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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/13/041 - Zarządzanie przez Narodowy Bank Polski rezerwami dewizowymi  

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Departament Budżetu i Finansów 

Kontrolerzy 1. Roman Sulej, doradca ekonomiczny,  

upoważnienie do kontroli nr 85356 z dnia 12 sierpnia 2013 r. 
(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

2. Renata Izdebska – Biniek, główny specjalista kp.,  
upoważnienie do kontroli nr 85361 z dnia 22 sierpnia 2013 r.  

(dowód: akta kontroli str. 3-4) 
3. Jan Werenowski, główny specjalista kp.,  

upoważnienie do kontroli nr 85369 z dnia 26 sierpnia 2013 r.  

(dowód: akta kontroli str. 5-6) 
 

Jednostka 
kontrolowana 

Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa  

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Marek Belka, Prezes Narodowego Banku Polskiego 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie1 zarządzanie przez Narodowy Bank 
Polski rezerwami dewizowymi w okresie od początku 2009 r. do końca I półrocza 
2013 r. W okresie objętym kontrolą NBP zapewnił bezpieczeństwo rezerw i ich 
płynność odpowiednio do potrzeb oraz dodatnią stopę zwrotu. 
Narodowy Bank Polski aktywnie zarządzał rezerwami dewizowymi. Prowadzona 
była analiza adekwatności kształtowania się poziomu rezerw dewizowych w relacji 
do celów ich utrzymania, jak i kosztów z tym związanych. 
Zarządzanie rezerwami odbywało się w oparciu o przyjętą przez Zarząd NBP  
w 2007 r. strategię i corocznie aktualizowane założenia wyznaczające 
krótkookresowy cel i metody zarządzania. Strategia zakładała maksymalizację 
dochodowości rezerw w długim okresie, przy uwzględnieniu akceptowalnego 
poziomu ryzyka finansowego i ograniczeń wynikających z celów utrzymywania 
rezerw. Dokumenty te przygotowywano na podstawie badań i analiz kształtowania 
się sytuacji makroekonomicznej i  trendów na rynkach finansowych. Zakres analiz 
był rozszerzany w kolejnych latach. 
Zadania określone w strategii były realizowane. W ramach zwiększenia 
bezpieczeństwa zarządzania rezerwami dokonano jednoznacznego podziału zadań 
między Zarząd NBP, Komitet Inwestycyjny Rezerw Dewizowych i odpowiednie 
departamenty oraz wyznaczano i przestrzegano systemu limitów zaangażowania  
w poszczególne rodzaje transakcji. Ryzyko kredytowe i ryzyko związane  
z wykorzystywanymi instrumentami były poddawane bieżącej analizie.  

                                                      
1  Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych 

nieprawidłowości, negatywna.  
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Efektywność zarządzania rezerwami monitorowano przy wykorzystaniu mierników 
porównawczych. W okresie objętym kontrolą osiągnięto dodatnie wartości tych 
mierników, między innymi dzięki dywersyfikacji rezerw oraz dostosowaniu ich 
struktury do zmiany uwarunkowań rynkowych.  
Zbadana próba lokat terminowych została prawidłowo wyceniona i ujęta w księgach 
rachunkowych NBP. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Poziom rezerw dewizowych  

Poziom oficjalnych aktywów rezerwowych2 NBP w okresie od grudnia 2008 r.  
do czerwca 2013 r. wzrósł o 85,6% z 44,1 mld EUR do 81,9 mld EUR. Głównym 
źródłem wzrostu rezerw był napływ środków pochodzących z budżetu Unii 
Europejskiej (75%), w mniejszym stopniu dochód uzyskany z inwestycji (17%) oraz 
zmiany kursów walut rezerwowych względem EUR oraz wzrostu ceny złota (o 15%). 
Pozostałe czynniki, w tym zmiany cen papierów wartościowych ograniczyły wzrost 
wartości rezerw dewizowych o około 2,3 mld EUR, co stanowiło 7% wartości 
przyrostu rezerw.  

(dowód: akta kontroli str. 1660-1661, 1722) 

Za optymalny poziom rezerw dewizowych uważa się poziom zapewniający 
minimalizację kosztów utrzymania rezerw, przy zachowaniu wymaganego poziomu 
bezpieczeństwa finansowego i płynności. Zgodnie z „Długoterminową strategią 
zarządzania rezerwami dewizowymi NBP” z 2007 r. rezerwy powinny również 
zapewnić możliwość skutecznej realizacji polityki pieniężnej i kursowej.  
Jak wynika z opracowania Międzynarodowego Funduszu Walutowego dotyczącego 
szacowania wielkości rezerw dewizowych3 nie ma jednej metody określenia ich 
adekwatnej wielkości. Dla krajów rozwijających się za zasadne przyjęto 
wykorzystanie różnych wskaźników wielkości rezerw dewizowych. NBP w 2010 r.  
i 2013 r. analizował wielkość rezerw między innymi z wykorzystaniem klasycznych 
wskaźników relacji wielkości rezerw dewizowych do wartości trzymiesięcznego 
importu, podaży pieniądza wyrażonego agregatem monetarnym M3, zadłużenia 
krótkoterminowego oraz sumy zadłużenia krótkoterminowego i deficytu na rachunku 
obrotów bieżących. Pierwsze dwa z nich wskazywały na poziom rezerw dewizowych 
wyższy od wielkości referencyjnej, natomiast dwa kolejne w większości półrocznych 
okresów objętych kontrolą wskazywały, że wielkość rezerw była niższa od wartości 
referencyjnej. Relacje te w badanym okresie kształtowały się na poziomie 
porównywalnym dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Powyżej wartości 
referencyjnej kształtował się kompleksowy wskaźnik MFW4. 

(dowód: akta kontroli str. 1589, 1615-1619, 1624-1627) 

NBP prowadził także analizy scenariuszowe, które miały na celu określenie 
potencjalnej wielkości rezerw walutowych niezbędnych dla realizacji zadań NBP, 
                                                      

2  Oficjalne aktywa rezerwowe, zgodnie z definicją Międzynarodowego Funduszu Walutowego, są to łatwo 
rozporządzalne, o wysokiej płynności i wiarygodności wszystkie aktywa zagraniczne w posiadaniu i w pełni 
kontrolowane przez władzę monetarną. Aktywa rezerwowe NBP obejmują złoto monetarne, specjalne prawa 
ciągnienia (SDR), pozycję rezerwową w MFW stanowiącą wniesione udziały członkowskie Rzeczpospolitej 
Polskiej w MFW, aktywa w walutach obcych - papiery wartościowe, gotówkę i depozyty oraz inne należności  
w walutach wymienialnych (zakup papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu tzw. repo). 
Rezerwy dewizowe są pojęciem węższym, obejmują aktywa NBP w walutach obcych i złocie dewizowym. 

3  International Monetary Fund „Assessing Reserve Adequacy” – 2011 r.  
4  Kompleksowy wskaźnik opracowany przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy w 2010 r. porównuje oficjalne 

aktywa rezerwowe do sumy zadłużenia zagranicznego, pozostałych zobowiązań zagranicznych  
(z wyłączeniem inwestycji bezpośrednich), bazy monetarnej M3 oraz potencjalnego spadku przychodów 
eksportowych w warunkach kryzysowych. 
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związanych z zapewnieniem stabilności sektora bankowego w Polsce w sytuacji 
kryzysowej. W takim przypadku wysokość rezerw walutowych powinna umożliwiać 
udostępnienie  bankom środków na spłatę bieżących zobowiązań walutowych  
w przypadku ewentualnego znacznego obniżenia finansowania z zagranicy. 
[.....]5. 
 
 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%. 

 (dowód: akta kontroli str. 1777-1798, 1911) 

Jako rozszerzenie klasycznej analizy wskaźnikowej NBP stosował także model 
optymalizacyjny wielkości rezerw. Szacunki przeprowadzone z jego wykorzystaniem 
uwzględniały takie czynniki jak skala zadłużenia zagranicznego, koszt utrzymania 
rezerw, prawdopodobieństwo wystąpienia kryzysu, a także potencjalny spadek PKB 
oraz deprecjację złotego. [......]6. NBP prowadził w 2013 r. prace nad rozwojem 
metod analizy wysokości rezerw dewizowych. Prace te zgodnie z planem 
działalności NBP mają się zakończyć w 2014 r. Zdaniem NIK, mają one istotne 
znaczenie, mając na względzie, że od 2012 r. koszty prowadzenia polityki 
pieniężnej, generowane przez wzrost nadpłynności, przewyższają wynik osiągnięty 
w efekcie zarządzania rezerwami.   

(dowód: akta kontroli str. 1586-1588, 1979-1982) 

Powyższe wyniki analiz NBP poziomu rezerw dewizowych pozwalają stwierdzić,  
że biorąc pod uwagę cele ich utrzymania, tj. zapewnienie bezpieczeństwa 
finansowego kraju i stabilności krajowego sektora finansowego, kształtują się one  
na akceptowalnym poziomie. 
Zwiększenie rezerw dewizowych w badanym okresie było podstawowym czynnikiem 
wzrostu nadpłynności sektora bankowego. Poziom nadpłynności w latach  
2009–I półrocze 2013, mierzony średnioroczną emisją bonów pieniężnych NBP, 
wzrósł ponad pięciokrotnie z 23,9 mld zł do 127,1 mld zł. NBP, aby utrzymać 
kontrolę nad kształtowaniem się stóp procentowych na rynku międzybankowym  
i uniknąć zagrożeń inflacyjnych, zmuszony był absorbować dodatkową płynność 
sektora bankowego, głównie poprzez emisje 7-dniowych bonów pieniężnych  
w operacjach otwartego rynku. Łączne koszty tych operacji wzrosły z 1,2 mld zł  
w 2009 r. do 4,5 mld zł w 2012 r. 

 (dowód: akta kontroli str. 1987, 2089, 2100) 

Analiza adekwatności poziomu rezerw dewizowych uwzględnia również 
problematykę kosztu ich utrzymania. Koszt utrzymania rezerw stanowiący nadwyżkę 
stopy referencyjnej, po jakiej NBP absorbuje nadpłynność w operacjach otwartego 
rynku, nad rentownością rezerw zwiększył się z 173 punktów bazowych (pb)  
w 2009 r. do 375 pb w 2011 r. Natomiast na koniec czerwca 2013 r. zmniejszył się 
do 183 pb.7 W badanym okresie wynosił on średnio około 263 pb, podczas gdy  
w latach 2005–2007 kształtował się na poziomie 45 pb. Podstawową przyczyną 
wzrostu kosztu utrzymania rezerw był spadek rentowności papierów rządowych 

                                                      
5 Wyłączenia jawności dokonano przez NIK z uwagi na tajemnicę przedsiębiorstwa na podstawie art. 5 ust 1 i 2 

ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz.U. nr 112, poz. 1198 ze zm., w 
związku z  art. 11 ust 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – Dz.U. z 
2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm., wyłączenia jawności dokonano w interesie Narodowego Banki Polskiego.  

6  Vide treść przypisu 5.  
7  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., a w czerwcu 2013 r. wyniosła 0,92%.   
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wchodzących w skład rezerw walutowych, szczególnie silny podczas kryzysu 
subprime oraz kryzysu fiskalnego w strefie euro. Zwiększenie kosztu następowało 
także na skutek procesu podwyższania stopy referencyjnej NBP z 3,5% w czerwcu 
2009 r. do 4,75% w październiku 2012 r. Zmniejszenie restrykcyjności polityki 
pieniężnej przez RPP, zapoczątkowane w końcu 2012 r., skutkowało jego 
obniżeniem. 

(dowód: akta kontroli str. 1590-1591) 

Analiza kosztu alternatywnego8, stanowiącego różnicę pomiędzy średnią 
rentownością skarbowych papierów wartościowych emitowanych na rynkach 
zagranicznych i średnią rentownością rezerw walutowych wykazała, że był on 
podwyższony ponieważ rentowność skarbowych papierów wartościowych 
emitowanych na rynkach zagranicznych przekraczała rentowność rezerw 
walutowych. Koszt alternatywny wzrósł z 237 pb w 2009 r. do 370 pb w 2011 r., a 
następnie obniżył się w kolejnych latach do 143 pb w 2012 r. i 168 pb9 w I połowie 
2013 r. W okresie 2001–2010 koszt ten wyniósł średnio 183 pb, podczas gdy przed 
kryzysem w latach 2004–2007 wyniósł średnio 48 pb. 

(dowód: akta kontroli str. 1591,1987) 

Pomimo niekorzystnego kształtowania się powyższych relacji, koszty nominalne 
ponoszone przez NBP w latach 2009–2011 z tytułu realizacji polityki pieniężnej były 
niższe od wyniku z inwestowania rezerw, gdyż skala nadpłynności była kilkukrotnie 
niższa niż poziom rezerw dewizowych.  
Od 2012 r. koszty prowadzenia polityki pieniężnej przewyższały wynik osiągnięty  
na zarządzaniu rezerwami dewizowymi10. Symulacja przeprowadzona przez NBP 
wskazuje, że relacja ta będzie się utrzymywać także na koniec 2013 r. Zjawisko  
to może nasilać się w kolejnych latach na skutek dalszego wzrostu wielkości rezerw 
dewizowych w przypadku wymiany w NBP środków z Unii Europejskiej. [...]11. 

(dowód: akta kontroli str. 2151-2156, 2179, 2181, 2185) 

Wielkość przyrostu rezerw jest uzależniona od przyjętych przez  Ministra Finansów 
zasad sprzedaży walut pozyskanych z funduszy unijnych. 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 bankowym, 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. 
Sprzedaż walut po korzystnym kursie umożliwiłaby uzyskanie wyższych wpływów  
do budżetu. Decyzja Ministerstwa Finansów o konsolidacji rachunków walutowych  

                                                      
8  Koszt alternatywny występuje, gdy rentowność rządowego długu przekracza rentowność rezerw walutowych. 
9  Rentowność długu zagranicznego wyliczona jako rentowność polskich obligacji rządowych emitowanych  

na rynkach zagranicznych nominowanych w euro i dolarze amerykańskim, ważona strukturą polskiego długu 
zagranicznego,  kształtowała się w okresie od 2009 r. do I półrocza 2013 r. w przedziale 2,11%-4,45%. 

10  Bez uwzględnienia zmian kursowych. 
11 Wyłączenia jawności dokonano przez NIK z uwagi na tajemnicę przedsiębiorstwa na podstawie art. 5 ust 1 i 2 

ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej w związku z  art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wyłączenia jawności dokonano w interesie 
Narodowego Banki Polskiego.  

 
 



 

6 

w NBP i o przekazaniu do BGK większości salda tych rachunków spowodowała 
zmniejszenie oficjalnych aktywów rezerwowych o 3,6 mld EUR na koniec września 
2013 r. Zdaniem NIK, ze względu na istotny wpływ decyzji Ministra Finansów na 
kształtowanie się wielkości rezerw dewizowych, 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.  

(dowód: akta kontroli str. 2161-2162, 2164, 2219-2223, 2228-2229) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie prowadzenie analiz adekwatności 
poziomu rezerw dewizowych oraz dążenie do wypracowania z Ministrem Finansów 
zasad postępowania w celu ograniczenia ich przyrostu. 

2. Strategia zarządzania rezerwami dewizowymi  

Długoterminowa strategia zarządzania rezerwami dewizowymi, przyjęta przez 
Zarząd NBP w październiku 2007 r., zakładała maksymalizację dochodowości 
rezerw dewizowych w długim okresie, w ramach akceptowanego poziomu ryzyka 
finansowego i ograniczeń wynikających z obowiązku zapewnienia wiarygodności  
i stabilności finansowej kraju, jego płynności płatniczej i bezpieczeństwa obrotu 
dewizowego. 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 benchmarku strategicznego oraz poprawę 
zarządzania ryzykiem inwestycyjnym. Działania te były realizowane.  

(dowód: akta kontroli str. 2267-2283) 

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, w którym Zarząd NBP określa Strategiczną Alokację Aktywów (SAA), 
Komitet Inwestycyjny Rezerw Dewizowych (KIRD) przyjmuje Taktyczną Alokację 
Aktywów (TAA), a Aktywne Zarządzanie Portfelami (AZP) realizowane jest przez 
Departament Operacji Zagranicznych.  
W badanym okresie doprecyzowano zakres kompetencji na poszczególnych 
szczeblach decyzyjnych, rozdzielając uprawnienia dotyczące zarządzania ryzykiem 
finansowym oraz aktywnej polityki inwestycyjnej (TAA i AZP), a także 
usystematyzowano zasady działania Komitetu Inwestycyjnego Rezerw Dewizowych.  

(dowód: akta kontroli str. 1166-1167, 1666, 2267-2275,2288) 

W latach 2009–2012 miała miejsce dywersyfikacja struktury walutowej rezerw. 
Zwiększono zaangażowanie w dolara australijskiego (AUD) z 5,1% do 9,9%,  
w koronę norweską z 5,4% do 6,9% oraz przejściowo w jena japońskiego oraz 
koronę szwedzką z maksymalnym 2% udziałem każdej z tych walut. 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 
centralnych12. Zmiana struktury walutowej rezerw przyczyniła się do podwyższenia 
stopy zwrotu rezerw liczonej w złotych narastająco w okresie od 2009 r. do czerwca 

                                                      
12 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 
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2013 r. o około 94 pb13 i równocześnie do obniżenia o 20 pb kosztu utrzymania 
rezerw. Na koniec czerwca 2013 r. koszt ten wyniósł 183 pb, podczas gdy przy 
niezmienionej strukturze walutowej rezerw z 2008 roku osiągnąłby 203 pb.  

W ramach podstawowego portfela inwestycyjnego zwiększono liczbę stosowanych 
instrumentów o nowe rodzaje papierów wartościowych emitowanych na rynku 
australijskim, amerykańskim, niemieckim, norweskim i nowozelandzkim. W celu 
podwyższenia dochodowości rezerw dewizowych, w warunkach utrzymujących się 
niskich rentowności obligacji głównych gospodarek światowych, od 2012 r. 
dokonano inwestycji w brazylijskie i meksykańskie papiery rządowe oraz papiery 
korporacyjne denominowane w USD. Jest to portfel o niższym stopniu płynności, 
nieobjęty benchmarkiem strategicznym, który stanowił łącznie około 2,0% wartości 
rezerw walutowych na 30 czerwca 2013 r. Inwestycje te poprzedzone były 
kompleksowymi analizami DZRF przeprowadzanymi od kwietnia 2011 r., w zakresie 
potencjalnych korzyści i ryzyka dalszej dywersyfikacji instrumentarium 
inwestycyjnego.  

(dowód: akta kontroli str. 1087-1088, 1167-1168, 1658, 1678-1679) 

W celu ograniczenia ryzyka inwestycji, Zarząd NBP, określając 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 modified 
duration na oczekiwaną stopę zwrotu rezerw.  

(dowód: akta kontroli str. 1090-1092) 

W warunkach trwającego od 2009 r. kryzysu, prowadzącego do pogorszenia 
standingu finansowego banków, kluczową rolę odgrywało zarządzanie ryzykiem 
kredytowym. W ramach rozwoju metod zarządzania ryzykiem inwestycyjnym, 
zwiększono zakres informacji wykorzystywanych do monitorowania wiarygodności 
kredytowej kontrahentów. Analizy ryzyka kredytowego zostały znacznie rozszerzone  
z wykorzystaniem między innymi miar ilościowych określających ryzyko 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 wartościowych14. 

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

W okresie nasilenia się kryzysu zadłużenia w strefie euro ograniczono ryzyko 
inwestycyjne poprzez zdywersyfikowanie struktury walutowej, w tym zmniejszenie 
udziału EUR w rezerwach oraz dopuszczenie przeprowadzania inwestycji  

                                                      
13  Bez uwzględnienia inwestycji na rynkach rozwijających się. 
14  Rozszerzenie zakresu zmiennych obejmowało między innymi współczynnik płynności, prognozy ocen agencji 

ratingowych oraz zakładane ratingi wyznaczane w oparciu o kwotowania rynkowe. 
15 Wyłączenia jawności dokonano przez NIK z uwagi na tajemnicę przedsiębiorstwa na podstawie art. 5 ust 1 i 2 

ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej w związku z  art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wyłączenia jawności dokonano w interesie 
Narodowego Banki Polskiego. 
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[....]16 Inwestycje w papiery rządowe Irlandii i Hiszpanii (krótkoterminowe emisje 
dyskontowe), należące do krajów dotkniętych w największym stopniu problemami 
fiskalnymi, zostały zakończone odpowiednio w sierpniu 2010 i marcu 2011 r., czyli 
przed nasileniem kryzysu zadłużeniowego, jakie miało miejsce w drugiej połowie 
2011 r. Pozwoliło to uniknąć strat i powstania aktywów o obniżonej jakości. 

(dowód: akta kontroli str. 1093-1095) 

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.  

Strategia zakładała 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 dewizowych 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 dyskontowych w USD i EUR wzrósł z 14% do 19%, natomiast 
udział 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.  

(dowód: akta kontroli str. 1165-1166, 1666)  

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości.  

NIK ocenia pozytywnie realizację Strategii zarządzania rezerwami dewizowymi  
w zmieniającej się sytuacji na rynkach finansowych.   

3. Bezpieczeństwo zarządzania rezerwami  

Priorytetem w procesie zarządzania rezerwami dewizowymi jest zapewnienie 
bezpieczeństwa inwestowanych środków. Cel ten był realizowany przez system 
limitów i ograniczeń inwestycyjnych, ustalony przez Zarząd NBP. 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 DOZ i DZRF 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 duration17 rezerw walutowych. 

(dowód: akta kontroli str. 1662-1665) 

                                                      
16 Vide treść przypisu 15.  
17  Modified duration jest miarą wrażliwości portfela inwestycyjnego na zmiany rentowności na rynkach 

finansowych. 
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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. [.....].18 

W kontrolowanym okresie NBP odnotował dwa przekroczenia limitu dla kontrahenta  
w transakcjach lokacyjnych i wymiany walutowej. [......].19 Wystąpiły także trzy 
przekroczenia terminu zapadalności transakcji lokacyjnych w stosunku  
do obowiązującego horyzontu inwestycyjnego. [........]20 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 papierów pozarządowych. 
Większość przekroczeń (37) miała miejsce 2009 r. Przekroczenia wynikały głównie 
ze zmian uwarunkowań rynkowych, powodujących wzrost cen papierów 
wartościowych i zmian relacji kursowych. DOZ po otrzymaniu informacji z DZRF  
o wystąpieniu przekroczeń dokonywał korekt w celu ich wyeliminowania  

 (dowód: akta kontroli str. 1138, 1219, 1301, 1668-1673, 1718-1720) 

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 i finansowego. Pracownicy wykonują 
poszczególne zadania rotacyjnie, a zakres czynności dla poszczególnych 
pracowników jest okresowo zmieniany.  

(dowód: akta kontroli str. 2302-2308) 

Przekazywana codziennie Zarządowi NBP informacja na temat zarządzania 
rezerwami dewizowymi 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. 

(dowód: akta kontroli str. 2490, 2492) 

Dostosowując strategię inwestycyjną do uwarunkowań rynkowych ukształtowanych 
w wyniku światowego kryzysu i wzrostu ryzyka finansowego, NBP w 2008 r. 
ograniczył udział lokat w rezerwach [......]21 oraz skrócił dopuszczalny okres 
transakcji  lokacyjnych [......].22 Inwestycje w papiery wartościowe strefy euro 
dokonywane były na rynkach najsilniejszych krajów, [.......].23   

(dowód: akta kontroli str. 1679) 

                                                      
18 Wyłączenia jawności dokonano przez NIK z uwagi na tajemnicę przedsiębiorstwa na podstawie art. 5 ust 1 i 2 

ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej w związku z  art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wyłączenia jawności dokonano w interesie 
Narodowego Banki Polskiego.  

19 Vide treść przypisu 18. 
20 Vide treść przypisu 18. 
21 Wyłączenia jawności dokonano przez NIK z uwagi na tajemnicę przedsiębiorstwa na podstawie art. 5 ust 1 i 2 

ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej w związku z  art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wyłączenia jawności dokonano w interesie 
Narodowego Banki Polskiego. 

22 Vide treść przypisu 20. 
23 Vide treść przypisu 20.  
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości.  

W ocenie NIK, w procesie zarządzania rezerwami dewizowymi, NBP wdrożył  
i przestrzegał procedur służących zapewnieniu bezpieczeństwa ich inwestowania.  

4. Efektywność zarządzania rezerwami dewizowymi 

4.1. Zarządzając rezerwami dewizowymi w całym okresie objętym kontrolą NBP osiągnął 
łączny zysk w wysokości 25.143,7 mln zł. W poszczególnych latach wynosił  
on od 6.071,1 mln zł w 2009 r. do 5.790,3 mln zł w 2012 r. Planowany na 2013 r. 
wynik w kwocie 4.111 mln zł został w  I półroczu 2013 r. zrealizowany w 36,9% 
(1.519,8 mln zł). Zaktualizowana w lipcu 2013 r. prognoza zakłada na 2013 r. wynik 
w wysokości 1.497,6 mln zł. Na zmniejszenie wyniku finansowego z tytułu 
zarządzania rezerwami dewizowymi wpływały głównie spadki rentowności  
na rynkach finansowych. Wskaźnik wypracowanego zysku do wartości rezerw 
dewizowych24 zmniejszał się z 2,9% w 2009 r. do 1,9% na koniec 2012 r.,  
a na 30 czerwca 2013 r. wynosił 0,5%25. 

 (dowód: akta kontroli str. 938-948,1389-1391) 

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. Na osiąganą dochodowość oddziałuje struktura 
walut w jakich utrzymywany jest portfel walutowy oraz wyrażana poprzez modified 
duration wrażliwość wartości portfela na zmiany rentowności. Ze względu na 
trójszczeblowy system zarządzania rezerwami, efektywność jest obliczana osobno 
dla każdego ze szczebli zarządzania rezerwami, jak również jest liczona łącznie.  

[........] 26  

(dowód: akta kontroli str. 595-598, 619-770, 1257-1340, 1392) 

W celu poprawy dochodowości zarządzania rezerwami NBP podejmował szereg 
działań na wszystkich trzech szczeblach zarządzania rezerwami.  

Na poziomie Strategicznej Alokacji Aktywów poprawie efektywności zarządzania 
rezerwami służyła dywersyfikacja rezerw walutowych. Sukcesywnie do portfela 
bechmarkowego, 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 nieobjętego benchmarkiem 
strategicznym wprowadzono obligacje brazylijskie, meksykańskie i korporacyjne z 
rynku amerykańskiego.  

Nowe inwestycje spowodowały, że na dzień 30 czerwca 2013 r. udział portfela 
obejmującego rządowe obligacje norweskie wyniósł 3,4% rezerw, portfel papierów 
nowozelandzkich stanowił 1,5% rezerw, papiery meksykańskie stanowiły 1% rezerw, 
a rządowe obligacje brazylijskie i obligacje korporacyjne denominowane  
w USD stanowiły po 0,5% rezerw. Dywersyfikacja struktury walutowej rezerw  
od wprowadzenia długoterminowej strategii zarządzania rezerwami dewizowymi na 

                                                      
24  Według stanu na koniec roku. 
25  Przed obciążeniem kosztów wynikami wyceny końca roku. 
26 Wyłączenia jawności dokonano przez NIK z uwagi na tajemnicę przedsiębiorstwa na podstawie art. 5 ust 1 i 2 

ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej w związku z  art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wyłączenia jawności dokonano w interesie 
Narodowego Banki Polskiego. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 



 

11 

początku 2008 r. do końca 2012 r. przyczyniła się do podwyższenia efektywności 
Strategicznej Alokacji Aktywów [....]27 

(dowód: akta kontroli str. 1678-1679) 

Na poziomie Taktycznej Alokacji Aktywów w latach 2010–2011 nastąpiło 
pogorszenie efektywności zarządzania rezerwami walutowymi. Było to 
spowodowane odmiennym od oczekiwań Komitetu Inwestycyjnego Rezerw 
Dewizowych kształtowaniem się rentowności papierów 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. Dopiero [.....]28 za IV kwartał dodatni wskaźnik 
efektywności w wysokości [.....]29 Ujemne wartości wskaźnika efektywności 
osiągnięte przez Komitet Inwestycyjny Rezerw Dewizowych w latach 2010–2011 
wyniosły [.......]30 

[........]31  

 (dowód: akta kontroli str. 2289, 2466) 

Na poziomie AZP zarządzanie strukturą walutową i modified duration odbywało  
się w granicach wyznaczonych przez Komitet Inwestycyjny Rezerw Dewizowych 
oraz w ramach limitów ustanowionych przez Departament Zarządzania Ryzykiem 
Finansowym. [.......]32 W celu poprawy efektywności zarządzania rezerwami 
Departament Operacji Zagranicznych od początku 2012 r. inwestował w nowe 
papiery wartościowe, w tym również w papiery 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 86 transakcji. Zbadano 
26 transakcji, obejmujących zakup/sprzedaż rządowych papierów wartościowych 
emitowanych przez USA, państwa strefy euro, Wielką Brytanię oraz obligacji 
pozarządowych. Były one przeprowadzane w celu dostosowania struktury walutowej 
do benchmarku, osiągnięcia pożądanego modified duration oraz dla zrealizowania 
dochodu. Zawarcie transakcji nie spowodowało przekroczenia dopuszczalnych 
limitów. Operacje były przeprowadzone zgodnie z procedurą „Czynności 
wykonywane w związku z kontrolą i rozliczaniem operacji dewizowych 
dokonywanych w DOZ i DOK”. Sześć transakcji depozytowych zawarto na okres 
overnight. Oprocentowanie zawartych depozytów mieściło się w stawkach 
rynkowych podawanych przez system Bloomberg. Na wszystkich zbadanych  
16 transakcjach repo/reverse repo osiągnięto dodatni wynik finansowy.  
Z 38 transakcji foreign exchange zawartych w dniu 27 czerwca 2013 r., dwadzieścia 
trzy dokonano w związku z zarządzaniem strukturą walutową rezerw, trzy transakcje 
niezwiązane z zarządzaniem rezerwami wynikały z potrzeby uzupełnienia środków 
w walutach na  rachunkach, a osiem przyniosło ujemny wynik w kwocie 3.785 USD 
na skutek innego niż zakładano na ten dzień ukształtowania się kursu EUR/USD. 

(dowód: akta kontroli str. 68-73, 130-193, 213-325, 326-338, 368-452) 
                                                      

27 Vide treść przypisu 25. 
28 Vide treść przypisu 25. 
29 Vide treść przypisu 25. 
30 Vide treść przypisu 25. 
31 Wyłączenia jawności dokonano przez NIK z uwagi na tajemnicę przedsiębiorstwa na podstawie art. 5 ust 1 i 2 

ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej w związku z  art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wyłączenia jawności dokonano w interesie 
Narodowego Banki Polskiego.  

32 Vide treść przypisu 30. 
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4.2. Oceną efektywności z wykorzystaniem metodologii excess return nie jest objęte 
zarządzanie rezerwami złota dewizowego. 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 3.308.775,164 uncji 
złota, natomiast na koniec II kwartału 2013 r. 3.308.913,829 uncji. Zasób złota 
zwiększył się w latach 2009-2010 o 138,665 uncji w wyniku rozliczenia różnic 
wagowych sztabek złota przy likwidacji 2 lokat [......] 33 oraz w związku z procesem 
wymiany części sztab złota przez Bank of England. Większość złota dewizowego 
(3.151.697,069 uncji), tj. około 95% zdeponowano w Bank of England (BoE), a 
pozostałe 157.216,76 uncji (392 sztaby) w skarbcach Narodowego Banku 
Polskiego. Kontrola złota dewizowego w BoE przeprowadzona w sierpniu 2013 r. 
przez pracowników NBP nie wykazała nieprawidłowości. Obejmowała ona 
weryfikację zgodności z danymi w rejestrze BoE oznaczeń zamieszczonych na 
wybranych losowo 157 sztabach oraz sprawdzenie wagi  
18 sztab i ich struktury w badaniu ultrasonograficznym.  
[.....]34 

 (dowód: akta kontroli str. 2540, 2965 - 3064) 

Badanie 10 losowo wybranych sztab złota znajdujących się w skarbcach NBP 
wykazało, 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 prowadzonej w DES. Różnice 
w masie poszczególnych sztab nie przekraczały 0,08 grama, co mieściło się  
w przedziale określonym w punkcie 8 międzynarodowych standardów dotyczących 
obrotu złotem35. Sztaby nie zawierały oznak uszkodzenia. 

(dowód: akta kontroli str. 3099-3127) 

Zagadnienia związane z utrzymywaniem złota w BoE 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 złotem. Utrzymywanie złota w BoE stwarza większe możliwości  
zarządzania zasobami kruszcu, z uwagi na to, że ułatwia rozliczenie transakcji 
związanych z fizycznym przemieszczeniem złota. 

 (dowód: akta kontroli str. 3079-3098) 

[.....]36  

(dowód: akta kontroli str. 3065-3078) 

W okresie objętym kontrolą NBP w 2009 r. dokonał [........]37 dwóch  
12 miesięcznych lokat łącznie 340.078,732 uncji złota. Łączne dochody NBP z tych 
lokat wyniosły 2.957.555,16 zł. Ponadto odsetki od dwóch lokat w złocie, zawartych 
w 2008 r. za styczeń 2009 r., wyniosły 24.875,27 zł. 

(dowód: akta kontroli str. 2965, 3509) 

                                                      
33 Vide treść przypisu 30. 
34 Wyłączenia jawności dokonano przez NIK z uwagi na tajemnicę przedsiębiorstwa na podstawie art. 5 ust 1 i 2 

ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej w związku z  art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wyłączenia jawności dokonano w interesie 
Narodowego Banki Polskiego. 

35 The Good Delivery Rules for Gold and Silver Bars – The London Bullion Market Association, lipiec 2013 r. 
36 Vide treść przypisu 33. 
37 Vide treść przypisu 33. 
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W kolejnych latach lokaty złota dewizowego nie były dokonywane. Wynikało  
to z przyjętych przez NBP zasad lokowania złota uwzględniających uwarunkowania 
związane z kryzysem na rynkach finansowych. Ze względu na panującą niepewność 
co do wiarygodności banków komercyjnych, będących potencjalnymi kontrahentami 
w operacjach lokowania złota, Zarząd NBP postanowił ograniczyć ryzyko kredytowe 
związane z tymi operacjami. Na posiedzeniu w dniu 18 grudnia 2008 r. Zarząd NBP 
podjął decyzję ograniczającą możliwości dokonywania lokat tylko  
w międzynarodowych instytucjach finansowych o najwyższych ratingach 
bezpieczeństwa. 

(dowód: akta kontroli str. 3166-3168) 

Krótkookresowe zasady zarządzania rezerwami złota formułowane były  
w przygotowywanych corocznie „Założeniach polityki inwestycyjnej w zakresie 
zarządzania złotem dewizowym”. na ponoszone ryzyko kredytowe. [........] 38 

Z symulacji wielkości dochodów z potencjalnych rocznych lokat złota dewizowego  
[......]39 w okresie 2010–I półrocze 2013 r.[40]41 wynika, że wysokość tych dochodów 
można oszacować na około 4,1 mln EUR.   

(dowód: akta kontroli str. 3072 – 3078, 3393 - 3505, 3506 - 3508) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości.  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność NBP w badanym obszarze 
przyjęte zasady oceny efektywności inwestowania rezerw dewizowych oraz 
działania podejmowane w celu realizacji strategii zarządzania rezerwami 
dewizowymi. 

5. 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 stosowanym w Europejskim 
Systemie Banków Centralnych42. 

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. Wyniki wyceny za miesiące  
od stycznia do listopada ujmowane są na kontach bilansowych i podlegają 
wyksięgowywaniu w kolejnym miesiącu. W przypadku wyceny za grudzień, ujemna 
wartość wyceny papieru wartościowego koryguje wartość księgową papieru oraz 
wpływa na wynik finansowy. Wycena dodatnia ujmowana jest na kontach 
bilansowych i podlega wyksięgowaniu w styczniu kolejnego roku. Kontrola wyceny 

                                                      
38 Wyłączenia jawności dokonano przez NIK z uwagi na tajemnicę przedsiębiorstwa na podstawie art. 5 ust 1 i 2 

ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej w związku z  art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wyłączenia jawności dokonano w interesie 
Narodowego Banki Polskiego.  

39 Vide treść przypisu 37. 
40 [.....] 
41 Vide treść przypisu 37. 
42 Zasady wyceny aktywów rezerwowych obowiązujące w Europejskim Systemie Banków Centralnych w okresie 

2009 r.–I połowa 2013 r. określone były w wytycznych Europejskiego Banku Centralnego z dnia 10 listopada 
2006 r. w sprawie ram prawnych rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w Europejskim Systemie 
Banków Centralnych, zmienionych 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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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.  

(dowód: akta kontroli str. 1406, 1540) 

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 odpowiednio na kontach - Wynik 
aktualizacji wyceny kursowej rachunków bieżących oraz rachunków lokat 
terminowych NBP w walutach obcych.   

(dowód: akta kontroli str. 3535-3735) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości.  

W ocenie NIK, przyjęte zasady wyceny aktywów rezerwowych odpowiadały 
standardom przyjętym w Europejskim Systemie Banków Centralnych, a wycena 
kursowa zbadanych rachunków walutowych została dokonana zgodnie z tymi 
zasadami.  

IV. Wnioski 

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli43, wnosi o rozważenie możliwości wydłużenia 
dopuszczalnych terminów lokowania złota dewizowego w instytucjach  
o najwyższych ratingach bezpieczeństwa. 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do Prezesa Najwyższej Izby Kontroli. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosku pokontrolnego oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia 
tych działań. 

                                                      
43 Dz.U. z 2012 r., poz.82 ze zm. 
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W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

 

Warszawa, dnia          grudnia 2013 r. 

  
  

 

 Prezes 
Najwyższej Izby Kontroli 

Krzysztof Kwiatkowski 
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