósł z 27% do 36%. udział papierów o zapadalności poniżej trzech 
lat utrzymywał się na poziomie 50-55% rezerw walutowych. 

W badanym okresie w rezerwach walutowych dominowały rządowe papiery wartościowe 
stanowiące ponad 80%. 

17  Na podstawie danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego zagregowanych w oparciu o informacje otrzymane 
od 144 podmiotów zarządzających rezerwami dewizowymi – www.imf.org/external/np/sta/cofer/eng.

18  Bez uwzględnienia inwestycji na rynkach rozwijających się.
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Wykres nr 4 
Rzeczywista struktura inwestycyjna rezerw walutowych

Źródło: dane NBP

Aktywne zarządzanie rezerwami w celu uzyskania dodatniej efektywności rezerw powoduje, 
że rzeczywista struktura inwestycyjna portfeli odbiega od struktury ustalonej w benchmarku. 
Na przykład udział w benchmarku lokat kształtował się od 5,95 do 7,9%, a rzeczywisty udział tych 
aktywów w rezerwach wynosił od 6,5 do 9,5% i nie przekraczał przyjętych przez Zarząd NBP limitów 
wielkości lokat.

W okresie nasilenia się kryzysu zadłużenia w strefie euro ograniczono ryzyko inwestycyjne 
poprzez zdywersyfikowanie struktury rezerw, w tym zmniejszenie udziału EuR w rezerwach oraz 
ograniczenie przeprowadzania inwestycji do obligacji rządowych krajów strefy euro o wysokich 
ratingach bezpieczeństwa. Inwestycje w papiery rządowe Irlandii i Hiszpanii (krótkoterminowe 
emisje dyskontowe) zostały zakończone odpowiednio w sierpniu 2010 i marcu 2011 r., czyli przed 
nasileniem się kryzysu zadłużeniowego, jakie miało miejsce w drugiej połowie 2011 r. Pozwoliło 
to uniknąć strat i powstania aktywów o obniżonej jakości.

W celu ograniczenia ryzyka inwestycji Zarząd NBP, określając corocznie Strategiczną Alokację 
Aktywów, analizował między innymi perspektywy makroekonomiczne, prognozy rozwoju sytuacji 
na światowych rynkach finansowych, wyniki analizy optymalizacyjnej oraz symulacji oczekiwanej 
stopy zwrotu rezerw walutowych. Zakres przygotowywanych analiz w kolejnych latach był 
rozszerzony o dodatkowe opracowania dotyczące globalnych tendencji w zarządzaniu rezerwami 
dewizowymi. Wykorzystywano modele szacujące między innymi potencjalną stratę w przypadku 
zmian parametrów rynkowych, wpływ struktury walutowej oraz poziomu ryzyka stopy procentowej 
(modified duration) na oczekiwaną stopę zwrotu rezerw. 

W warunkach trwającego od 2009 r. kryzysu, prowadzącego do pogorszenia wiarygodności 
finansowej banków, kluczową rolę odgrywało zarządzanie ryzykiem kredytowym. W ramach 
rozwoju metod zarządzania tym ryzykiem, zwiększono zakres informacji wykorzystywanych 
do monitorowania wiarygodności kredytowej kontrahentów. Analizy ryzyka kredytowego 
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zostały znacznie rozszerzone z wykorzystaniem między innymi dodatkowych miar ilościowych, 
określających prawdopodobieństwo braku zwrotu aktywów przez dłużnika. Zwiększony został 
także zakres zmiennych uwzględnianych w modelach punktowych, służących wyliczaniu limitów 
inwestycyjnych dla poszczególnych kontrahentów w transakcjach lokacyjnych oraz emitentów 
pozarządowych papierów wartościowych19.

W związku z kryzysem na rynkach finansowych i znaczącym  zwiększeniem się ryzyka kredytowego, 
Zarząd NBP dokonał modyfikacji benchmarku strategicznego. Skrócono dopuszczalną długość 
lokat, zmniejszono udział lokat w rezerwach z 21,25% w 2008 r. do 5,95 % w 2009 r. oraz wykluczono 
możliwość lokowania złota w bankach komercyjnych.

Także efektywność realizowanej strategii inwestycyjnej była na bieżąco monitorowana. 
Departament Zarządzania Ryzykiem Finansowym przygotowywał analizy kwartalne i roczne 
dla Zarządu NBP, Komitetu Inwestycyjnego Rezerw Dewizowych i Departamentu Operacji 
Zagranicznych, uwzględniające zarówno dochodowość portfeli inwestycyjnych, jak i ryzyko 
towarzyszące zarządzaniu rezerwami dewizowymi. 

3.2.4.  Bezpieczeństwo zarządzania rezerwami 

Priorytetem w procesie zarządzania rezerwami dewizowymi jest zapewnienie bezpieczeństwa 
inwestowanych środków. NBP ograniczył ryzyko nieprawidłowości w zarządzaniu rezerwami 
dewizowymi poprzez rozdzielenie i powierzenie różnym departamentom zadań zarządzania 
i monitorowania ryzyka finansowego oraz zadań wykonywania transakcji i operacji inwestycyjnych. 
Bezpieczeństwu inwestowania rezerw służy system limitów i ograniczeń inwestycyjnych określony 
w uchwałach przez Zarząd NBP, w benchmarku strategicznym oraz przez Komitet Inwestycyjny 
Rezerw Dewizowych w benchmarku taktycznym20. System ten określa w szczególności zakres 
dopuszczalnego zaangażowania w poszczególne rodzaje instrumentów inwestycyjnych, 
kryteria wyboru kontrahentów oraz emitentów papierów wartościowych, maksymalny poziom 
zaangażowania w transakcje z kontrahentem lub emitentem oraz maksymalny czas inwestycji. 

Szczegółowe zasady monitorowania i przestrzegania przyjętych parametrów ryzyka zostały 
sformułowane w 22 procedurach wewnętrznych NBP. W szczególności określają one podział 
kompetencji i zasady współpracy  Departamentu Zarządzania Ryzykiem Finansowym (DZRF) 
i Departamentu Operacji Zagranicznych (DOZ) w zakresie monitorowania przestrzegania limitów 
w transakcjach lokacyjnych  oraz transakcjach wymiany walutowej, współpracy operacyjnej 
między departamentami w sytuacji wystąpienia przekroczeń tych limitów oraz aktualizację 
i weryfikację list kontrahentów. Przyjęto także procedury monitorowania struktury walutowej, 
struktury inwestycyjnej i modified duration rezerw walutowych. Banki, będące kontrahentami 
w procesie lokowania rezerw dewizowych, poddawane są kompleksowej bieżącej analizie 
wiarygodności finansowej. W oparciu o złożony model określane są limity dla poszczególnych 
kontrahentów. NBP na bieżąco aktualizował listy kontrahentów dla poszczególnych rodzajów 
transakcji. W kontrolowanym okresie NBP odnotował dwa przekroczenia limitu dla kontrahenta 

19  Rozszerzenie zakresu zmiennych obejmowało między innymi współczynnik płynności, prognozy ocen agencji ratingowych 
oraz zakładane ratingi wyznaczane w oparciu o kwotowania rynkowe.

20  Benchmarki strategiczny i taktyczny dotyczą portfela podstawowego, w skład którego wchodzą papiery wartościowe 
nominowane w uSD, EuR, GBP, AuD i NOK. Limity określone w benchmarku nie dotyczyły portfela pomocniczego, dla 
którego były ustalane oddzielne limity.
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w transakcjach lokacyjnych i wymiany walutowej. Wystąpiły także trzy przekroczenia terminu 
zapadalności transakcji lokacyjnych w stosunku do obowiązującego horyzontu inwestycyjnego. 
Zgodnie z obowiązującymi zasadami informacje o przekroczeniach zostały niezwłocznie przesłane 
przez DZRF do DOZ oraz członkom Zarządu NBP. W analizowanym okresie odnotowano również 
47 przekroczeń wysokości limitu zaangażowania w papiery wartościowe emitentów pozarządowych 
wynikające ze zmian cen. Większość przekroczeń (37) miała miejsce przy podwyższonej zmienności 
rynkowej w okresie nasilenia światowego kryzysu finansowego w 2009 r. Przekroczenia wynikały 
głównie ze zmian parametrów rynkowych, tj. cen papierów wartościowych i notowań kursowych. 
DOZ po otrzymaniu informacji z DZRF o wystąpieniu przekroczeń dokonywał sprzedaży nadwyżki 
papierów wartościowych dostosowując stan posiadania do obowiązujących limitów. Skalę 
przekroczeń należy uznać za niewielką, biorąc pod uwagę, że NBP przeprowadza rocznie około 
15 tys.  transakcji.

Zgodność zawartych transakcji z założeniami polityki inwestycyjnej oraz istotnych elementów 
transakcji z warunkami rynkowymi weryfikowana jest w trakcie, jak i po ich przeprowadzeniu. 
Sprawdzeniu podlega zgodność danych transakcji wprowadzonych do systemu operacyjnego 
procesu inwestycyjnego z dokumentem źródłowym. Weryfikacja wykonywana jest niezależnie 
przez dwie osoby, co służy ograniczeniu ryzyka operacyjnego. Zakres czynności dla poszczególnych 
pracowników jest okresowo zmieniany. 

Informacja na temat zarządzania rezerwami dewizowymi przekazywana codziennie Zarządowi 
NBP zawiera dane o poziomie rezerw dewizowych, ich strukturze walutowej, wysokości modified 
duration oraz stopach zwrotu dla poszczególnych etapów zarządzania rezerwami, jak i szczegółowe 
informacje o poszczególnych portfelach walutowych. W dokumencie tym wskazywane są także 
przypadki przekroczenia limitów.

Dostosowując strategię inwestycyjną do uwarunkowań rynkowych ukształtowanych w wyniku 
światowego kryzysu i wzrostu ryzyka finansowego, NBP ograniczył udział lokat w rezerwach oraz 
skrócił dopuszczalny okres transakcji lokacyjnych. Natomiast w ramach portfela podstawowego 
inwestycji dokonywano w papiery wartościowe tych krajów strefy euro, które posiadały wysokie 
ratingi.

3.2.5.  Efektywność zarządzania rezerwami walutowymi

Zarządzając rezerwami dewizowymi NBP w latach 2009-2013 osiągnął łączny zysk w wysokości 
24.809,7 mln  zł. Najwyższy wynik został osiągnięty w 2011 r. i wyniósł 7.285 mln zł a najniższy 
1.186 mln  zł w 2013 r.21.

21  Dane dla roku 2013 dotyczące przychodów, kosztów i wyniku z  inwestowania rezerw dewizowych zostały podane 
na podstawie wstępnych danych NBP, przed badaniem przez biegłego rewidenta rocznego sprawozdania finansowego.
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Wykres nr 5
Kształtowanie przychodów, kosztów i wyniku finansowego z zarządzania rezerwami dewizowymi  
w latach 2009–2013

Źródło: dane NBP

Do końca 2012 r. na zmniejszenie wyniku finansowego z tytułu zarządzania rezerwami dewizowymi 
wpływały głównie spadki rentowności na rynkach finansowych, co powodowało zwiększenie 
kosztów premii przy zakupie papierów wartościowych. Od 2013 r. nastąpił wzrost rentowności 
zagranicznych rządowych papierów dłużnych. Spowodowało to spadek cen papierów posiadanych 
przez NBP i w efekcie znaczne zwiększenie kosztów związanych ze sprzedażą papierów dłużnych 
i ich wyceną na koniec roku. Wskaźnik wypracowanego zysku do wartości rezerw dewizowych22 
zmniejszał się z 2,9% w 2009 r. do 1,9% na koniec 2012 r., a na 30 czerwca 2013 r. wynosił 0,5%.

Przyjętą przez NBP od 2008 r. miarą efektywności zarządzania rezerwami jest wskaźnik efektywności 
(excess return). Obliczany jest jako różnica pomiędzy dochodowością (stopą zwrotu) osiąganą 
na portfelu inwestycyjnym i na portfelu porównawczym, tzw. benchmarku. Jest to miara 
pozwalająca na ocenę umiejętności osiągnięcia przez zarządzającego dodatkowych zysków 
poprzez przeprowadzenie operacji, wykorzystujących – w ramach obowiązujących limitów –
warunki rynkowe. Na osiąganą dochodowość oddziałuje struktura walut, w jakich utrzymywany jest 
portfel walutowy oraz wyrażana poprzez modified duration wrażliwość wartości portfela na zmiany 
rentowności. Efektywność jest obliczana osobno dla każdego ze szczebli zarządzania rezerwami, 
jak również jest liczona łącznie. 

łączny wskaźnik efektywności za okresy od początku 2009 r. do końca I półrocza 2013 r. był dodatni, 
co oznaczało zwiększenie wartości rynkowej portfeli inwestycyjnych osiągnięte dzięki skutecznemu 
zarządzaniu rezerwami. ujemny excess return wystąpił wyłącznie w 2011 r., a w pozostałych latach 
był dodatni. 

W celu poprawy dochodowości zarządzania rezerwami NBP podejmował szereg działań 
na wszystkich trzech szczeblach zarządzania rezerwami. Na poziomie Strategicznej Alokacji 

22  Według stanu na koniec roku.
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Aktywów poprawie efektywności zarządzania rezerwami służyła dywersyfikacja rezerw walutowych. 
Sukcesywnie w ramach podstawowego portfela inwestycyjnego, obejmującego rządowe papiery 
w walutach uSD, EuR, GBP, Zarząd NBP wprowadził papiery australijskich agencji stanowych, 
obligacje emitowane przez niemieckie landy, papiery wartościowe denominowane w koronie 
norweskiej i dolarze nowozelandzkim, a także przejściowo dokonywał lokat w jenach japońskich 
i koronach szwedzkich. Do portfela o niższej płynności, nieobjętego benchmarkiem strategicznym, 
wprowadzono obligacje brazylijskie, meksykańskie i korporacyjne z rynku amerykańskiego, 
co doprowadziło do podwyższenia dochodowości rezerw w warunkach utrzymujących się niskich 
rentowności obligacji głównych gospodarek rozwiniętych. 

Na poziomie Taktycznej Alokacji Aktywów w latach 2010–2011 nastąpiło pogorszenie zarządzania 
rezerwami dewizowymi mierzonego wskaźnikiem excess return. Było to spowodowane odmiennym 
od oczekiwań Komitetu Inwestycyjnego Rezerw Dewizowych kształtowaniem się rentowności 
papierów wartościowych i kursów walut oraz bardzo dużą zmiennością tych parametrów. Komitet 
w celu osiągnięcia dodatniego excess return w 2010 r. zmieniał 11 razy strukturę walutową 
i siedem razy modified duration. Decyzje te nie przyniosły jednak oczekiwanego efektu i wskaźnik 
efektywności za każdy kwartał 2010 r. był ujemny. Również w 2011 r. był ujemny za pierwsze trzy 
kwartały. Wyniki te w decydującym stopniu przesądziły o osiągnięciu ujemnego wskaźnika w 2011 r. 
dla całego portfela podstawowego. Dopiero w IV kwartale 2011 r. osiągnięto dodatni wskaźnik 
efektywności. 

Aktywne zarządzanie strukturą walutową i modified duration portfela odbywało się w granicach 
wyznaczonych przez Komitet Inwestycyjny Rezerw Dewizowych oraz w ramach limitów 
ustanowionych przez Departament Zarządzania Ryzykiem Finansowym. W celu poprawy 
efektywności zarządzania rezerwami Departament Operacji Zagranicznych od początku 
2012 r. inwestował w papiery wartościowe krajów o niższym ratingu, nieobjęte benchmarkiem 
strategicznym. Na tych inwestycjach NBP osiągnął za I półrocze 128,8 mln  zł zysku.

Do szczegółowego badania w ramach kontroli wytypowano losowo 86 transakcji. Zbadano 
26 transakcji, obejmujących zakup/sprzedaż rządowych papierów wartościowych emitowanych 
przez uSA, państwa strefy euro oraz Wielką Brytanię, a także obligacji pozarządowych. Były 
one przeprowadzane w celu utrzymania założonych parametrów opisujących strukturę rezerw 
walutowych. Zawarcie transakcji nie spowodowało przekroczenia dopuszczalnych limitów. 
Operacje były przeprowadzone zgodnie z obowiązującą procedurą kontrolną i rozliczania operacji 
dewizowych. Sześć transakcji depozytowych zawarto na okres tzw. overnight23. Oprocentowanie 
zawartych depozytów mieściło się w stawkach rynkowych podawanych przez system Bloomberg24. 
Na wszystkich zbadanych 16 transakcjach repo/reverse repo25 osiągnięto dodatni wynik finansowy. 
Z 38 transakcji kupna i sprzedaży walut  zawartych w dniu 27 czerwca 2013 r. osiem transakcji  
przyniosło ujemny wynik na skutek innego niż zakładano ukształtowania się kursu EuR/uSD. 

23  Transakcje zawierane na okres od końca dnia operacyjnego, do początku dnia następnego

24  Bloomberg jest to agencja dostarczająca informacje na temat rynków finansowych.

25  Operacje repo/reverse repo są to operacje warunkowe, które polegają na tym, że bank centralny kupuje/sprzedaje papiery 
wartościowe bankom komercyjnym, zobowiązując je do ich odkupienia/odsprzedaży po określonej cenie i w określonym 
terminie.
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3.2.6.  Zarządzanie złotem dewizowym

Oceną efektywności według metod stosowanych dla instrumentów walutowych nie jest objęte 
zarządzanie złotem dewizowym. NBP prezentuje stanowisko, że ze względu na uwarunkowania 
na rynku złota nie jest ono postrzegane jako źródło dochodów banków centralnych. Z tego powodu 
nie została ustalona metodyka oceny efektywności zarządzania rezerwami złota.

W okresie objętym kontrolą NBP nie dokonywał transakcji zakupu lub sprzedaży złota dewizowego. 
Na dzień 1 stycznia 2009 r. NBP posiadał 3.308,8 tys.  uncji tego kruszcu, natomiast na koniec 
II kwartału 2013 r. 3.308,9 tys.  uncji (około 103 tony). Zasób złota zwiększył się w latach 2009–2010 
o 138,7 uncji w wyniku rozliczenia różnic wagowych sztabek złota przy zapadalności dwóch lokat 
oraz w związku z procesem wymiany części sztab złota przez Bank of England. Większość złota 
dewizowego 3.151,7 tys.  uncji (około 98 ton), tj. około 95% zdeponowano w Bank of England, 
a pozostałe 157,2 tys.  uncji (około 4,9 tony) w skarbcach Narodowego Banku Polskiego. Kontrola 
złota dewizowego w Bank of England przeprowadzona w sierpniu 2013 r. przez pracowników NBP 
nie wykazała nieprawidłowości. Obejmowała ona weryfikację zgodności z danymi w rejestrze Bank 
of England oznaczeń zamieszczonych na wybranych losowo 157 sztabach oraz sprawdzenie wagi 
18 sztab i ich struktury w badaniu ultrasonograficznym. Była to pierwsza kontrola w badanym 
okresie. Nie potwierdziły się wątpliwości wyrażane w publikacjach prasowych dotyczące stanu 
zasobu złota dewizowego przechowywanego w Bank of England.

Dokonana przez NIK kontrola w skarbcach NBP 10 losowo wybranych sztab złota wykazała, 
że numery zamieszczone na sztabach oraz wybita na nich próba są zgodne z ewidencją prowadzoną 
przez Departament Emisyjno-Skarbcowy. Masa sztab była zbliżona do masy wynikającej z ewidencji. 
Różnice w masie poszczególnych sztab nie przekraczały 0,08 grama, co mieściło się w przedziale 
zaokrągleń określonym w punkcie 8 międzynarodowych standardów dotyczących obrotu złotem26. 
Sztaby nie zawierały oznak uszkodzenia.

Zagadnienia związane z utrzymywaniem złota w Bank of England i ewentualnej dywersyfikacji 
miejsca jego przechowywania omawiane były na posiedzeniach Zarządu NBP. Decyzja o zmianie 
miejsca przechowywania złota nie została podjęta ze względu na fakt, że Londyn jest głównym 
centrum finansowym, w którym odbywa się obrót hurtowy i inwestycyjny złotem. utrzymywanie 
złota w Bank of England stwarza większe możliwości zarządzania zasobami kruszcu, z uwagi na to, że 
ułatwia rozliczenie transakcji związanych z fizycznym przemieszczeniem złota w skarbcu tego banku.

W okresie objętym kontrolą NBP dokonał dwóch lokat łącznie 340,1 tys.  uncji (około 10 ton) złota. 
Obie lokaty ustanowione zostały w 2009 r. na okres dwunastu miesięcy. Dochody NBP z tego 
tytułu wyniosły 2.957,6 tys.  zł. W kolejnych latach lokaty złota nie były dokonywane. Wynikało 
to z zaostrzenia przez NBP zasad lokowania tego kruszcu. Ze względu na panującą niepewność 
co do wiarygodności banków komercyjnych, będących potencjalnymi kontrahentami w operacjach 
lokowania złota, Zarząd NBP dopuścił wyłącznie transakcje z międzynarodowymi instytucjami 
finansowymi o najwyższych ratingach bezpieczeństwa27. Dodatkowo zostały wprowadzone limity 
kwotowe takich inwestycji.

26  The Good Delivery Rules for Gold and Silver Bars – The London Bullion Market Association, lipiec 2013 r. Standard ten 
przewiduje, że waga sztab złota podawana jest jako wielokrotność 0,025 uncji, przy czym jest ona zaaokrąglona w dół 
do najbliższej 0,025 uncji. Dlatego, jeżeli waga sztaby nie różni się o więcej niz 0,025 uncji,  co odpowiada około 0,78 grama, 
przyjmuje się ją za prawidłową.

27  W okresie objętym kontrolą do instytucji takich należał m.in. Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Bank Światowy.
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Międzynarodowe instytucje finansowe zainteresowane były przyjmowaniem lokat na terminy 
nieznacznie dłuższe od dopuszczanych przez NBP w „Założeniach polityki inwestycyjnej w zakresie 
zarządzania złotem dewizowym”. Pomimo tego nie przeprowadzono analiz, ani nie rozważono 
możliwości wydłużenia dopuszczalnych terminów lokowania złota w tych instytucjach, co NBP 
tłumaczył utrzymującym się podwyższonym ryzykiem na rynkach finansowych. Nie zweryfikowano 
tym samym, czy taka inwestycja jest akceptowalna ze względu na ponoszone ryzyko. W efekcie złoto 
monetarne pozostało aktywem, który od 2010 r. nie przynosił dochodów, ponoszone były natomiast 
koszty jego utrzymania w Bank of England. Z symulacji wielkości przychodów z potencjalnych 
rocznych lokat złota dewizowego w okresie od początku 2010 do I półrocza 2013 r.28 wynika, że ich 
wysokość można oszacować na około 4,1 mln  EuR. 

3.2.7.  Wycena rezerw dewizowych

Zasady wyceny aktywów rezerwowych są określone w uchwale nr 16/2003 Rady Polityki Pieniężnej 
z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie zasad rachunkowości, układu aktywów i pasywów bilansu 
oraz rachunku zysków i strat Narodowego Banku Polskiego. Zasady te odpowiadają standardom 
ustalonym przez Europejski Bank Centralny29..

Wycena księgowa papierów wartościowych oraz transakcji terminowych na  papierach 
wartościowych wykonywana jest przez Departament Operacji Zagranicznych na ostatni dzień 
każdego miesiąca, w pierwszy dzień roboczy następujący po miesiącu podlegającym wycenie. 
Kontrola wyceny księgowej wykonywana jest w oparciu o procedurę wyceny instrumentów 
finansowych oraz wewnętrzne instrukcje precyzujące szczegóły wykonywanych kontroli. Natomiast 
wycena kursowa aktywów rezerwowych jest wykonywana w NBP na poziomie księgi głównej NBP. 
Przy jej przeprowadzaniu uwzględnia się zasoby walut obcych, średnie koszty zasobu oraz kursy 
średnie NBP dla danej waluty obcej. 

W celu weryfikacji ujęcia w księdze głównej równowartości złotowej rezerw dewizowych zbadano 
wycenę kursową 86 rachunków lokat terminowych NBP dla poszczególnych walut obcych oraz 
złota dewizowego na koniec poszczególnych lat w okresie od 2009 do 2012. Stwierdzono, że 
zbadane lokaty ujęto w księgach rachunkowych NBP – a tym samym w bilansie NBP – w wielkości 
odpowiadającej wynikom inwentaryzacji przeprowadzonych przez Departament Operacji 
Zagranicznych. Salda w walutach obcych zostały prawidłowo przeliczone przy zastosowaniu 
odpowiednich kursów średnich NBP na dany dzień bilansowy. Efekty wyceny kursowej zostały 
odzwierciedlone na właściwych kontach przedstawiających wynik aktualizacji wyceny kursowej 
rachunków bieżących oraz rachunków lokat terminowych NBP w walutach obcych. 

28  Do wyliczenia potencjalnych przychodów z tytułu inwestowania złota dewizowego przyjęto założenie, że oprocentowanie 
w Banku Światowym stanowi 33% stawki oferowanej na rynku międzybankowym tak jak w przypadku dwóch lokat w złocie 
zawartych w 2009 r. z Bankiem Światowym oraz przy pełnym wykorzystaniu limitu.

29  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z  dnia 10  listopada 2006 r. w  sprawie ram prawnych rachunkowości 
i sprawozdawczości finansowej w Europejskim Systemie Banków Centralnych, zmienione wytycznymi Europejskiego 
Banku Centralnego z dnia 11 listopada 2010 r. w sprawie ram prawnych rachunkowości i sprawozdawczości finansowej 
w Europejskim Systemie Banków Centralnych.
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I N F O R M AC J E  D O DAT K O W E4
 4.1  Przygotowanie kontroli 

Kontrola została przeprowadzona w  ramach priorytetu badań kontrolnych NIK na  rok 
2013 „Zapewnienie bieżącej i długookresowej stabilności finansowej państwa”. Zasadność 
zbadania tej tematyki wynikła ze znaczącej roli rezerw dewizowych w finansach państwa. 
W kontroli uwzględniono również publikacje wskazujące na ryzyko związane z zarządzaniem 
i przechowywaniem złota dewizowego za granicą.

Dobór transakcji do badania dokonano w sposób celowy, tak aby objąć badaniem wszystkie rodzaje 
transakcji przeprowadzanych przez NBP w związku z zarządzaniem rezerwami dewizowymi.

W trakcie kontroli w Ministerstwie Finansów zasięgano informacji dotyczących sprzedaży w NBP 
walut pochodzących z funduszy unijnych.

Zagadnienia dotyczące zarządzania rezerwami dewizowymi były wcześniej przedmiotem kontroli 
NIK przeprowadzonej w 2003 r. i 2004 r. w Narodowym Banku Polskim.

 4.2  Postępowanie kontrolne i działania podjęte po zakończeniu kontroli

Prezesowi Narodowego Banku Polskiego zostało przekazane wystąpienie pokontrolne. 
W wystąpieniu sformułowano wniosek o rozważenie możliwości wydłużenia terminów lokowania 
złota w instytucjach o najwyższych ratingach bezpieczeństwa. Do wystąpienia nie zostały 
zgłoszone zastrzeżenia. W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne Prezes NBP poinformował, że 
NBP rozważy zasadność wydłużenia horyzontu transakcji lokacyjnych zawieranych z instytucjami 
międzynarodowymi o najwyższej wiarygodności finansowej, uwzględniając ryzyka potencjalnych 
inwestycji.
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Schemat organizacji zarządzania rezerwami walutowymi w NBP 
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Z A ł Ą C Z N I K  N R  25
Wykaz organów, którym przekazano informację o wynikach kontroli 

1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

2. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

3. Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

4. Prezes Rady Ministrów

5. Prezes Trybunału Konstytucyjnego

6. Rzecznik Praw Obywatelskich

7. Minister Finansów

8. Prezes Narodowego Banku Polskiego

9. Sejmowa Komisja Finansów Publicznych

10. Sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej

11. Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej

12. Senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych


