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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/19/001 – Wykonanie budżetu państwa w 2018 r. Bankowa obsługa budżetu państwa 
w 2018 r. oraz wykonanie planu finansowego Narodowego Banku Polskiego w 2018 r. 

Jednostka 
kontrolowana 

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

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Adam Glapiński, Prezes Narodowego Banku Polskiego  

Podstawa prawna Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli - Departament Budżetu i Finansów 

Kontrolerzy 1. Jan Werenowski, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie  
do kontroli nr KBF/6/2019 z dnia 2 stycznia2019 r., upoważnienie do kontroli  
nr KBF/41/2019 z dnia 19 kwietnia 2019 r. 

2. Ewa Trześniewska, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie  
do kontroli nr KBF/5/2019 z dnia 2 stycznia 2019 r. 

3. Wiesław Lipski, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr KBF/4/2019 z dnia 2 stycznia 2019 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-6, 2830)  

II. Cel i zakres kontroli 

Celem kontroli była ocena prawidłowości obsługi budżetu państwa przez Narodowy 
Bank Polski (NBP) w 2018 r. oraz wykonania planu finansowego NBP w 2018 r.,  
w tym wybranych kosztów działania NBP w 2018 r. 

Szczegółowym badaniem objęto: 
a) w zakresie obsługi budżetu państwa w 2018 r.: 

− prowadzenie przez NBP centralnego rachunku bieżącego budżetu 
państwa oraz rachunków bieżących i pomocniczych państwowych 
jednostek budżetowych i państwowych funduszy celowych, 

− obsługę lokat złotowych i walutowych Ministra Finansów2 oraz 
państwowych jednostek budżetowych, 

− prawidłowość i terminowość realizacji przelewów składanych przez 
Ministra Finansów, 

b) w zakresie wykonania planu finansowego NBP w 2018 r., w tym wybranych 
kosztów NBP w 2018 r.: 
− przygotowanie planu finansowego NBP na rok 2018 oraz jego realizację, 
− koszty NBP w 2018 r., w szczególności koszty wynagrodzeń oraz wybrane 

koszty usług obcych, 

                                                      
1  Dz.U. z 2019 r. poz. 489 dalej: ustawa o NIK. 
2  Minister właściwy do spraw: budżetu, finansów publicznych i instytucji finansowych, którym  

w okresie od dnia 28 września 2016 r. do dnia 9 stycznia 2018 r. był Minister Rozwoju  
i Finansów, a od dnia 9 stycznia 2018 r. jest Minister Finansów. 
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− plan i realizację wydatków na wybrane inwestycje w 2018 r., 
− zarządzanie przez NBP rezerwami dewizowymi w 2018 r., 
− stan należności NBP z tytułu umowy kredytu refinansowego udzielonego 

w 2015 r. […]3, 
− stan realizacji wniosków pokontrolnych NIK sformułowanych  

w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 4 czerwca 2018 r. skierowanym  
do NBP. 

III. Charakterystyka kontrolowanej jednostki 

Zadania NBP zostały określone w szczególności w Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.4 oraz w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o Narodowym Banku Polskim5 (dalej „ustawa o NBP”).  
Narodowy Bank Polski jest bankiem centralnym państwa i przysługuje mu wyłączne 
prawo emisji pieniądza oraz ustalania i realizowania polityki pieniężnej. Narodowy 
Bank Polski odpowiada za wartość polskiego pieniądza. Podstawowym celem 
działania NBP jest utrzymanie stabilnego poziomu cen, przy jednoczesnym 
wspieraniu polityki gospodarczej Rządu o ile nie ogranicza to podstawowego celu 
NBP. Do zadań NBP należy także organizowanie rozliczeń pieniężnych, 
prowadzenie gospodarki rezerwami dewizowymi oraz bankowej obsługi budżetu 
państwa, regulowanie płynności banków oraz ich refinansowanie, kształtowanie 
warunków niezbędnych dla rozwoju sytemu bankowego, działanie na rzecz 
stabilności systemu finansowego w zakresie instytucji finansowych. NBP może 
inicjować i organizować badania naukowe, jak również prowadzić działalność 
wydawniczą i promocyjną. 
NBP przysługuje wyłączne prawo emitowania znaków pieniężnych Rzeczypospolitej 
Polskiej. NBP posiada osobowość prawną.  
Organami NBP są Prezes NBP, Rada Polityki Pieniężnej oraz Zarząd NBP. 

IV. Ocena 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie prowadzenie przez NBP obsługi budżetu 
państwa w 2018 r. oraz pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości 
wykonanie planu finansowego NBP na 2018 r. 
NBP prowadził bankową obsługę budżetu państwa zgodnie z przepisami: ustawy  
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych6, rozporządzenia Ministra 
Finansów z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu 
wykonywania budżetu państwa7, rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 
grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach 
bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu państwa w zakresie krajowych 
środków finansowych oraz zakresu i terminów udostępniania informacji o stanach 
środków na tych rachunkach8 oraz zgodnie z umową zawartą z Ministrem Finansów 
na obsługę centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa. NBP terminowo i 
prawidłowo realizował zlecone przez Ministra Finansów polecenia przelewów. 

                                                      
3  Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 

(Dz.U. z 2018 r. poz. 1330, ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo 
bankowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 2187, ze zm.) NIK wyłączyła jawność informacji w zakresie 
stanowiącym tajemnicę bankową.  

4  Dz.U. Nr 78, poz. 483, ze zm. 
5  Dz.U. z 2017 r. poz. 1373, ze zm. 
6  Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm. 
7  Dz.U. z 2018 r. poz. 2225. 
8  Dz.U. z 2018 r. poz. 488, ze zm. 
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Prawidłowo naliczał odsetki od lokat złotowych i walutowych oraz prawidłowo 
przekazywał je na rachunek deponenta. 
W sprawozdaniu finansowym Narodowego Banku Polskiego na dzień 31 grudnia 
2018 roku został wykazany zerowy wynik finansowy, wyższy od planowanego  
o 210,6 mln zł. Różnica między planowanym na 2018 r. a zrealizowanym wynikiem 
finansowym wynikała przede wszystkim z przyjętego na potrzeby planu finansowego 
założenia o stałości kursów walutowych oraz struktury rezerw walutowych NBP. 
Ponadto zerowy wynik finansowy jest efektem kosztów utworzenia rezerwy na 
pokrycie ryzyka zmian kursu złotego do walut obcych. 
Na koniec 2018 r. NBP osiągnął przychody i poniósł koszty w wysokości  
14.643,5 mln zł. Przychody były wyższe od planowanych o 8.144,3 mln zł i niższe 
od przychodów osiągniętych w 2017 r. o 8.696,2 mln zł. Koszty były wyższe  
od planowanych o 7.933,7 mln zł i niższe od kosztów poniesionych w 2017 r.  
o 11.221,2 mln zł. Limity kosztów działania NBP nie zostały przekroczone. Nakłady 
finansowe poniesione na inwestycje w 2018 r. stanowiły 66,3% kwoty planowanej.  
Wynik finansowy z tytułu zarządzania rezerwami dewizowymi w 2018 r. wyniósł 
2.983,2 mln zł i był wyższy od wyniku osiągniętego w 2017 r. o 571,7 mln zł. 

Poniesienie niższych niż planowano nakładów inwestycyjnych wynikało niekiedy  
z niedostatecznego przygotowania inwestycji, jednak nie dotyczyło kluczowych 
obszarów działalności NBP i nie miało istotnego wpływu na wykonanie zadań. 

NIK objęła szczegółowym badaniem system wynagrodzeń w NBP. Wielkość 
środków na wynagrodzenia ustalona była w planie finansowym NBP na 2018 r. i nie 
została przekroczona. Zasady wynagradzania pracowników NBP określone były  
w ustawie o NBP i uchwałach Zarządu NBP. Wynagrodzenie Prezesa  
i wiceprezesów NBP ustalone było na podstawie przepisów o wynagradzaniu osób 
zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz uchwał Zarządu NBP. 

Zdaniem NIK, nierzetelnie były natomiast stosowane przepisy uchwały nr 62/2010 
Zarządu NBP określające maksymalny poziom wynagrodzeń na poszczególnych 
stanowiskach w Narodowym Banku Polskim. NIK zauważa także, że wynagrodzenia 
dyrektorów departamentów w Centrali NBP nie były ściśle skorelowane z rolą, jaką 
kierowany departament pełnił w realizacji kluczowych zadań banku centralnego. 
Największe wynagrodzenia otrzymywali dyrektorzy w departamentach 
wspierających wykonanie zadań w jednostkach strategicznych. Przyznanie 
zdecydowanej większości pracowników premii z okazji stulecia odzyskania 
niepodległości Polski w równej wysokości po 6.000 zł nie stanowiło, wbrew 
uzasadnieniu zawartym we wniosku, wyróżnienia za szczególne zaangażowanie  
w realizację zadań, lecz miało charakter powszechny de facto niezależny  
od sposobu wykonywania obowiązków służbowych, o ile pracownik nie otrzymał 
kary.  

Zdaniem NIK, nieuzasadnione były niektóre koszty usług obcych. 

NBP nie zrealizował także ubiegłorocznych wniosków pokontrolnych NIK 
dotyczących doprowadzenia do wykonywania obsługi i windykacji należności NBP 
związanych z udzieleniem kredytu refinansowego dla […]9 przez podmiot wybrany 
bez naruszenia przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych10 oraz ograniczeniem ponoszenia przez NBP kosztów usług 
przewidzianych w umowie zawartej na prowadzenie kawiarni w systemie 
zamkniętym i świadczenie usług kawiarnianych oraz bufetowych. 
  

                                                      
9  Jak w przypisie nr 3. 
10  Dz.U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm. 
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V. Wyniki kontroli 

1. Bankowa obsługa budżetu państwa w 2018 r. 

Na koniec 2018 r. NBP obsługiwał 2.922 podmioty sektora finansów publicznych,  
dla których prowadził 7.329 rachunków bieżących w złotych, 5.860 rachunków 
pomocniczych w złotych, 359 rachunków w walutach obcych, 41 rachunków lokat 
terminowych w złotych i 24 rachunki lokat terminowych w walutach obcych. 

W 2018 r. na centralnym rachunku budżetu państwa w NBP zaewidencjonowane 
były dochody w kwocie […]11, wydatki w wysokości […]12 oraz deficyt budżetowy w 
wysokości […]13 Dane te pokrywały się z ewidencją prowadzoną przez Ministra 
Finansów. 

Według stanu na dzień 19 lutego 2019 r. wszystkie środki budżetowe z rachunków 
państwowych jednostek budżetowych prowadzonych przez NBP dla obsługi budżetu 
państwa w 2018 r., w okresie przejściowym po zakończeniu roku budżetowego,  
o którym mowa w rozdziale 7 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie 
szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa, zostały przekazane  
na centralny rachunek bieżący budżetu państwa. 

Na rachunkach budżetu państwa prowadzonych przez NBP zgromadzone były 
środki finansowe niezbędne do pokrycia bieżącego deficytu budżetowego.  
Na podstawie sprawdzenia stanu tych rachunków w 52 wybranych dniach,  
po jednym dniu z każdego tygodnia 2018 r., NIK stwierdziła, że NBP nie finansował 
w 2018 r. deficytu budżetu państwa. 

W 2018 r. system transakcyjny NBP odrzucił […]14 złożony przez Ministra Finansów 
w systemie TREZOR MF w dniu 2 stycznia 2018 r. Po dokonaniu korekty dyspozycji 
i wskazaniu prawidłowego numeru rachunku przez Ministra Finansów zlecenie 
płatnicze zostało zrealizowane. 
W wyniku kontroli prawidłowości i terminowości realizacji przez NBP zleceń 
płatniczych Ministra Finansów przeprowadzonej na podstawie wybranych losowo  
12 dni operacyjnych w 2018 r. NIK stwierdziła, że NBP realizował przelewy  
w odpowiednich kwotach, bez opóźnień i zgodnie z dyspozycjami płatniczymi 
Ministra Finansów. 

 (dowód: akta kontroli str. 2831-2931) 

W 2018 r. NBP obsługiwał […]15 lokat terminowych w złotych złożonych przez 
Ministra Finansów na kwotę […]16 Terminy zapadalności lokat były od jednego do 
siedmiu dni. Koszty odsetek wyniosły […]17  

Ponadto NBP obsługiwał […]18 lokat terminowych w walutach obcych na kwotę […]19 
Koszty odsetek wyniosły […]20 
W wyniku badania stanu dziennego lokat złotowych NIK nie stwierdziła przypadków 
przekroczenia dziennego limitu lokat ustalonego […]21 

                                                      
11  Jak w przypisie nr 3. 
12  Jak w przypisie nr 3. 
13  Jak w przypisie nr 3. 
14  Jak w przypisie nr 3. 
15  Jak w przypisie nr 3. 
16  Jak w przypisie nr 3. 
17  Jak w przypisie nr 3. 
18  Jak w przypisie nr 3. 
19  Jak w przypisie nr 3. 
20  Jak w przypisie nr 3. 
21  Jak w przypisie nr 3. 

Opis ustaleń 
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Na podstawie badania […]22 losowo wybranych lokat złotowych złożonych przez 
Ministra Finansów na łączną kwotę […]23 NIK stwierdziła, że odsetki od tych lokat 
były wyliczane i przekazywane zgodnie […]24 Kontrola obsługi wszystkich lokat w 
walutach obcych […]25 złożonych przez Ministra Finansów, wykazała, że lokaty te 
obsługiwane były […]26 
W 2018 r. NBP obsługiwał […]27 lokaty terminowe w złotych, złożone przez 
państwowe jednostki budżetowe na kwotę […]28 o terminach zapadalności od 
siedmiu do 360 dni. Koszty odsetek od tych lokat wyniosły […]29 
Ponadto NBP obsługiwał […]30 lokat terminowych walutowych na kwotę […]31 Koszty 
odsetek od tych lokat wyniosły […]32 
W 2018 r. nie zmieniło się oprocentowanie i zasady naliczania odsetek od środków 
na rachunkach prowadzonych przez NBP i na lokatach terminowych złożonych  
w NBP. Odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych 
były obliczane i księgowane na koniec każdego dnia operacyjnego na koncie 
kosztów z tytułu odsetek. Stosownie do przyjętej w NBP procedury operacyjnej dane 
dotyczące okresu lokaty i wysokości oprocentowania do systemu informatycznego 
wprowadzali operatorzy w Centrali NBP oraz w Oddziale Okręgowym NBP 
prowadzącym rachunki bankowe odpowiednio Ministra Finansów lub pozostałych 
jednostek sektora finansów publicznych. Kontrolę prawidłowości wykonywania 
zadań wynikających z tej procedury realizowali w ramach nadzoru Departamentu 
Rachunkowości i Finansów NBP naczelnicy: Wydziału Sprawozdawczości 
Finansowej33 (kontrola w zakresie definiowania w systemie schematów 
oprocentowania dla rachunków terminowych prowadzonych przez NBP dla 
jednostek sektora finansów publicznych) i Wydziału Operacyjnego34 (kontrola 
aktualizacji stóp procentowych). 

 (dowód: akta kontroli str. 2835-2838, 2932-3009) 

W 2018 r. NBP kontynuował realizację zadania Optymalizacja obsługi budżetu 
państwa przez Narodowy Bank Polski, określonego w Planie działalności 
Narodowego Banku Polskiego na lata 2018-202035, z terminem zakończenia 
realizacji wyznaczonym na I półrocze 2019 r. Efektem realizacji zadania ma być 
dalsze unowocześnienie i standaryzacja procesu obsługi bankowej budżetu państwa 
oraz przygotowanie do udostępnienia nowych usług dla posiadaczy rachunków  
w NBP. 

                                                      
22  Jak w przypisie nr 3. 
23  Jak w przypisie nr 3. 
24  Jak w przypisie nr 3. 
25  Jak w przypisie nr 3. 
26  Jak w przypisie nr 3. 
27  Jak w przypisie nr 3. 
28  Jak w przypisie nr 3. 
29  Jak w przypisie nr 3. 
30  Jak w przypisie nr 3. 
31  Jak w przypisie nr 3. 
32  Jak w przypisie nr 3. 
33  Od 1 października 2018 r. nazwa Wydziału została zmieniona na Wydział Systemu Centralnego. 
34  Od 1 października 2018 r. nazwa Wydziału została zmieniona na Wydział Księgi Głównej. 
35  Zadanie Optymalizacja obsługi budżetu państwa przez Narodowy Bank Polski określone było po 

raz pierwszy w Planie działalności Narodowego Banku Polskiego na lata 2016–2018 z terminem 
zakończenia realizacji w II półroczu 2016 r. Jednak termin realizacji tego zadania był przesuwany 
i w planie przyjętym na lata 2018 – 2020 termin ten został ustalony na I półrocze 2019 r. Jak 
wyjaśnił Dyrektor Departamentu Rachunkowości i Finansów przesunięcie terminu zakończenia 
realizacji tego zadania wynikało głównie ze zmiany priorytetu w realizacji zadań przez 
Departament Rachunkowości i Finansów oraz Departament Informatyki i Telekomunikacji. 
Priorytetem była realizacja projektów wynikających z przepisów prawa, tj. wprowadzenia 
mechanizmu podzielonej płatności i zmiany w obsłudze składek ZUS. 
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Na 2018 r. zaplanowane było zakończenie przygotowania systemowego, prawnego  
i organizacyjnego do udostępniania posiadaczom rachunków w NBP nowych usług 
(między innymi kart płatniczych, zlecenia wypłaty gotówki w ramach zastępczej 
obsługi kasowej oraz elektronicznej wypłaty gotówki) oraz rozpoczęcie procesu 
udostępniania tych usług. Działania te zostały wykonane. W dniu 18 października 
2018 r. Zarząd NBP przyjął uchwałę Nr 53/2018 zmieniającą uchwałę w sprawie 
wprowadzenia Regulaminu prowadzenia przez Narodowy Bank Polski rachunków 
bankowych i świadczenia usługi bankowości elektronicznej oraz wzorów umów 
rachunku bankowego. Uchwała wprowadziła możliwość oferowania posiadaczom 
rachunków w NBP nowych usług. Przygotowane zostały również wewnętrzne 
procedury regulujące organizację oraz sposób udostępniania i eksploatacji tych 
usług. Przeprowadzono szkolenia pracowników biorących udział w pilotażu 
wdrożenia nowych usług dla klientów NBP oraz spotkania promocyjne z klientami 
wytypowanymi do pilotażu. Nowe usługi zostały udostępnione posiadaczom 
rachunków w NBP od 3 grudnia 2018 r. Usługę elektronicznej wypłaty gotówki 
udostępniono wszystkim klientom NBP korzystającym z systemu bankowości 
elektronicznej NBP, natomiast z klientami wytypowanymi do wdrożenia 
pilotażowego nowych usług zostały zawarte umowy o świadczenie usługi kart 
płatniczych oraz nowego sposobu obsługi w ramach zastępczej obsługi kasowej. 

 (dowód: akta kontroli str. 2941-2843, 3010-3012) 

W działalności NBP w zakresie dotyczącym obsługi budżetu państwa w 2018 r. nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działalność kontrolowanej jednostki 
w zakresie obsługi budżetu państwa w 2018 r. 

2. Plan finansowy Narodowego Banku Polskiego na rok 2018, w tym wybrane 
koszty Banku 

2.1 Plan finansowy NBP na 2018 r. 

NBP prowadził gospodarkę finansową na podstawie rocznego planu finansowego,  
tj. zgodnie z art. 64 ustawy o NBP. Plan finansowy NBP na rok 2018 (plan 
finansowy) został opracowany zgodnie z przepisami uchwały Nr 6/2014 Zarządu 
NBP z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie zasad i trybu sporządzania planu 
finansowego NBP oraz sprawozdania z jego realizacji (ze zmianami). Plan 
finansowy uchwalony przez Zarząd NBP w dniu 27 listopada 2017 r. został 
przedstawiony Radzie Polityki Pieniężnej (RPP) do zatwierdzenia na posiedzeniu  
w dniach 5-6 grudnia 2017 r. RPP odstąpiła od głosowania nad zatwierdzeniem 
planu finansowego, wskazując na konieczność opracowania nowej wersji 
dokumentu, uwzględniającego skutki finansowe uchwał dotyczących stopy rezerwy 
obowiązkowej oraz jej oprocentowania, podjętych przez RPP.36 Zaktualizowany plan 

                                                      
36  Uchwałą nr 6/2017 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 8 listopada 2017 r. zmieniającą uchwałę  

w sprawie stóp rezerwy obowiązkowej banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-
kredytowych i Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej oraz wysokości 
oprocentowania rezerwy obowiązkowej (Dz. Urz. NBP poz. 22), RPP uchwaliła, że stopa rezerwy 
obowiązkowej od środków pozyskanych na co najmniej 2 lata wynosi 0%. Uchwała weszła  
w życie z dniem 1 marca 2018 r. i miała zastosowanie począwszy od rezerwy obowiązkowej 
podlegającej utrzymaniu od dnia 30 kwietnia 2018 r. Uchwałą nr 7/2017 Rady Polityki Pieniężnej 
z dnia 5 grudnia 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie stóp rezerwy obowiązkowej banków, 
spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych i Krajowej Spółdzielczej Kasy 
Oszczędnościowo-Kredytowej oraz wysokości oprocentowania rezerwy obowiązkowej (Dz. Urz. 
NBP poz. 24), RPP wprowadziła z dniem 1 stycznia 2018 r. oprocentowanie środków rezerwy 
obowiązkowej w wysokości 0,5%. 

Ocena cząstkowa 
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finansowy został uchwalony przez Zarząd NBP w dniu 14 grudnia 2017 r.37 oraz 
zatwierdzony przez RPP w dniu 19 grudnia 2017 r.38  
Plan finansowy obejmował projekcję wyniku finansowego z działalności bankowej 
opartą na zdefiniowanych założeniach, prognozę wielkości kosztów działania NBP  
i amortyzacji39, zatwierdzoną przez Zarząd NBP w dniu 16 listopada 2017 r. uchwałą 
zarządczą nr 3/44/2017, jako plan kosztów działania NBP i amortyzacji na 2018 r., 
oraz analizę warunków skrajnych obrazującą wpływ zmian przyjętych założeń 
dotyczących skupu i sprzedaży walut obcych, kursu złotego do walut obcych oraz 
zagranicznych stóp procentowych na projekcję wyniku finansowego z operacji 
bankowych.  
Koszty działania NBP określone w planie kosztów działania NBP i amortyzacji objęte 
są limitami, natomiast planowana wysokość kosztów prowadzonej przez NBP 
działalności bankowej nie stanowi limitu. Nie ustala się również limitu dla kosztów 
amortyzacji. 
W planie finansowym przyjęto, że działalność NBP w 2018 r. zamknie się ujemnym 
wynikiem finansowym na poziomie -210,6 mln zł. Wynik z działalności bankowej 
zaplanowano na poziomie 994,6 mln zł, a koszty działania NBP i amortyzacji  
w wysokości 1.205,2 mln zł. 
Analogicznie jak w poprzednich latach, w 2018 r. plan finansowy nie był 
aktualizowany.40 Było to uzasadniane dużą niepewnością w kształtowaniu się 
czynników zewnętrznych, takich jak: kursy walutowe, ceny papierów wartościowych, 
oprocentowanie instrumentów finansowych. Z tych samych względów przyjęto 
założenie o stałości niektórych parametrów, w tym między innymi stóp 
procentowych NBP41 i kursu złotego do walut obcych42. Dla dwóch głównych walut  
w aktywach NBP, tj. dolara amerykańskiego i euro przyjęto średnie kursy NBP 
ogłoszone dnia 31 października 2017 r. w wysokości USD/PLN 3,6529 i EUR/PLN 
4,2498. W rzeczywistości kształtowały się one na poziomie odmiennym  
od zakładanego. W dniu 2 stycznia 2018 r. kursy te wynosiły: USD/PLN  
3,4546, EUR/PLN 4,1701, a na koniec roku: USD/PLN 3,7597, EUR/PLN 4,3000. 
Odmienny od przyjętego w planie finansowym kurs walutowy przyczynił się między 
innymi do powstania zrealizowanych dodatnich różnic kursowych w wysokości 
5.530,1 mln zł i zrealizowanych ujemnych różnic kursowych w kwocie  
1.166,6 mln zł. 

(dowód: akta kontroli str. 3024-3252) 

                                                      
37  Uchwała nr 34/DC/2017 Zarządu NBP z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie planu finansowego 

Narodowego Banku Polskiego na rok 2018. 
38  Uchwała Nr 8/2017 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia 

planu finansowego Narodowego Banku Polskiego na rok 2018 (Dz. Urz. NBP poz. 25). 
39  Koszty działania NBP obejmują: koszty wynagrodzeń wraz z narzutami i kosztami rezerw na 

przyszłe zobowiązania wobec pracowników, koszty administracyjne (w tym koszty: zużycia 
materiałów i energii, świadczeń na rzecz pracowników i innych osób uprawnionych, podróży 
służbowych, usług obcych, podatków i opłat, odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń 
Socjalnych, oraz pozostałe koszty administracyjne), koszty emisji znaków pieniężnych oraz 
rezerwy na wzrost kosztów działania NBP (w tym remontów i konserwacji). 

40  W dokumentacji przedstawiającej wykonanie poszczególnych składowych planu finansowego na 
rok 2018 NBP stosował pojęcie „plan po zmianach”. Dotyczyło to wyłącznie zmiany limitów 
poszczególnych rodzajów kosztów działania NBP, których łączna wielkość w planie finansowym 
pozostawała bez zmian. 

41  Według NBP plan finansowy nie może zawierać projekcji stóp procentowych, gdyż nie podaje się 
do wiadomości przewidywanej ścieżki zmian. 

42  Według NBP przyjęcie założenia stałości kursu walutowego jest adekwatne z polityką 
nieprzekazywania do publicznej wiadomości sygnałów odnośnie prognozowanych zmian kursów 
walut obcych. Informacja taka, ze względu na wpływ kursów walutowych na wysokość inflacji, 
mogłaby stanowić dla rynków finansowych wskazówkę dotyczącą przyszłego kształtu polityki 
pieniężnej. 
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NIK nie stwierdziła nieprawidłowości w przygotowaniu planu finansowego NBP 
na rok 2018.  

2.2 Wynik finansowy NBP za 2018 r. 

W sprawozdaniu finansowym Narodowego Banku Polskiego na dzień 31 grudnia 
2018 roku został wykazany zerowy wynik finansowy, wyższy od planowanego  
o 210,6 mln zł. Na osiągnięcie zerowego wyniku finansowego wpłynęły: dodatni 
wynik z różnic kursowych oraz z zarządzania rezerwami dewizowymi, koszty 
prowadzenia polityki pieniężnej, koszty działania NBP i amortyzacji oraz koszty 
utworzenia rezerwy na pokrycie ryzyka zmian kursu złotego do walut obcych.  
W 2017 r. NBP odnotował stratę w wysokości 2.524,9 mln zł.  
W 2018 r. wynik z działalności bankowej wyniósł 1.142,4 mln zł i był wyższy  
od planowanego o 147,9 mln zł. W 2017 r. NBP poniósł stratę na działalności 
bankowej w wysokości 1.447.6 mln zł. 
Największy wpływ na wynik z działalności bankowej w 2018 r. miał wynik z tytułu 
odsetek, dyskonta i premii osiągnięty w wysokości 2.558,2 mln zł, tj. wyższej  
od planowanego o 1.151,6 mln zł, oraz ujemny wynik z operacji finansowych  
w wysokości 1.517,3 mln zł, tj. wyższy od planowanego o 1.017,2 mln zł. 

Na koniec 2018 r. NBP osiągnął przychody i poniósł koszty w wysokości  
14.643,5 mln zł. Przychody były wyższe od planowanych o 8.144,3 mln zł i niższe 
od przychodów osiągniętych w 2017 r. o 8.696,2 mln zł. Koszty były wyższe  
od planowanych o 7.933,7 mln zł i niższe od kosztów poniesionych w 2017 r.  
o 11.221,2 mln zł. 
Duża różnica pomiędzy wielkością przychodów w latach 2017 i 2018 wynika z faktu 
zaliczenia do przychodów w 2017 r. kwoty 10.807,9 mln zł z tytułu rozwiązania 
rezerwy na pokrycie ryzyka zmian kursu złotego do walut obcych. Rozwiązanie tej 
rezerwy było konsekwencją wystąpienia na koniec 2017 r. kosztów 
niezrealizowanych z wyceny kursowej w wysokości 13.092,7 mln zł, powodujących 
powstanie straty. W 2018 r. przychody z rozwiązania rezerwy nie wystąpiły. Inne 
główne przychody, tj. przychody z tytułu odsetek, dyskonta i premii oraz przychody  
z operacji finansowych zostały zrealizowane w 2018 r. na poziomie wyższym niż  
w 2017 r. o 2.142,2 mln zł. 
Natomiast powodem rozbieżności pomiędzy planowanymi a zrealizowanymi  
w 2018 r. wielkościami kosztów operacji finansowych były założenia planistyczne,  
w tym głównie dotyczące stałego poziomu kursu złotego do walut obcych  
i średniego zasobu walut obcych oraz stałości portfeli walutowych i inwestycyjnych 
rezerw walutowych. 

Z działalności bankowej w 2018 r. NBP osiągnął przychody: 
− od dłużnych papierów wartościowych w walutach obcych – 6.866,9 mln zł, 
− z tytułu zrealizowanych dodatnich różnic kursowych i cenowych –  

6.856,8 mln zł, 
− z odsetek od rachunków bankowych NBP w innych instytucjach finansowych  

w walutach obcych i złocie oraz kredytów i pożyczek – 727,6 mln zł, 
− inne przychody z odsetek – 45,4 mln zł, 
− z tytułu opłat i prowizji – 44,8 mln zł, 
− z tytułu akcji i udziałów – 14,7 mln zł, 
− pozostałe przychody (głównie ze sprzedaży monet kolekcjonerskich i wynajmu 

pomieszczeń) – 87,3 mln zł.  
W 2018 r. NBP poniósł koszty: 
− odsetek, dyskonta i premii od papierów wartościowych – 4.251,9 mln zł, 
− utworzenia rezerwy na ryzyko kursowe – 3.874,4 mln zł, 
− operacji finansowych – 3.465,3 mln zł, 

Opis ustaleń 
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− niezrealizowane z wyceny kursowej i cenowej – 1.034,5 mln zł, 
− od rachunków prowadzonych przez NBP – 674,2 mln zł, 
− inne koszty z tytułu odsetek – 155,6 mln zł, 
− z tytułu opłat i prowizji – 34,0 mln zł, 
− pozostałe koszty (głównie koszty operacyjne, koszty korekty przychodów z lat 

ubiegłych i koszty odpisów aktualizujących wartość aktywów) – 11,1 mln zł, 
− działania NBP i amortyzacji – 1.142,4 mln zł. 
Koszty działania NBP, obejmujące koszty wynagrodzeń pracowników wraz  
z narzutami, koszty administracyjne oraz koszty emisji znaków pieniężnych, zostały 
zrealizowane w 2018 r. w wysokości 1.056,7 mln zł, niższej od zaplanowanej  
o 63,5 mln zł. W 2017 r. koszty te wynosiły 995,3 mln zł. Szczegółowo koszty 
działania NBP zostały omówione w punkcie 2.6 wystąpienia pokontrolnego. 
Koszty amortyzacji w 2018 r. wyniosły 85,7 mln zł i były wyższe od planowanych  
o 0,8 mln zł. W 2017 r. koszty te wynosiły 82,0 mln zł.  

W sprawozdaniu finansowym Narodowego Banku Polskiego na dzień 31 grudnia 
2018 roku została wykazana niepokryta strata z lat ubiegłych w kwocie  
11.865,4 mln zł, która jest efektem: 
− poniesienia straty za 2007 r. w wysokości 12.427,3 mln zł, 
− poniesienia straty za 2017 r. w wysokości 2.524,9 mln zł, 
− częściowego pokrycia strat z lat ubiegłych środkami funduszu rezerwowego  

w 2008 r. w kwocie 969,4 mln zł, w 2015 r. w kwocie 250,0 mln zł, w 2016 r.  
w kwocie 400,0 mln zł i w 2018 r. w kwocie 1.467,5 mln zł. 

W 2018 r. Zarząd NBP, uchwałą nr 43/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie 
przeznaczenia funduszu rezerwowego NBP na pokrycie straty bilansowej NBP, 
przekazał całość funduszu (1.467,5 mln zł) na częściowe zmniejszenie wyżej 
wymienionej straty. W związku z tym w sprawozdaniu finansowym Narodowego 
Banku Polskiego na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazano zerowy stan funduszu 
rezerwowego NBP. 

 (dowód: akta kontroli str. 3024-3122, 3253-3359) 

NIK nie stwierdziła nieprawidłowości w wykonaniu podstawowych wielkości 
określonych w planie finansowym NBP na rok 2018. Jednak zdaniem NIK, 
stosowana metodologia przygotowania planu finansowego skutkuje występowaniem 
istotnych rozbieżności między planem a wykonaniem. Wynikają one między innymi 
ze stosowania przez NBP jednakowego od lat założenia dotyczącego stałości stóp 
procentowych NBP i kursów walutowych w trakcie roku objętego planem. Przyjęcie 
takiego założenia wynika przede wszystkim z polityki nieprzekazywania do 
publicznej wiadomości sygnałów odnośnie prognozowanych zmian stóp 
procentowych NBP, kursów walutowych oraz dużej zmienności i niepewności  
w kształtowaniu się tych parametrów. Na występujące z tego tytułu znaczące 
rozbieżności między planem a wykonaniem NIK zwracała uwagę w latach 
wcześniejszych, w tym między innymi w wystąpieniach pokontrolnych w latach 
2016-2018. NBP nie zmienił jednak stanowiska w tej sprawie uznając,  
że prognozowanie tych parametrów mogłoby stanowić niepożądaną z punktu 
widzenia banku centralnego informację dla uczestników rynku finansowego co do 
przyszłych kierunków polityki pieniężnej. NIK podtrzymuje stanowisko, że wartość 
informacyjna tak przygotowanego planu finansowego jest ograniczona. 
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2.3 Podział wyniku finansowego 

Wynik finansowy NBP za 2017 r. był ujemny i wyniósł -2.524,9 mln zł, w związku  
z tym w 2018 r. NBP nie dokonał wpłaty z zysku do budżetu państwa ani odpisu na 
fundusz rezerwowy NBP.43 
Wynik finansowy NBP za 2018 r. wyniósł zero, w związku z tym w 2019 r. również 
nie nastąpi wpłata do budżetu państwa ani nie zostanie dokonany odpis na fundusz 
rezerwowy NBP. 

 (dowód: akta kontroli str. 3263) 

NIK nie stwierdziła nieprawidłowości w wyżej wymienionym zakresie. 

2.4 Rezerwa na pokrycie ryzyka zmian kursu złotego do walut obcych 
utworzona na koniec 2018 r. 

Zasady tworzenia i rozwiązywania rezerwy na pokrycie ryzyka zmian kursu złotego 
do walut obcych44 określone były w uchwale nr 12/2010 Rady Polityki Pieniężnej  
z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie zasad tworzenia i rozwiązywania rezerwy na 
pokrycie ryzyka zmian kursu złotego do walut obcych w Narodowym Banku 
Polskim45. Sposób oszacowania poszczególnych czynników oddziałujących na 
kwotę oszacowania rezerwy na pokrycie ryzyka zmian kursu złotego do walut 
obcych określony był szczegółowo w „Metodyce szacowania rezerwy na pokrycie 
ryzyka zmian kursu złotego do walut obcych” zatwierdzonej uchwałą zarządczą 
Zarządu NBP nr 2/48/2016 z dnia 29 listopada 2016 r. 
Oszacowana na podstawie wyżej wymienionych uregulowań […]46 
Oszacowana na dzień 31 grudnia 2018 r. kwota rezerwy była niższa od kwoty 
niepokrytej skumulowanej straty z lat ubiegłych, powstałej w wyniku zmian kursu 
złotego do walut obcych, w wysokości 11.865,4 mln zł. W takim przypadku zgodnie 
z § 1 ust. 3 uchwały Nr 12/2010 RPP oszacowanie rezerwy odpowiada kwocie 
niepokrytej skumulowanej straty z lat ubiegłych, powstałej w wyniku zmian kursu 
złotego do walut obcych. 
W związku z wystąpieniem na koniec 2018 r. nadwyżki finansowej, na podstawie § 3 
ust. 1 pkt 2 oraz § 4 ust. 2 wyżej wymienionej uchwały RPP, Zarząd NBP uchwałą 
zarządczą nr 4/6/2019 z dnia 14 lutego 2019 r. postanowił, że kwota rezerwy na 
pokrycie ryzyka zmian kursu złotego do walut obcych w NBP na dzień 31 grudnia 
2018 r. wyniesie 3.874,4 mln zł.  
Stosownie do § 3 ust. 1 pkt 2 oraz § 4 ust. 2 uchwały Nr 12/2010 RPP niedobór 
rezerwy powinien być uzupełniony w kolejnych latach w ciężar kosztów o kwotę 
niepowodującą ujemnego wyniku finansowego NBP.  

(dowód: akta kontroli str. 3360-3370) 

NIK nie stwierdziła nieprawidłowości w zakresie utworzenia na koniec 2018 r. 
rezerwy na pokrycie ryzyka zmian kursu złotego do walut obcych. Decyzja Zarządu 
NBP była zgodna z zasadami tworzenia i rozwiązywania rezerwy  

                                                      
43  Zgodnie z art. 62 i 69 ustawy o NBP zysk NBP podlega podziałowi (w terminie 14 dni od dnia 

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego NBP przez Radę Ministrów) na odpis na 
fundusz rezerwowy NBP (5% zysku) i wpłatę z zysku NBP do budżetu państwa (95% zysku). 

44  Zgodnie z art. 65 ustawy o Narodowym Banku Polskim, NBP tworzy rezerwę na pokrycie ryzyka 
zmian kursu złotego do walut obcych. Zasady tworzenia i rozwiązywania tej rezerwy określa 
Rada Polityki Pieniężnej. 

45  Dz. Urz. NBP Nr 17 poz. 19. 
46  Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz art. 11 ust. 2 ustawy z 

dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2019 r. poz. 1010) NIK 
wyłączyła jawność informacji w zakresie stanowiącym tajemnicę przedsiębiorstwa. Wyłączenia 
dokonano w interesie NBP. 

Opis ustaleń 
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na pokrycie ryzyka zmian kursu złotego do walut obcych określonymi w uchwale 
Nr 12/2010 RPP.  

2.5 Zarządzanie rezerwami dewizowymi NBP w 2018. r. 

Obowiązek prowadzenia gospodarki rezerwami dewizowymi przez NBP wynika  
z art. 3 ust. 2 pkt 2 ustawy o NBP. W warunkach płynnego kursu walutowego  
i prowadzenia polityki pieniężnej w ramach modelu bezpośredniego celu 
inflacyjnego, rezerwy dewizowe NBP służą wzmocnieniu wiarygodności finansowej 
Polski, przyczyniając się do obniżenia kosztu finansowania na rynkach globalnych 
oraz zmienności kursu złotego, a także ograniczenia ryzyka gwałtownego odpływu 
kapitału. Rezerwy dewizowe mogą być także wykorzystane do wsparcia stabilności 
rynków finansowych w warunkach znacznych zburzeń w ich funkcjonowaniu. 
Na posiedzeniu w dniu 4 września 2017 r. Zarząd NBP zapoznał się z materiałem 
przygotowanym przez Departament Zarzadzania Ryzykiem Finansowym „Założenia 
strategii zarządzania rezerwami dewizowymi” i uchwałą zarządczą nr 2/34/2017  
z dnia 4 września 2017 r. polecił realizację zadań określonych w rozdziale 3 
„Założeń strategii…”, w tym zadania dotyczącego opracowania szczegółowego 
projektu zwiększenia zasobu złota. Ustalono, że przyjęte założenia strategii powinny 
zostać zweryfikowane w horyzoncie trzech lat chyba, że zmiany strukturalne będą 
wskazywały na zasadność wcześniejszego przeglądu oraz że priorytetem 
zarządzania rezerwami dewizowymi jest zapewnienie wysokiego stopnia 
bezpieczeństwa inwestowanych środków i ich właściwej płynności. 
W 2018 r. rezerwami dewizowymi NBP zarządzano według zasad określonych  
w uchwale nr 48/2017 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 7 grudnia  
2017 r. w sprawie zarządzania rezerwami dewizowymi.47 W uchwale zostały 
określone w szczególności: tryb podejmowania decyzji inwestycyjnych, zakres 
dopuszczonych rodzajów transakcji i instrumentów inwestycyjnych, a także zasady 
zarządzania ryzykiem finansowym związanym z dokonywanymi inwestycjami. 
Zasady inwestowania rezerw dewizowych dostosowano do […]48 
W ramach długoterminowej strategii inwestycyjnej uchwałą nr 32/DZRF/2017 
Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie 
Benchmarku Strategicznego49 na 2018 r. zatwierdzona została struktura walutowa  
i inwestycyjna oraz modified duration50. W porównaniu do 2017 r. zachowane 
zostały podstawowe parametry portfela rezerw walutowych, dotychczasowa 
struktura walutowa wraz z szerokością przedziałów wahań udziału walut, poziom 
modified duration dla poszczególnych portfeli walutowych wraz z szerokością 
obowiązujących przedziałów wahań tego parametru, dotychczasowy udział lokat  
w poszczególnych walutach, a także struktura rządowych i pozarządowych papierów 
wartościowych, z wyjątkiem portfela w dolarach amerykańskich, w którego skład 
włączono obligacje korporacyjne z […]51 udziałem w tym portfelu. 

                                                      
47  Uchwała zastąpiła uchwałę nr 51/2012 Zarządu NBP z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie 

zarządzania rezerwami dewizowymi. 
48  Jak w przypisie nr 46. 
49  Benchmark Strategiczny – portfel porównawczy odzwierciedlający założenia strategicznej alokacji 

aktywów.  
50  Modified duration – miara wartości wrażliwości portfela inwestycyjnego na zmiany rentowności  

na rynkach finansowych. 
51  Na podstawie art. 5 ust. 1 i 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, art. 104 ustawy Prawo 

bankowe oraz art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji NIK wyłączyła jawność 
informacji w zakresie stanowiącym tajemnicę bankową oraz tajemnicę przedsiębiorstwa.. 
Wyłączenia dokonano w interesie NBP. 

Opis ustaleń 
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Założenia krótkoterminowej strategii inwestycyjnej określał Komitet Inwestycyjny 
Rezerw Dewizowych52 w Benchmarku Taktycznym w ramach przedziałów wahań 
określonych w Benchmarku Strategicznym na 2018 r. 
Aktywne zarządzanie portfelami, stanowiące bieżące decyzje inwestycyjne, 
realizowane było przez Departament Operacji Zagranicznych, przy uwzględnieniu 
ograniczeń określonych przez Komitet Inwestycyjny Rezerw Dewizowych  
w Benchmarku Taktycznym. 
Wielkość zasobów złota dewizowego oraz zasady jego inwestowania w 2018 r. 
określone były w przyjętych uchwałą zarządczą nr 2/34/2017 Zarządu NBP z dnia  
4 września 2017 r. „Założeniach strategii zarządzania rezerwami dewizowymi”  
i w dokumencie przygotowanym przez Departament Zarządzania Ryzykiem 
Finansowym „Zwiększenie zasobu złota NBP”, przyjętym uchwałą zarządczą  
nr 4/26/2018 Zarządu NBP. 

(dowód: akta kontroli str. 3371-3441) 

Na dzień 31 grudnia 2018 r. rezerwy dewizowe NBP, obejmujące środki w walutach 
obcych (rezerwy walutowe) oraz złoto dewizowe, wycenione były na poziomie 
374.005,2 mln zł.53 W porównaniu do stanu na koniec 2017 r. rezerwy dewizowe 
wzrosły o 30.705,2 mln zł, tj. o 8,9%. Rezerwy walutowe wzrosły o 25.767,0 mln zł 
(tj. o 7,8%) do poziomu 354.834,4 mln zł. Rezerwy złota dewizowego wzrosły  
o 4.938,2 mln zł (tj. o 34,7%) do poziomu 19.170,7 mln zł. 
Wzrost rezerw dewizowych wynikał głównie: 
− z deprecjacji złotego względem większości walut rezerwowych (15,1 mld zł), 
− skupu netto walut obcych przez NBP (w 2018 r. skup walut wyniósł 38,6 mld zł, 

a sprzedaż 28,6 mld zł), 
− dochodu z inwestowania (3,0 mld zł). 
Zmiany w strukturze rezerw dewizowych w 2018 r. wynikały głównie z włączenia 
papierów korporacyjnych w dolarach amerykańskich do portfela inwestycyjnego  
w dolarach amerykańskich oraz ze zwiększenia zasobu złota dewizowego.  

Stan oraz strukturę rezerw dewizowych NBP na koniec 2018 r. przedstawia 
poniższe zestawienie. 

Lp. Portfel Wartość rynkowa 
(mln euro) 

Wartość rynkowa  
(mln zł) 

Struktura 
rezerw (%) 

I. Rezerwy dewizowe 86.990,9 374.005,2 100,0 

1. Rezerwy walutowe 82.532,6 354.834,4 94,9 
a) Dolar amerykański 

(USD) 
36.252,4 155.860,6 41,7 

b) Euro (EUR) 22.384,8 96.239,7 25,7 
c) Funt brytyjski (GBP) 9.852,9 42.360,9 11,3 
d) Dolar australijski 

(AUD) 
6.610,1 28.418,8 7,6 

e) Korona norweska 
(NOK) 

5.080,9 21.844,6 5,8 

f) Dolar nowozelandzki 
(NZD) 

2.351,4 10.109,7 2,7 

2. Złoto dewizowe 4.458,3 19.170,7 5,1 

Rezerwy walutowe stanowiły 94,9% w strukturze rezerw dewizowych. W 2018 r. 
stopa zwrotu rezerw walutowych obliczona w złotych wyniosła 5,9% wobec -11,5% 
w 2017 r.  

                                                      
52  […] Jak w przypisie nr 46. 
53  Według wyceny rynkowej portfeli inwestycyjnych, bez uwzględnienia środków na rachunku 

walutowym Ministerstwa Finansów oraz transakcji reverse-repo zawieranych łącznie z repo. 
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Wysoki poziom wzrostu stopy zwrotu w 2018 r. wynikał z umocnienia się większości 
walut rezerwowych względem złotego. W największym stopniu do zwrotu z kursu 
koszyka walut rezerwowych w wysokości 4,7% (w 2017 r. -12%) przyczyniła się 
aprecjacja dominującego w strukturze rezerw walutowych dolara amerykańskiego 
(kurs USD/PLN wzrósł o 8%). W 2018 r. dolar amerykański umocnił się względem 
wszystkich walut rezerwowych. Zmiany wzajemnych relacji kursowych istotnie 
wpłynęły na wysokość stóp zwrotu w złotych z portfeli inwestycyjnych. Najwyższą 
[…]54 
Mniejszy wpływ na stopę zwrotu rezerw miała dochodowość inwestycji na 
poszczególnych rynkach. Dochodowość w walucie instrumentu wyniosła 1,1% 
wobec 0,6% w 2017 r. Wyższą […]55 
Przychody z tytułu zarządzania rezerwami walutowymi w 2018 r. wyniosły  
8.890,6 mln zł (w 2017 r. 8.803,6 mln zł), a poniesione koszty 5.918,7 mln zł  
(w 2017 r. 6.406,0 mln zł).  
Na koniec 2018 r. złoto dewizowe stanowiło 5,1% w strukturze rezerw dewizowych. 
W dniu 5 lipca 2018 r. Zarząd NBP uchwałą zarządczą nr 4/26/2018 podjął decyzję 
o zakupie na rynku międzybankowym 25,7 tony złota i zdeponowaniu go w formie 
London Good Delivery56 na allocated account57 w Banku Anglii w terminie do końca 
2018 r. oraz o inwestowaniu zasobu złota w lokatach międzybankowych zgodnie  
z obowiązującymi limitami. Ponadto […]58 Realizując decyzję Zarządu NBP  
o zakupie złota, NBP w okresie od 19 lipca do 26 października 2018 r. dokonał 
zakupu 25,7 ton złota za kwotę 993,0 mln USD, które zostało zdeponowane  
na allocated account w Banku Anglii i było inwestowane na rynku międzybankowym 
z kontrahentami o wysokiej wiarygodności kredytowej w ramach przyjętych limitów. 
W efekcie tych działań na dzień 31 grudnia 2018 r. zasób złota NBP wyniósł  
4.135,7 tys. uncji59, tj. 128,6 ton. W tym […]60 
W 2018 r. zasób złota dewizowego był inwestowany […]61. Średnie oprocentowanie 
tych lokat wniosło 0,07% (w 2017 r. 0,08%), a przychody z tego tytułu wyniosły 11,4 
mln zł (w 2017 r. 14,0 mln zł). Koszty transakcyjne łącznie  
z kosztami utrzymania złota w Banku Anglii wyniosły 62,1 tys. zł (w 2017 r.  
64,4 tys. zł). 
Stopa zwrotu złota w 2018 r. obliczona w złotych wyniosła 6,9% (w 2017 r. -6,7%), 
przy czym zwrot wynikający ze zmiany ceny złota w złotych wyniósł 6,8%. 
Ogółem wynik finansowy NBP z tytułu zarządzania rezerwami dewizowymi w 2018 r. 
wyniósł 2.983,2 mln zł (w 2017 r. 2.411,5 mln zł). 

Badaniem szczegółowym w zakresie zgodności zarządzania rezerwami dewizowymi 
z przyjętymi procedurami objęto 10 losowo wybranych transakcji przeprowadzonych 
przez Departament Operacji Zagranicznych w 2018 r. W wyniku kontroli tych 
transakcji stwierdzono, że były one zawierane z kontrahentami do wysokości 
limitów, w ramach określonej struktury walutowej i na okresy przewidziane  
w uchwale nr 48/2017 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 7 grudnia  
2017 r. w sprawie zarządzania rezerwami dewizowymi. 

Zasady wyceny aktywów rezerwowych określone zostały w uchwale nr 16/2003 
Rady Polityki Pieniężnej z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie zasad rachunkowości, 
                                                      
54  Jak w przypisie nr 51. 
55  Jak w przypisie nr 51. 
56  Certyfikat Dobrej Dostawy. 
57  Forma inwestycji w złocie, zabezpieczająca właścicielowi rachunku prawo do konkretnych, 

złożonych w depozyt sztab. 
58  Jak w przypisie nr 46. 
59  1 uncja = 31,1034807 gramów. 
60  Jak w przypisie nr 51. 
61  Jak w przypisie nr 51. 
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układu aktywów i pasywów bilansu oraz rachunku zysków strat Narodowego Banku 
Polskiego62. Badaniem szczegółowym w zakresie prawidłowości wyceny aktywów 
rezerwowych i ujęcia wyników wyceny w księgach rachunkowych i bilansie NBP 
objęto 18 losowo wybranych instrumentów finansowych we wszystkich walutach 
obcych, będących w zasobie NBP. W wyniku kontroli stwierdzono, że wycena 
cenowa papierów wartościowych została przeprowadzona przy zastosowaniu 
odpowiednich cen zamknięcia z poprzedniego dnia roboczego, ustalonych przez 
Departament Zarzadzania Ryzykiem Finansowym. W celu weryfikacji ujęcia  
w księdze głównej równowartości złotowej rezerw walutowych zbadano wycenę 
kursową dla zasobów poszczególnych walut obcych. Zasoby objęte badaniem 
zostały prawidłowo przeliczone przy zastosowaniu odpowiednich kursów średnich 
NBP na dany dzień bilansowy i zostały ujęte w księgach rachunkowych i bilansie 
Banku. 

(dowód: akta kontroli str. 2224-2395, 3375-3377, 3442-3584) 

NIK nie stwierdziła nieprawidłowości w zarządzaniu rezerwami dewizowymi NBP  
w 2018 r. 

2.6 Koszty działania NBP i amortyzacji w 2018 r. 

Koszty działania NBP zrealizowane w 2018 r. w wysokości 1.056,7 mln zł były  
o 63,5 mln zł, tj. o 5,7% niższe od planowanych. W porównaniu do 2017 r. koszty  
te zwiększyły się o 61,4 mln zł, tj. o 6,2%. Koszty wynagrodzeń wraz z narzutami  
i kosztami rezerw na przyszłe zobowiązania wobec pracowników stanowiły 51,5%, 
koszty emisji znaków pieniężnych 24,7%, a koszty administracyjne 23,8% kosztów 
działania NBP w 2018 r.  
Koszty amortyzacji w 2018 r. w kwocie 85,7 mln zł były wyższe od planowanych  
o 0,8 mln zł, tj. o 0,9% i wyższe od poniesionych w 2017 r. o 3,7 mln zł, tj. o 4,5%. 
Koszty amortyzacji środków trwałych stanowiły 71,4%, a koszty amortyzacji wartości 
niematerialnych i prawnych 28,6% kosztów amortyzacji w 2018 r. 
Koszty wynagrodzeń wraz z narzutami i kosztami rezerw na przyszłe zobowiązania 
wobec pracowników w kwocie 544,0 mln zł były niższe od planowanych o 0,3 mln zł, 
ale wyższe od poniesionych w 2017 r. o 57,0 mln zł. Koszty wynagrodzeń 
osobowych wyniosły 420,4 mln zł i były wyższe od kosztów poniesionych w 2017 r. 
o 35,3 mln zł, a wynagrodzeń bezosobowych 3,8 mln zł i były wyższe o 0,2 mln zł. 
Narzuty na wynagrodzenia wyniosły 96,1 mln zł i były wyższe od poniesionych  
w 2017 r. o 9,6 mln zł, a koszty rezerw na przyszłe zobowiązania wobec 
pracowników 23,7 mln zł i były wyższe o 11,9 mln zł. Przeciętne zatrudnienie  
w 2018 r. ukształtowało się na poziomie 3.280 etatów i było niższe niż w 2017 r.  
o jeden etat. Przeciętne wynagrodzenie w 2018 r. wyniosło 10.390 zł i było wyższe 
niż w 2017 r. o 402 zł, tj. o 4,0%.  
Koszty emisji znaków pieniężnych w kwocie 260,9 mln zł były niższe  
od planowanych o 19,1 mln zł i niższe od poniesionych w 2017 r. o 19,2 mln zł. 
Koszty administracyjne w kwocie 251,8 mln zł były niższe od planowanych  
o 18,6 mln zł, ale wyższe od poniesionych w 2017 r. o 23,5 mln zł. Największa 
pozycję w kosztach administracyjnych stanowiły koszty usług obcych w wysokości 
166,5 mln zł, a następnie koszty zużycia materiałów i energii w wysokości  
23,5 mln zł oraz koszty podatków i opłat w wysokości 22,0 mln zł. Koszty usług 
obcych były niższe od planowanych o 14,2 mln zł, ale wyższe od poniesionych  
w 2017 r. o 13,5 mln zł. 

(dowód: akta kontroli str. 3063-3119)  

                                                      
62  Dz. Urz. NBP Nr 22, poz. 38, ze zm. 

Opis ustaleń 
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Kontrolą NIK objęto system wynagrodzeń w NBP, wybrane koszty usług obcych, 
wybrane zagadnienia związane z emisją monet kolekcjonerskich oraz realizację 
planu inwestycji NBP na 2018 r.  

System wynagrodzeń w NBP 

Zgodnie z art. 66 ust. 1 ustawy o NBP wielkość środków na wynagrodzenia ustalana 
jest corocznie w planie finansowym NBP, z uwzględnieniem poziomu płac  
w sektorze bankowym. 
Art. 66 ust. 2 ustawy o NBP w brzmieniu obowiązującym przed dniem 27 lutego 
2019 r.63 stanowił, że zasady wynagradzania pracowników NBP ustala Zarząd NBP. 
Szczegółowe zasady i warunki wynagradzania pracowników NBP obowiązujące  
w 2018 r. były określone w uchwale nr 8/1999 Zarządu Narodowego Banku 
Polskiego z dnia 5 lutego 1999 r. w sprawie polityki kadrowej i płacowej  
w Narodowym Banku Polskim (ze zmianami), zwanej dalej „uchwałą nr 8/1999” oraz 
w uchwale nr 62/2010 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 25 listopada 
2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników Narodowego Banku 
Polskiego (ze zmianami), zwanej dalej „uchwałą nr 62/2010”.  
Paragraf 12 uchwały nr 8/1999 stanowił, że wielkość środków na wynagrodzenia 
pracowników, ustalana jest w planie finansowym NBP, w wysokości zapewniającej 
uzyskanie przeciętnego poziomu wynagrodzeń pracowników na poziomie 
nieprzekraczającym 1,8 przeciętnego wynagrodzenia w sektorze bankowym.  
Dyrektor Departamentu Kadr wyjaśniła, że wielkość środków na wynagrodzenia  
i planowany wzrost przeciętnej płacy w NBP ustalane są w planie finansowym  
z uwzględnieniem danych dotyczących sektora bankowego publikowanych przez 
Główny Urząd Statystyczny i prognozowanych według ustawy budżetowej, takich 
jak: wzrost cen towarów i usług, średnioroczny wzrost wynagrodzeń w gospodarce 
narodowej, średnioroczny wzrost wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw. 
NIK zauważa, że GUS nie publikuje danych o wysokości wynagrodzeń w sektorze 
bankowym. Podaje natomiast dane o wysokości wynagrodzeń w sektorze usług 
finansowych z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych. 

Według § 5 ust. 1 uchwały nr 62/2010 środki na premie dla pracowników wydziela 
się w ramach środków na wynagrodzenia ustalonych w planie finansowym NBP. 
Zasady przyznawania i wypłacania pracownikom premii oraz ustalania wysokości 
środków na premie określone zostały w załączniku nr 3 do tej uchwały. Zgodnie  
z § 4 tego załącznika wysokość środków na premie oraz wskaźnik procentowy jej 
naliczenia ustala Prezes NBP na wniosek dyrektora Departamentu Kadr. 

Zgodnie z § 9 ust. 1 uchwały nr 62/2010 tworzony jest fundusz nagród w wysokości 
3% planowanego funduszu wynagrodzeń osobowych, z przeznaczeniem na nagrody 
dla pracowników za szczególne osiągnięcia w pracy, pozostający w dyspozycji 
dyrektorów departamentów i jednostek organizacyjnych. Natomiast zgodnie z § 9 
ust. 2 wyżej wymienionej uchwały tworzony jest fundusz nagród w wysokości 2% 
planowanego funduszu wynagrodzeń osobowych, z przeznaczeniem na nagrody dla 
pracowników za szczególne osiągnięcia w pracy, pozostający w dyspozycji Prezesa 
NBP. 

W planie finansowym Narodowego Banku Polskiego na rok 2018 koszty 
wynagrodzeń wraz z narzutami były ustalone w wysokości 544,3 mln zł, w tym 
koszty wynagrodzeń osobowych w wysokości 430,3 mln zł, bezosobowych  

                                                      
63  Z dniem 27 lutego 2019 r. treść art. 66 ustawy o NBP została zmieniona ustawą z dnia 22 lutego 

2019 r. o zmianie ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby 
pełniące funkcje publiczne oraz ustawy o Narodowym Banku Polskim (Dz.U. poz. 371). 
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5,0 mln zł, koszty narzutów na wynagrodzenia w wysokości 97,3 mln zł, koszty 
rezerw na przyszłe zobowiązania wobec pracowników w wysokości 11,7 mln zł. 

Planowane na 2018 r. koszty wynagrodzeń były wyższe od określonych w planie na 
2017 r. o 46,9 mln zł, tj. o 9,4%, w tym koszty wynagrodzeń osobowych wyższe  
o 36,4 mln zł, tj. o 9,2%, a narzuty na wynagrodzenia wyższe o 8,3 mln zł,  
tj. o 9,3%. Głównym uzasadnieniem do zwiększenia kosztów wynagrodzeń  
w 2018 r. była zaplanowana premia dla każdego pracownika z okazji stulecia 
odzyskania przez Polskę niepodległości oraz utrzymanie wskaźnika wzrostu  
przeciętnego wynagrodzenia na poziomie 4%64.  

W 2018 r. wynagrodzenia (wraz z narzutami i kosztami rezerw na przyszłe 
zobowiązania wobec pracowników) wyniosły 544,0 mln zł i były wyższe  
od poniesionych w 2017 r. o 57,0 mln zł, tj. o 11,7%. Wynagrodzenia osobowe 
wyniosły 420,4 mln zł i były niższe od przyjętych w planie o 9,9 mln zł, 
wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 3,8 mln zł o 1,2 mln zł niższe  
od planowanych, narzuty na wynagrodzenia zrealizowano na poziomie 96,1 mln zł 
niższym o 1,2 mln zł, koszty rezerw na przyszłe zobowiązania wyniosły 23,7 mln zł  
i były wyższe o 12 mln zł65. Łączny limit kosztów wynagrodzeń wraz z narzutami nie 
został przekroczony. Główną pozycję wynagrodzeń stanowiły wynagrodzenia 
zasadnicze w wysokości – 265,3 mln zł. Premie wyniosły 104,5 mln zł66, dodatkowe 
wynagrodzenia roczne 27,5 mln zł, a nagrody – 17,3 mln zł. Narzuty na 
wynagrodzenia wyniosły 96,1 mln zł. Przeciętne wynagrodzenie w 2018 r. wyniosło 
10.390 zł i było wyższe od wynagrodzenia w 2017 r. o 4%. 

Przeciętne zatrudnienie w NBP w 2018 r. wyniosło 3.280 etatów i zmniejszyło się  
o jeden etat w porównaniu do 2017 r.  

Zgodnie z § 2 ust. 2 uchwały nr 62/2010 maksymalne wynagrodzenie na 
poszczególnych stanowiskach nie mogło przekraczać 1,8 przeciętnego 
wynagrodzenia na porównywalnych stanowiskach w sektorze bankowym. 
Dyrektor Departamentu Kadr wskazała, że w celu określenia poziomu wynagrodzeń 
na poszczególnych stanowiskach NBP wykorzystuje w analizach różnorodne źródła 
informacji, mogące wspomóc proces decyzyjny, w tym badanie rynku wynagrodzeń 
realizowane przez firmę Korn Ferry Hay Group (dalej: KFHG), które jest jednym  
z narzędzi. Pozyskane informacje NBP wykorzystuje w następujący sposób: 
stanowiska objęte analizą są grupowane według kategorii zaszeregowania, dla 
kategorii ustalane są brzegowe warunki, z jednej strony zgodne z wyżej wymienioną 
uchwałą, tj. minimalne wynagrodzenie w danej kategorii, z drugiej strony 
maksymalne wyznaczone przez przeliczone wartości KFHG. Limity według kategorii 
są ustalane dla wynagrodzenia zasadniczego, jak również dla wynagrodzenia 
całkowitego.  
W dniu 29 marca 2018 r. Narodowy Bank Polski zawarł umowę z KFHG na usługi 
udostępniania informacji dotyczących między innymi poziomu wynagrodzeń dla 
rynku bankowego. Z tytułu tej umowy w 2018 r. NBP poniósł koszty w wysokości 

                                                      
64  Według danych Głównego Urzędu Statystycznego realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia  

w 2018 r. w stosunku do 2017 r. wyniósł  5,3%. (https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-
obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/komunikat-w-sprawie-realnego-wzrostu-
przecietnego-wynagrodzenia-w-2018-roku-w-stosunku-do-2017-roku,274,6.html). Nominalny 
wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej wyniósł w tym okresie 7%. 

65  Powodem zwiększenia rezerw na niewykorzystane urlopy było zalecenie audytora badającego 
sprawozdanie finansowe NBP. 

66  W § 2 załącznika nr 3 do uchwały nr 62/2010 Zarządu NBP określono, że premia wypłacana jest 
kwartalnie, w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale, którego premia dotyczy. 
Premia za czwarty kwartał IV 2018 r. została zaliczona do kosztów roku 2018 r., a wypłacona  
w styczniu 2019 r. 
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26.445,0 zł. Otrzymany w ramach tej umowy raport przedstawiał analizę danych  
o wynagrodzeniach w 2017 r. w zbadanej przez wykonawcę raportu grupie  
32 banków, w tym 26 banków komercyjnych, 4 oddziałów instytucji kredytowych 
oraz Narodowego Banku Polskiego i przedstawicielstwa Europejskiego Banku 
Odbudowy i Rozwoju. Dobór podmiotów do badania nie był reprezentatywny dla 
struktury sektora bankowego. Dany bank był w nim uwzględniony, jeżeli dobrowolnie 
zgłosił się do badania, przekazał KFHG własne dane o wynagrodzeniach i zamówił 
raport. Biorąc pod uwagę, że według danych zaprezentowanych przez Komisję 
Nadzoru Finansowego na koniec 2017 r. w Polsce działało 616 podmiotów 
prowadzących działalność bankową (dane te nie uwzględniały NBP  
i przedstawicielstwa Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, objętych badaniem 
przez KFHG), to raport KFHG obejmował około 5,2% podmiotów sektora 
bankowego. 67 W raporcie tym nie uwzględniono w szczególności żadnego  
z 553 banków spółdzielczych. Tym samym raport KFHG nie zawierał miarodajnych 
danych dla sektora bankowego jako całości. Z żadnych innych źródeł NBP nie 
dysponował także danymi przedstawiającymi średni poziom wynagrodzeń  
w sektorze bankowym. NIK poddała analizie wysokość wynagrodzeń na 
stanowiskach dyrektorów departamentów w Centrali NBP w 2018 r.68,  
z uwzględnieniem znaczenia poszczególnych jednostek w realizacji kluczowych  
i wspierających zadań banku centralnego69. W 2018 r. średnie wynagrodzenie 
dyrektorów departamentów kluczowych pod względem realizacji zadań banku 
centralnego (Analiz Ekonomicznych, Badań Ekonomicznych, Operacji Krajowych, 
Operacji Zagranicznych, Stabilności Finansowej, Statystyki, Systemu Płatniczego, 
Zarządzania Ryzykiem Finansowym) wyniosło 453.434 zł (średnio miesięcznie 
37.786,2 zł). Było ono o 2,1% niższe od średniego wynagrodzenia dyrektorów 
departamentów wykonujących zadania wspomagające (Audytu Wewnętrznego, 
Controllingu, Edukacji i Wydawnictw, Emisyjno-Skarbcowego, Informatyki  
i Telekomunikacji, Kadr, Komunikacji i Promocji, Prawnego, Rachunkowości  
i Finansów, Rozliczeń Gospodarki Własnej, Rozliczeń Transakcji Finansowych, 
Ryzyka Operacyjnego i Zgodności, Zagranicznego, Gabinetu Prezesa), gdzie 
wyniosło 463.050 zł (średnio miesięcznie 38.587,5 zł). W trzeciej grupie, 
obejmującej departamenty Administracji, Bezpieczeństwa oraz Koordynacji  
i Realizacji Zakupów70, średnie wynagrodzenie dyrektorów w 2018 r. wyniosło 
428.980 zł (średnio miesięcznie 35.748,3 zł). Kwoty te nie obejmowały środków 
przekazanych przez NBP na Pracowniczy Program Emerytalny każdego  
z pracowników. 

Trzy najwyższe roczne wynagrodzenia brutto w NBP w 2018 r. uzyskali dyrektorzy 
departamentów wspierających realizację zadań NBP: Komunikacji i Promocji – 
594.756 zł, Prawnego – 567.977 zł i Gabinetu Prezesa – 547.996 zł. Natomiast 
najniższe wynagrodzenia brutto w NBP w 2018 r. otrzymali dyrektorzy 
departamentów: Ryzyka Operacyjnego i Zgodności – 341.356 zł, Zarządzania 
Ryzykiem Finansowym – 368.573 zł oraz Rozliczeń Gospodarki Własnej – 
398.063 zł. Departament Zarządzania Ryzykiem Finansowym należał do grupy 
departamentów kluczowych. Wskazuje to, że system wynagradzania dyrektorów  
w NBP nie był skonstruowany w sposób, który byłby bezpośrednio powiązany  
z udziałem kierowanej jednostki w realizacji zadań kluczowych.    

                                                      
67  https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/RAPORT_O_SYTUACJI_BANKOW_2017_12_61471.pdf 
68  https://bip.nbp.pl/_data/assets/pdf_file/0010/240796/Wynagrodzenia-w-latach-2016-2018.pdf 
69  Według wykazu przekazanego przez Departament Kadr w piśmie z 19 marca 2019 r. DK-PPWA-

AK-0930-13/2019. 
70  W grupie tej byli także dyrektorzy oddziałów okręgowych, których wynagrodzenia nie były objęte 

analizą. 
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W 2018 r. łączna kwota wypłaconych premii wyniosła 83,0 mln zł, natomiast nagród 
z funduszu pozostającego w dyspozycji Prezesa 9,1 mln zł, a nagród z funduszu 
pozostającego w dyspozycji dyrektorów departamentów i jednostek organizacyjnych 
8,2 mln zł. 
Badaniem NIK objęto 70 wniosków o nagrody z funduszu pozostającego  
w dyspozycji Prezesa w 2018 r. na łączną kwotę 5,6 mln zł. Każdy wniosek posiadał 
uzasadnienie przyznania nagrody, o którym mowa w załączniku nr 6 do uchwały  
nr 62/2010 Zarządu NBP. 
Na wniosek Dyrektora Departamentu Kadr z dnia 17 października 2018 r., 
zaakceptowany przez Prezesa NBP, wszystkim pracownikom NBP spełniającym 
kryteria określone w załączniku do wniosku, ze środków funduszu premiowego 
przyznano jednorazową wypłatę w wysokości 6.000 zł71 z okazji stulecia odzyskania 
przez Polskę niepodległości. Wypłata miała być za szczególne zaangażowanie  
w realizację zadań na rzecz NBP. Uprawnieni do niej byli pracownicy zatrudnieni  
w dniu 1 listopada 2018 r. od co najmniej sześciu miesięcy. Wyłączeni z niej byli 
pracownicy, którzy otrzymali kary porządkowe w 2018 r. oraz których nieobecność  
w pracy wyniosła powyżej sześciu miesięcy w związku z przebywaniem na urlopie 
bezpłatnym. Wypłatę otrzymało 3.207 pracowników, tj. 97,8% ogółu pracowników 
NBP, a łączna kwota wypłaty wyniosła 19.082.400 zł. Oznacza to, że świadczenie to 
miało de facto charakter powszechny, a nie wyróżniający wybranych pracowników 
za szczególne zaangażowanie.    
Zgodnie z art. 66 ust. 2 ustawy o NBP wynagrodzenie Prezesa i wiceprezesów NBP 
ustalane jest na podstawie przepisów o wynagradzaniu osób zajmujących 
kierownicze stanowiska państwowe. 
Art. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących 
kierownicze stanowiska państwowe72 (dalej „uowkp”) stanowi, że uowkp ustala 
zasady wynagradzania między innymi Prezesa NBP i wiceprezesów NBP. Zgodnie  
z art. 3 ust. 1 i 2 uowkp wynagrodzenie Prezesa i wiceprezesów NBP składa się  
z wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego i jest ustalane na podstawie 
kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej. Mnożniki kwoty bazowej określa 
rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowych 
zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe73.  
W przypadku Prezesa NBP mnożniki kwoty bazowej wynoszą 6,2 (mnożnik do 
ustalenia wynagrodzenia zasadniczego) i 2,0 (mnożnik do ustalenia dodatku 
funkcyjnego). W 2018 r. kwota bazowa dla osób zajmujących kierownicze 
stanowiska państwowe wynosiła 1.789,42 zł (art. 9 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy 
budżetowej na rok 2018 z dnia 11 stycznia 2018 r.74). Wyliczone według tych 
wskaźników miesięczne wynagrodzenie Prezesa NBP (tj. wynagrodzenie 
zasadnicze i dodatek funkcyjny) w 2018 r. wyniosło 14.673,30 zł. Wynagrodzenie to 
zostało powiększone o 2.218,82 zł z tytułu dodatku za wysługę lat75. 
Wysokość premii i nagród dla Prezesa i wiceprezesów NBP regulowała uchwała  
nr 13/2004 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie 
premii i nagród dla Prezesa Narodowego Banku Polskiego, Pierwszego Zastępcy 

                                                      
71  Proporcjonalnie do wymiaru etatu. 
72  Dz.U. z 2019 r. poz. 152. 
73  Dz.U. Nr 10, poz. 91, ze zm. 
74  Dz.U. poz. 291. 
75  Zgodnie z art. 3b uowkp do osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe stosuje się 

odpowiednio między innymi art. 22 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów 
państwowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1915), który stanowi o dodatku za wieloletnią pracę  
w urzędach państwowych, w wysokości wynoszącej po pięciu latach pracy 5% miesięcznego 
wynagrodzenia zasadniczego (dodatek ten wzrasta o 1% za każdy dalszy rok pracy aż do 
osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego). 
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Prezesa Narodowego Banku Polskiego i Wiceprezesa Narodowego Banku 
Polskiego (ze zmianami). 
W 2018 r. Prezes NBP otrzymał 202.705 zł premii i 304.200 zł nagród. Premie  
i nagrody przyznane były zgodnie z zasadami określonymi w wyżej wymienionej 
uchwale zarządu NBP. 

Na mocy umowy zakładowej zawartej w dniu 16 grudnia 2005 r. utworzony został  
w NBP Pracowniczy Program Emerytalny (PPE). Na podstawie umowy NBP 
odprowadza co miesiąc do funduszu inwestycyjnego 7% wynagrodzenia brutto 
każdego pracownika. Składki przekazane przez NBP w 2018 r. na PPE wyniosły 
26,5 mln zł.  

(dowód: akta kontroli str. 2414-2830)  

Zdaniem NIK, kontrola wysokości maksymalnych wynagrodzeń na poszczególnych 
stanowiskach w Narodowym Banku Polskim, stosownie do § 2 ust. 2 uchwały  
nr 62/2010 Zarządu NBP, była realizowana przez Departament Kadr w sposób 
nierzetelny. Przepis ten stanowił, że maksymalne wynagrodzenie na 
poszczególnych stanowiskach nie może przekraczać 1,8 przeciętnego 
wynagrodzenia na porównywalnych stanowiskach w sektorze bankowym. 
Tymczasem dane do szacowania wynagrodzeń maksymalnych były przyjmowane 
na podstawie corocznych raportów Korn Ferry Hay Group, które nie odzwierciedlały 
w sposób reprezentatywny wynagrodzeń na podobnych stanowiskach w sektorze 
bankowym. Dane te nie uwzględniały wynagrodzeń w sektorze banków 
spółdzielczych, a jedynie w niektórych bankach komercyjnych i oddziałach 
zagranicznych instytucji kredytowych. Dodatkowo w wyliczeniach uwzględniony był 
Narodowy Bank Polski, co oznacza, że NBP sam wpływał na wysokość ustalanych 
limitów wynagrodzeń dla swoich pracowników. Każda podwyżka dokonana przez 
NBP, nawet gdy pozostałe banki nie dokonały żadnych zmian w wysokości 
wynagrodzeń, powodowała zwiększenie pola do dalszych podwyżek. Wpływ NBP 
był tym większy im mniejsza była liczba banków przekazujących dane na temat 
wysokości wynagrodzeń na danym stanowisku.  
NBP ustalał maksymalne wynagrodzenia, łącząc po kilka stanowisk w kategorię 
zaszeregowania i wyliczając średnie wynagrodzenie dla wszystkich pracowników  
w tej kategorii zaszeregowania. W wyniku tego NBP odstępował od określenia, czy 
wynagrodzenie na każdym stanowisku nie przekracza poziomu wskaźnika 1,8 
przeciętnego wynagrodzenia na porównywalnym stanowisku w sektorze bankowym,  
co stanowiłoby dokładne wypełnienie normy określonej w § 2 ust. 2 uchwały  
nr 62/2010, o ile dane przekazane przez KFHG odzwierciedlałyby rzeczywiste 
średnie wynagrodzenie w sektorze bankowym. Przyrównywał natomiast 
wynagrodzenia do średniej kwoty wynagrodzenia w danej kategorii zaszeregowania, 
wynikającej z danych przekazanych przez KFHG, z uwzględnieniem wskaźnika 1,8. 
Dokonane przez NBP, na wniosek NIK, wyliczenie ewentualnego maksymalnego 
wynagrodzenia wynikającego z raportu KFHG dla poszczególnych stanowisk,  
w przypadku gdyby nie było zaszeregowania stanowisk do grup, wykazało,  
że w 2018 r. wynagrodzenia całkowite 152 pracowników przekroczyłoby wskaźnik 
wynoszący 1,8 przeciętnego wynagrodzenia na porównywalnym stanowisku  
w sektorze bankowym76. NBP wskazał także na potencjalne przekroczenia limitów, 
ustalonych według założeń wskazanych przez NIK, w przypadku wynagrodzeń  
136 innych pracowników, na stanowiskach niemających odpowiednika w sektorze 

                                                      
76  W związku z brakiem danych za rok 2018 (raport płacowy KFHG za 2018 r. będzie dostępny  

w lipcu 2019 r.), NBP dokonał przeliczenia wartości wynagrodzenia całkowitego na stanowiskach 
wskazanych w raporcie KFHG, powiększając je o 6,3%, tj. o wskaźnik wzrostu przeciętnej płacy 
w sektorze finansowym, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, opublikowany 
przez GUS dla roku 2017. 
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bankowym, lecz przyporządkowanych przez KFHG do najbardziej zbliżonej rodziny 
stanowisk. Dyrektor Departamentu Kadr wyjaśniła, że zakres zadań realizowanych 
na stanowiskach w NBP jest szerszy lub całkowicie odmienny od zadań 
realizowanych na tych stanowiskach w sektorze bankowym. Wyjaśnienia te nie 
zostały zweryfikowane przez kontrolerów NIK, gdyż NIK nie ma uprawnień  
do prowadzenia tego typu badań porównawczych w podmiotach niedziałających  
z udziałem Skarbu Państwa. 

(dowód: akta kontroli: str. 2414-2830) 
Koszty usług obcych 

W 2018 r. koszty usług obcych wyniosły 166,5 mln zł. Kontrolą NIK objęto wybrane 
koszty usług obcych, wynikające z jednostkowych operacji 2018 r., wygenerowane  
z systemu księgowego oraz koszty umów zaewidencjonowanych w Centralnym 
Rejestrze Umów77. Łącznie zbadano koszty niżej wymienionych usług obcych na 
kwotę 7,6 mln zł, co stanowiło 4,6% kosztów tych usług poniesionych w 2018 r.78 

• Koszty świadczenia usług prawnych przez zewnętrzne kancelarie prawne 

Zgodnie z § 3 jednolitego tekstu uchwały nr 26/98 Zarządu Narodowego Banku 
Polskiego z dnia 23 października 1998 r. w sprawie obsługi prawnej  
w Narodowym Banku Polskim, obsługa prawna w NBP polega między innymi  
na świadczeniu pomocy prawnej organom NBP, jednostkom organizacyjnym  
i departamentom w celu zapewnienia ochrony prawnej interesów NBP, poprzez 
wydawanie opinii prawnych, udzielanie porad prawnych, występowanie przed 
sądami oraz organami administracji rządowej i samorządowej. Obsługę prawną 
w NBP wykonują radcowie prawni, jak również pracownicy posiadający wyższe 
wykształcenie prawnicze zatrudnieni w Departamencie Prawnym (DP). W DP  
w 2018 r. zatrudnionych było 27 osób posiadających uprawnienia radców 
prawnych.79 
Jednostki organizacyjne NBP, za zgodą Dyrektora DP, w uzasadnionych 
przypadkach mogą korzystać z obsługi prawnej radcy prawnego lub adwokata 
niezatrudnionego w NBP, a także kancelarii prawnej. 
W latach 2010-2018 w DP lub za zgodą dyrektora tego departamentu zawartych 
zostało 12 umów na świadczenie zewnętrznej pomocy prawnej. Umowy 
dotyczyły sporządzenia eksperckich opinii prawnych przez uznanych 
przedstawicieli nauki prawa oraz reprezentowania NBP w postępowaniach 
sądowych. Wśród tych umów była umowa zawarta w 2018 r. z Cogents Plocke 
Skibicki Dończyk Adwoakci s.c. (dalej „Kancelaria Cogents”), T.de Virion,  
J. Turczynowicz-Kieryłło i Wspólnicy – Adwokaci i Radcy Prawni sp.k. (dalej 
„Kancelaria Virion”) oraz z Kancelarią Radcy Prawnego Rafał Adamus. 

                                                      
77  Doboru próby kosztów usług obcych dokonano celowo, przy założeniu ich wysokości oraz 

zakresu przedmiotowego świadczonych usług, a także w związku z sygnałami wskazującymi na 
potencjalne nieprawidłowości skierowanymi do NIK. 

78  Koszty te dotyczyły świadczenia usług doradztwa prawnego, świadczenia pomocy prawnej, 
sporządzenia opinii prawnej, tłumaczenia na język polski z języka z rosyjskiego publikacji na 
tematy związane z obszarem działalności NBP, badania rynku wynagrodzeń w Polsce, realizacji 
kampanii outdoorowej promującej działalność Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira  
S. Skrzypka, organizacji wydarzenia Nocy Muzeów w Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira  
S. Skrzypka, organizacji „Wielopłaszczyznowej Platformy Komunikacji Marketingowej dla NBP  
i Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzypka”, produkcji „pokoju zagadek”.  

79  Dyrektor Departamentu i dwóch Zastępców Dyrektora w pełnym wymiarze etatu, 22 osoby 
zatrudnione na stanowiskach radców prawnych w poszczególnych Wydziałach Departamentu  
w tym: 19 osób w pełnym wymiarze etatu, dwie w wymiarze 0,75 etatu, jedna osoba w wymiarze 
0,5 etatu, dwie z tych osób były długoterminowo nieobecne.  
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W dniu 26 listopada 2018 r. NBP zawarł umowę z Kancelarią Cogents  
na świadczenie usług doradztwa prawnego w zakresie doradztwa, sporządzania 
opinii prawnych, projektów korespondencji, projektów odpowiedzi, wezwań  
i wniosków, prowadzenia spraw i reprezentacji NBP i osób reprezentujących 
NBP przeciwko dziennikarzom, redaktorom naczelnym, redakcjom  
i wydawnictwom na etapie przedsądowym oraz w postępowaniach sądowych  
z zakresu żądania opublikowania sprostowań, naruszenia dóbr osobistych, 
zniesławienia w związku z materiałami prasowymi, które odnoszą się do NBP  
i osób reprezentujących NBP. 

Czynności wykonane przez Kancelarię Cogents zgodnie z wyżej wymienioną 
umową polegały głównie na analizach i opiniach prawnych dotyczących pytań  
kierowanych przez przedstawicieli mediów do NBP. Z tytułu tej umowy NBP 
poniósł w 2018 r. koszty w wysokości 4.428,0 zł. 

(dowód: akta kontroli: str. 496-506, 507-539, 924-946, 947-948) 

W dniu 24 grudnia 2018 r. NBP zawarł umowę80 z Kancelarią Virion  
o świadczenie usług doradztwa prawnego i reprezentacji, w tym także 
reprezentacji procesowej na rzecz NBP. Przedmiot umowy obejmował  
w szczególności przygotowanie propozycji działań i podejmowanie czynności,  
w tym także procesowych mających na celu ochronę dóbr osobistych  
i wizerunku NBP na wypadek zaistnienia nieuczciwych i nierzetelnych publikacji 
oraz wypowiedzi prasowych i internetowych, reprezentowanie NBP w sprawach 
dotyczących publikacji i wypowiedzi medialnych naruszających dobra osobiste  
i wizerunek NBP lub organów NBP, sporządzanie opinii prawnych i projektów 
lub stanowisk NBP.  
Czynności wykonane przez Kancelarię Virion w ramach wyżej wymienionej 
umowy polegały głównie na uzgodnieniu dalszej strategii procesowej w zakresie 
ochrony dóbr osobistych NBP, analizy kolejnych artykułów prasowych  
i komentarzy w mediach społecznościowych. 
Dyrektor Departamentu Komunikacji i Promocji (dalej „DKP”) wyjaśniła,  
że „…zawarcie wyżej wymienionych umów uwarunkowane było ówczesną 
sytuacją związaną z szeregiem publikacji prasowych godzących w wizerunek  
i dobre imię zarówno NBP jak i jego organów, na bezprecedensową dotychczas 
skalę, której rozwój wydarzeń w momencie zawierania tych umów był trudny do 
przewidzenia. Zaistniałe ataki medialne wymagały natychmiastowej reakcji 
ekspertów z zakresu prawa prasowego i ochrony dóbr osobistych, których nie 
zatrudniał NBP, w tym DP…” „…Decyzje o podpisaniu wyżej wymienionych 
umów zostały podjęte po rekomendacjach DP, w szczególności, w kontekście 
zwiększonego zapotrzebowania na pomoc prawną, ze względu na równolegle 
realizowane zadania stabilnościowe w związku z zaangażowaniem NBP i służby 
prawnej w ramach instytucji sieci bezpieczeństwa w działania dotyczące dwóch 
banków komercyjnych znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej…” 
„…umowa  z Kancelarią Virion, została zawarta, jak wynika z jej preambuły,  
w celu opracowania systemowej strategii ochrony dobrego imienia organów 
NBP oraz NBP jako instytucji państwowych o kluczowym znaczeniu  
dla bezpieczeństwa Państwa Polskiego oraz przeciwdziałania nieuczciwym 
praktykom medialnym mającym na celu podważenie zaufania do organów 
państwa…” 

                                                      
80  Na podstawie § 7 ust. 2 uchwały nr 26/98 Zarządu NBP Departament Komunikacji Promocji 

(DKP) w dniu 11 grudnia 2018 r. zwrócił się do DP o wyrażenie zgody na zawarcie umowy  
z T.de Virion, J. Turczynowicz-Kieryłło i Wspólnicy Adwokaci Radcy Prawni sp.k. Zgodę na 
skorzystanie z zewnętrznej pomocy prawnej DKP otrzymał w dniu 12 grudnia 2018 r. 
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Z tytułu tej umowy NBP poniósł w 2018 r. koszty w wysokości 18.757,50 zł na 
czynności przewidziane umową. 

(dowód: akta kontroli: str. 529-557, 947-948, 983-994, 1003-1012, 1126-1152) 

• Koszty organizacji tzw. „pokoju zagadek” 

W 2018 r. na terenie Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzypka 
rozpoczęto przygotowania do zorganizowania „pokoju zagadek”, w celu 
poszerzenia oferty edukacyjnej.81 Ze względu na duże zainteresowanie 
zwiedzaniem Centrum Pieniądza NBP projekt miał wpłynąć na uatrakcyjnienie 
czasu oczekiwania na wizytę. Projekt nie został ostatecznie zrealizowany  
w planowanym zakresie, ponieważ pomieszczenie przewidziane na 
zlokalizowanie „pokoju zagadek” okazało się za małe w stosunku do liczby osób 
zwiedzających. Dyrektor DKP wyjaśniła, że w wyniku przeprowadzonych 
pomiarów, w wyznaczonym obszarze jest za mało miejsca na tego typu 
atrakcję, co może być przeszkodą do sprawnego przemieszczania się 
zwiedzających Centrum Pieniądza. 
W 2018 r. „pokój zagadek” wykorzystywany był między innymi podczas imprezy 
edukacyjnej w Starejwsi i w Płocku oraz podczas Mikołajek w Centrum 
Pieniądza. W oczekiwaniu na nowy sezon elementy składające się na „pokój 
zagadek” przechowywane są w magazynie. 
W związku z realizacją umowy dotyczącej produkcji „pokoju zagadek” NBP 
poniósł koszty w wysokości 144.500,0 zł. 
Zdaniem NIK, organizacji „pokoju zagadek” nie poprzedzono rzetelną analizą 
warunków wymaganych do jego utworzenia i nie osiągnięto pierwotnego celu, 
jaki miał spełniać. 

(akta kontroli: str. 995-1002, 1068-1083, 1102-1125) 

• Koszty z tytułu umowy na wykonanie Wielkopłaszczyznowej Platformy 
Komunikacji Marketingowej dla NBP i Centrum Pieniądza NBP  
im. Sławomira S. Skrzypka na rok 2018 (dalej „WPKM”) 

NIK zbadała postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego na WPKM.  
NIK ustaliła, że NBP wyznaczył krótszy niż określony w art. 43 ust. 2 ustawy 
Prawo zamówień publicznych (dalej „upzp”) termin składania ofert, tj. krótszy niż 
40 dni.82 Jako podstawę skrócenia terminu składania ofert NBP wskazał art. 43 
ust. 2b pkt 1 upzp (opublikowanie wstępnego ogłoszenia informacyjnego) oraz 
pilną potrzebę udzielenia zamówienia (art. 43 ust. 2b pkt 2 upzp).  
Wstępne ogłoszenie informacyjne zostało opublikowane w dniu 7 stycznia  
2017 r. pod numerem 2017/S005-006753. W ogłoszeniu tym wskazano,  
że przedmiot zamówienia stanowi „Kampania promocyjna Centrum Pieniądza 
NBP”, CPV: 79000000, o szacunkowej wartości (bez VAT) zamówienia 
207.997,80 euro. Datę publikacji ogłoszenia o zamówieniu oszacowano  
na 28 lutego 2017 r. Wstępne ogłoszenie informacyjne nie było zmieniane. 
Ponadto we wstępnym ogłoszeniu informacyjnym NBP nie zawarł całego 
zakresu informacji określonych w załączniku V części B dyrektywy 

                                                      
81  Plan przewidywał zorganizowanie tzw. „pokoju zagadek” w pomieszczeniu znajdującym się  

na III piętrze w Module nr 14 – „Unie Walutowe i Gospodarcze”, po rezygnacji z pierwotnej funkcji 
tego pomieszczenia. 

82  Postępowanie o udzielenie przedmiotowego zamówienia zostało wszczęte dnia 7 listopada  
2017 r. Zgodnie z art. 18 pkt 5 lit. a ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo 
zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020, ze zm.) do postępowań  
o wartości zamówienia równej lub przekraczającej tzw. progi unijne, wszczętych przed dniem  
18 października 2018 r. termin składania ofert powinien wynosić minimum 40 dni. 
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2014/24/UE83, w tym krótkiego opisu zamówienia określającego charakter  
i zakres usług. Krótki opis zamówienia ograniczał się jedynie do tekstu 
„Kampania promocyjna Centrum Pieniądza NBP” i w żaden sposób nie określał, 
co wchodzi w jego zakres. Informacje podane we wstępnym ogłoszeniu 
informacyjnym znacznie odbiegały od tych zawartych 10 miesięcy później  
w ogłoszeniu o zamówieniu84, w tym w zakresie opisu przedmiotu zamówienia  
i jego szacunkowej wartości. Przedmiotem zamówienia określonym  
w ogłoszeniu o zamówieniu było opracowanie WPKM dla NBP i Centrum 
Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzypka na rok 2018, w którego zakres 
wchodziło: 
1)  opracowanie i dostarczenie Koncepcji Strategicznej WPKM, 
2)  opracowanie i dostarczenie Planu Wydarzenia, 
3)  opracowanie i dostarczenie Planu Spektaklu, 
4)  opracowanie i dostarczenie Planu Innych Działań, 
5)  przeniesienie na NBP autorskich praw majątkowych oraz udzielenie licencji 

wraz z prawem wykonywania i zezwalania na wykonywanie autorskich praw 
zależnych do opracowań, o których mowa w pkt 1-4,  

6)  realizację WPKM na podstawie zatwierdzonych przez NBP opracowań 
wskazanych w pkt. 1-4. 

Dyrektor DKP wyjaśniła, że NBP we wstępnym ogłoszeniu informacyjnym 
zamieścił te informacje, którymi dysponował w dniu przekazywania ogłoszenia 
do UPUE. Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące niniejszego 
postępowania zawierało podstawowe informacje znajdujące się w ogłoszeniu  
o zamówieniu, dostępne zamawiającemu w chwili publikacji ogłoszenia 
informacyjnego, w tym nazwa, opis zamówienia, rodzaj zamówienia, 
szacunkowa wartość zamówienia. Ponadto podała, że wstępne ogłoszenie ma 
wyłącznie walor informacyjny, umożliwiający wykonawcom poznanie planów 
zamawiających dotyczących zamówień o znacznej wartości i podjęcia działań 
przygotowujących do uczestnictwa w takim postępowaniu, powinno wyłącznie 
zasygnalizować potencjalnym wykonawcom, że zamawiający planuje wszcząć 
postępowanie dotyczące zamówienia danego rodzaju. Nadmieniła także,  
że w analizowanej sprawie wstępne ogłoszenie informacyjne spełniło swoją 
funkcję, gdyż w trakcie postępowania żaden z potencjalnych wykonawców nie 
wskazywał, iż termin składania ofert jest zbyt krótki, nie żądał (ani nawet nie 
sugerował) jego wydłużenia i nie wniósł odwołania w tym zakresie. Koncepcja 
opracowania i realizacji platformy komunikacji marketingowej ewoluowała  
w kierunku stworzenia WPKM, która miała łączyć cele związane z promocją 
Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzypka, promocją działalności 
emisyjnej oraz działaniami w obszarze wizerunku przy jednoczesnej 
optymalizacji kosztów. 
NIK zwraca jednak uwagę, że wykonawca, którego oferta została odrzucona 
stwierdził, że nie wniósł odwołania na treść SIWZ, ze względu na krótki termin 
na złożenie oferty. 
Zdaniem NIK, rozbieżności pomiędzy treścią wstępnego ogłoszenia 
informacyjnego a ogłoszeniem o zamówieniu są na tyle znaczne (inna nazwa 
zamawianych usług, zdecydowanie szerszy opis przedmiotu zamówienia, inne 
kody CPV, kilkukrotny wzrost wartości szacunkowej zamówienia), że NBP nie 
był uprawniony do skrócenia terminu składania ofert, na podstawie art. 43 ust. 
2b pkt 1 upzp. 

                                                      
83  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie 

zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014,  
str. 65, ze zm.). 

84  Ogłoszenie z dnia 7 listopada 2017 r. nr 2017/S 213-442763. 



25 

Odnośnie drugiej ze wskazywanych przez NBP przesłanek skrócenia terminu 
składania ofert (art. 43 ust. 2b pkt 2 upzp – zachodziła pilna potrzeba udzielenia 
zamówienia i skrócenie terminu składania ofert) NIK zauważa, iż celem NBP 
było pozyskanie między innymi Koncepcji Strategicznej WPKM oraz Planu 
Innych Działań, który to Plan pozwalałby NBP na podjęcie działań promocyjno-
marketingowych od kwietnia 2018 r. Oczekiwanie NBP, że część usług 
wymienionych w Planie Innych Działań, powinna nastąpić z początkiem kwietnia 
2018 r. pozwalało na przyjęcie tezy, że zachodziła pilna potrzeba udzielenia 
zamówienia i skrócenie terminu składania ofert było uzasadnione. Pilna 
potrzeba udzielenia zamówienia, o której mowa w art. 43 ust. 2b pkt 2 upzp nie 
musi być bowiem spowodowana okolicznościami, których zamawiający nie mógł 
przewidzieć i których nie można mu przypisać. Niezależnie od powyższego 
należy zwrócić uwagę, że główny kod CPV dotyczący przedmiotu zamówienia 
na WPKM został określony przez NBP jako 79952100-3, tzn. usługi w zakresie 
organizacji imprez kulturalnych, co sugeruje, że przedmiotowe postępowanie 
było organizowane i prowadzone jako postępowanie o udzielenie zamówienia 
na usługi społeczne, w którym upzp nie określa konkretnych, minimalnych 
terminów składania ofert. Zgodnie z art. 138q upzp zamawiający ustala terminy 
składania ofert z uwzględnieniem złożoności przedmiotu zamówienia oraz czasu 
potrzebnego na przygotowanie ofert. 
W ocenie NIK nie można zatem jednoznacznie uznać, że skrócenie terminu 
składania ofert w postępowaniu na WPKM było niedopuszczalne (mając  
w szczególności na uwadze treść art. 43 ust. 2b pkt 2 upzp, a także przepisy 
dotyczące zamówień na usługi społeczne), ale NBP nie dołożył należytej 
staranności, by na tyle wcześnie przygotować i wszcząć postępowanie,  
by zachować podstawowy termin składania ofert w przetargu nieograniczonym, 
co mogło mieć wpływ na zwiększenie konkurencyjności i obniżenie kosztów 
wykonania usługi. 

 (dowód: akta kontroli str. 10-170, 171-214, 1004-1012) 

Działalność DKP w 2018 r. w ramach WPKM dotyczyła między innymi 
umacniania wizerunku NBP jako banku centralnego w ramach obchodów setnej 
rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, promocji emisji wartości 
kolekcjonerskich dedykowanych postaciom i wydarzeniom, które przyczyniły się 
do odzyskania niepodległości, wsparcia realizowanych przez NBP projektów 
dotyczących między innymi Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzypka 
i jego promocji oraz działań aktywizujących w zakresie zainteresowania 
ekonomią. Działaniom tym towarzyszyło również zorganizowanie masowej 
imprezy plenerowej. 

W związku z realizacją umowy na WPKM NBP poniósł w 2018 r. koszty  
w wysokości 6.368.990 zł. 

Zdaniem NIK, nieuzasadnione było tak duże zaangażowanie finansowe  
w organizację powyższych wydarzeń. NBP nie jest bankiem komercyjnym  
i nie prowadzi działalności na rynku konkurencyjnym. Także promocji takim  
nakładem finansowym nie wymaga informacja o tym, że NBP jest jedynym 
prawnym emitentem znaków pieniężnych RP. 

 (dowód: akta kontroli str. 94-214, 995-1002, 1038-1064, 1284-1348, 1349-1383) 

• Organizacja międzynarodowej konferencji 

W 2018 r. NBP zorganizował w hotelu Sheraton ósmą doroczną 
międzynarodową konferencję pn. Conference on the Future of the European 
Economy (CoFEE). Umowa z hotelem Sheraton na udostępnienie w dniach  
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25–26 października 2018 r. powierzchni konferencyjnej oraz powierzchni na 
organizację przyjęcia powitalnego, przerw kawowych, lunchu, a także 
zapewnienie usług niezbędnych do zorganizowania konferencji, podpisana 
została w dniu 28 czerwca 2018 r. 
Udział w konferencji zgłosiło 325 osób. Łączne koszty konferencji wyniosły 
558.265,01 zł, w tym koszty: wynajmu powierzchni konferencyjnej, biurowej  
lub technicznej, sprzętu technicznego, biurowego oraz noclegów w hotelu 
Sheraton wyniosły 226.084,54 zł, wyżywienia 177.265,33 zł, a podróży 
prelegentów i innych zaproszonych gości, w tym koszty korzystania w portach 
lotniczych z usług typu „VIP Lounge” 129.275,55 zł. 
Zdaniem NIK, poniesienie niżej wymienionych kosztów w związku z organizacją 
konferencji stanowiło przejaw braku oszczędności. 
− W ramach konferencji NBP zorganizował obiad oraz koncert w Pałacu  

na Wyspie w Warszawie w Muzeum Łazienki Królewskie. Za artystyczną 
aranżację przestrzeni Pałacu, a także zapewnienie niezbędnego sprzętu 
technicznego NBP zapłacił firmie zewnętrznej 40.061,10 zł, w tym  
za kompleksowe oświetlenie Pałacu na Wyspie – 11.193,00 zł, oznaczenie  
i plany stołów – 2.595,30 zł, oznakowanie toalet wewnątrz budynku – 
2.152,50 zł. 

− Za wykonanie pokazu kulinarnego oraz lunchu NBP zapłacił firmie 
zewnętrznej 35.815,81 zł, w tym za 30-minutowy pokaz kulinarny  
14.145,00 zł, lunch 18.520,71 zł oraz za 42 książki 3.150,00 zł. Spośród  
80 osób zgłoszonych na lunch chęć uczestniczenia w pokazie 
zadeklarowało 25 osób. W pokazie uczestniczyło 27 osób, więc koszt 
pokazu i lunchu na jednego uczestnika wyniósł 1.326,51 zł. 

− Na przygotowanie i serwowanie posiłków dla 100 uczestników konferencji  
w Pałacu na Wyspie w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie NBP 
poniósł wydatki w kwocie 41.166, 52 zł, tj. 411,06 zł na jednego uczestnika. 

− NBP zapłacił 1.759,32 zł za noclegi uczestników konferencji  
z 27 na 28 października 2018 r., pomimo że konferencja zakończyła się dniu  
26 października 2018 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1396-2080) 

• Realizacja wniosku pokontrolnego 

W wystąpieniu pokontrolnym z dnia 4 czerwca 2018 r. po kontroli P/18/001 
„Wykonanie budżetu państwa w 2017 r. Bankowa obsługa budżetu państwa 
oraz wykonanie planu finansowego Narodowego Banku Polskiego na 2017 r.,  
w tym wybranych kosztów Narodowego Banku Polskiego w 2017 r.” 
sformułowany został wniosek pokontrolny o podjęcie możliwych prawnie działań 
zmierzających do wyeliminowania lub ograniczenia ponoszenia przez NBP 
kosztów usług przewidzianych w umowie zawartej na prowadzenie kawiarni  
w systemie zamkniętym i świadczenie usług kawiarnianych oraz bufetowych.  
Z wyjaśnień złożonych przez Dyrektora Gabinetu Prezesa NBP wynika,  
że wniosek nie został zrealizowany. Według NBP w związku z brakiem 
możliwości odstąpienia od umowy, jak i jej wypowiedzenia przeprowadzono 
negocjacje z wykonawcą w kierunku ograniczenia asortymentu wydawanych 
napojów. W wyniku tych negocjacji zawarty został w dniu 27 lipca 2018 r. aneks 
nr 2 do umowy. Zmianie uległ załącznik nr 4 zawierający zestawienie 
asortymentowo-cenowe na napoje kawowe i herbaty, których koszty ponosi 
NBP. Od dnia 1 sierpnia 2018 r. ograniczono asortyment wydawanych 
nieodpłatnie napojów. Wyeliminowano napoje kawowe o pojemności L,  
a pozostawiono napoje o pojemności S i M. Zmniejszono asortyment napojów 
kawowych i herbat z 52 rodzajów do 23 rodzajów. W ocenie NIK, zmniejszenie 
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pojemności wydawanych napojów, jak również asortymentu wydawanych 
napojów nie przełożyło się na zmniejszenie kosztów ponoszonych przez NBP. 
W piśmie NBP z 6 kwietnia 2018 r. (DA-AI-BW-0930-01/2018) skierowanym do 
NIK wskazano, że szacunkowe wyliczenie rocznego wynagrodzenia dla kawiarni 
wyniesie netto 750.000 zł, podczas gdy w 2018 r. koszty NBP związane  
z zapewnieniem pracownikom Centrali NBP darmowej kawy i herbaty wyniosły 
netto 853.535,77 zł. NIK zwraca również uwagę, że wskazywane przez NBP 
planowane efekty związane z uruchomieniem kawiarni oferującej  
dla pracowników NBP darmową kawę i herbatę nie zostały osiągnięte  
w szczególności w zakresie zmniejszenia wydatków na zakup, konserwację oraz 
naprawy ekspresów do kawy i czajników. Pomimo uruchomienia w dniu  
26 kwietnia 2018 r. kawiarni z darmową kawą i herbatą dla pracowników, NBP  
w 2018 r. r. zakupił na potrzeby Centrali NBP 12 ekspresów do kawy o łącznej 
wartości 31.170,66 zł. Koszty serwisu ekspresów do kawy znajdujących się  
w Centrali NBP w 2018 r. wyniosły 60.912,72 zł i były wyższe o 22,5%  
od kosztów poniesionych w 2017 r., tj. przed uruchomieniem kawiarni w NBP.  
W 2018 r. wycofano cztery ekspresy do kawy, a według danych na 19 marca 
2019 r. w Centrali NBP jest 149 ekspresów do parzenia kawy. 

(akta kontroli str. 2396-2413, 3676-3680) 

Wybrane zagadnienia związane z emisją monet kolekcjonerskich 

Koszty emisji monet kolekcjonerskich oraz zużycia złota i srebra na ich produkcję  
w 2018 r. wyniosły […]85 
W 2018 r., w związku z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, 
NBP wyemitował kolekcję złotych i srebrnych monet poświęconych temu 
wydarzeniu. Nakład emisyjny wyniósł 1918 sztuk srebrnych monet w kształcie kuli  
o nominale 100 zł, 1000 sztuk złotych monet o nominale 1 zł oraz 100 sztuk złotych 
monet w kształcie kuli o nominale 2018 zł. 
Według danych […]86 
Oględziny przeprowadzone przez kontrolerów NIK w skarbcu Centrali NBP i skarbcu 
Oddziału Okręgowego NBP w Warszawie potwierdziły zgodność liczby monet 
wykazanych w ewidencji prowadzonej przez Departament Emisyjno-Skarbcowy 
NBP ze stanem w skarbcach. Kontrolerom NIK przedstawione zostały dokumenty 
potwierdzające wypożyczenie do Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira  
S. Skrzypka ośmiu monet i przekazanie do reklamacji do Mennicy Polskiej S.A. 
siedmiu monet.  
Liczba wszystkich trzech rodzajów monet wyemitowanych w związku z setną 
rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, po uwzględnieniu monet 
sprzedanych, przekazanych nieodpłatnie, wypożyczonych oraz przekazanych  
do reklamacji, była zgodna ze stanem liczbowym monet znajdujących się  
w skarbcach NBP. 
Łączne przychody NBP w 2018 r. z tytułu sprzedaży monet wydanych z okazji setnej 
rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości wyniosły […]87 

(dowód: akta kontroli str. 2081-2223, 3092-3095) 

NIK nie stwierdziła nieprawidłowości w zakresie zbadanych emisji monet 
kolekcjonerskich. 

 
                                                      
85  Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz art. 11 ust. 2 ustawy o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji NIK wyłączyła jawność informacji w zakresie stanowiącym 
tajemnicę przedsiębiorstwa. Wyłączenia dokonano w interesie przedsiębiorcy. 

86  Jak w przypisie nr 85. 
87  Jak w przypisie nr 85. 
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Realizacja planu inwestycji NBP na 2018 r.  

Plan inwestycji NBP na 2018 r. został przyjęty uchwałą nr 28/DC/2017 Zarządu 
Narodowego Banku Polskiego z dnia 2 listopada 2017 r. w sprawie Planu inwestycji 
Narodowego Banku Polskiego na 2018 r., na kwotę 117.779 tys. zł, tj. wyższą  
o 24.438 tys. zł od wykonania w 2017 r. Zwiększenie kwoty planowanej na 2018 r.  
w stosunku do wykonania w 2017 r. wynikało głównie z zaplanowania wyższych 
środków na inwestycje budowlane o 1.919 tys. zł, inwestycje teleinformatyczne  
o 12.503 tys. zł, zakupy środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych  
o 3.224 tys. zł, oraz ujęcia w planie rezerwy ogólnej na kwotę 6.793 tys. zł  
z przeznaczeniem na sfinansowanie potrzeb inwestycyjnych, które mogłyby pojawić 
się w trakcie roku, a nie zostały zidentyfikowane na etapie tworzenia planu. 
Do planu przyjęto realizację 277 zadań inwestycyjnych i zakupów środków trwałych 
lub wartości niematerialnych i prawnych. W 2018 r. zrealizowane zostały  
223 zadania, a 24 zadania będą kontynuowane w 2019 r., w tym siedem zadań 
realizowano w 2018 r. zgodnie z planem, a realizacja 17 była opóźniona.  
Nie rozpoczęto realizacji dwóch zadań, a od realizacji 28 zadań odstąpiono. 
Finansowe wykonanie planu inwestycji NBP na 2018 r. wyniosło 66,3%. Nakłady 
inwestycyjne zrealizowano w wysokości 78.061 tys. zł, tj. niższej od planowanej  
o 39.718 tys. zł. Niepełne wykonanie finansowe planu odnotowano we wszystkich 
obszarach, tj. inwestycji budowlanych (mniej niż planowano o 13.563 tys. zł), 
inwestycji teleinformatycznych (o 12.811 tys. zł), zakupów środków trwałych  
lub wartości niematerialnych i prawnych (o 3.579 tys. zł). Część niewykorzystanych 
środków w trakcie roku z limitów przeszła do rezerwy ogólnej planu, co wpłynęło  
na jej wzrost do kwoty 9.765 tys. zł.  
W trakcie 2018 r. do planu inwestycji wprowadzono 43 nowe zadania oraz 
zwiększono limity 51 zadań. 

(akta kontroli str. 782-844, 845-920) 

Kontrolą objęto siedem pozycji planu inwestycji na 2018 r. o wartości 3,3 mln zł88,  
co stanowiło 2,8% planu i 4,2% jego wykonania, wybranych metodą doboru 
celowego w których wystąpiły istotne różnice pomiędzy planem a wykonaniem. 
Spośród siedmiu objętych kontrolą zadań inwestycyjnych cztery zadania zostały 
zrealizowane, od realizacji jednego odstąpiono, a realizacja dwóch zadań była 
opóźniona. Poziom nakładów finansowych poniesionych na zrealizowane inwestycje 
kształtował się w przedziale od 1,6% do 68,2% nakładów planowanych. W stosunku 
do czterech niżej wymienionych zadań NIK przedstawia następujące stanowisko.  

− Na zadanie Prawa autorskie i środki trwałe na potrzeby promocji Centrum 
Pieniądza NBP zaplanowano 700 tys. zł. Koszty realizacji tego zadania  
w 2018 r. wyniosły 11 tys. zł, co stanowiło 1,6% kosztów planowanych. Dyrektor 
DKP wyjaśniła, że na etapie planowania założono pewien próg bezpieczeństwa, 
który miał umożliwić realizację planowanych przedsięwzięć. Niższe od 
planowanych były koszty zakupu środków trwałych do budowy „pokoju 
zagadek”. W planie założono formę stacjonarną tego pokoju, od której 
ostatecznie odstąpiono ze względu na zbyt małe pomieszczenie przewidziane 
na ten cel w Centrum Pieniądza NBP. Obniżenie kosztów realizacji tego zadania 
wynikało również z faktu, że część produkcji multimedialnych została 

                                                      
88  Modernizacja „Systemu Kontroli Dostępu w obiektach Centrali i Oddziałów Okręgowych”, remont  

i przebudowa budynku A w Centrali NBP, „Rozbudowa funkcjonalności systemu MONREP-KIS”, 
zakup środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych o wartości jednostkowej 
powyżej 3.500 zł pn. „Prawa autorskie i środki trwałe na potrzeby promocji Centrum Pieniądza”, 
„Modernizacja Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN) w O/Okr. w Katowicach, 
Modernizacja instalacji klimatyzacyjnej w gabinecie dyrektora” w O/Okr. w Łodzi, przebudowa 
budynku B w OW Bankowiec w Zakopanem. 
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zrealizowana we własnym zakresie przez pracowników DKP, między innymi 
animacje ukazujące wartości kolekcjonerskie, filmy promujące widowisko 
„Wolność we krwi”, plansze promocyjne dla oddziałów okręgowych NBP, 
animację promującą aplikację mobilną „My Polacy”, animację „Sensoryczny 
świat pieniądza” promującą wartości kolekcjonerskie. 
Ponadto na zakup wartości niematerialnych i prawnych – prawa autorskie  
i licencje na potrzeby DKP zaplanowano 1.000 tys. zł. W 2018 r. wydatkowano 
na ten zakup 662 tys. zł, tj. 66,2% kwoty planowanej. Różnica wynika z faktu,  
że ostateczna wartość nabytych praw znana była dopiero w momencie  
rozstrzygnięcia postępowania przetargowego, tj. po zakończeniu procesu 
przygotowywania planu inwestycji NBP na 2018 r. 

(dowód: akta kontroli str. 782-844, 921-923) 

− Na zadanie Modernizacja Systemu Kontroli Dostępu w obiektach Centrali NBP  
i Oddziałów Okręgowych zaplanowano 1.999 tys. zł. Zadanie zostało 
zrealizowane we wszystkich obiektach Oddziałów Okręgowych objętych umową, 
natomiast nie zrealizowano tej inwestycji w obiektach Centrali NBP. Z realizacji 
tego zadania w obiektach Centrali NBP zrezygnowano w związku z planowanym 
remontem tych obiektów, co w konsekwencji może wpłynąć na potrzebę zmiany 
rozmieszczenia poszczególnych elementów kontroli dostępu. Departament 
Bezpieczeństwa NBP po przeanalizowaniu zakresu prac modernizacyjnych 
obiektów Centrali NBP uznał, że wymiana systemu kontroli dostępu jest 
niecelowa. Zdaniem NIK, świadczy to braku koordynacji procesu planowania 
potrzeb inwestycyjnych na etapie tworzenia planu inwestycji. Informacja  
o planowanym remoncie obiektów Centrali NBP znana była na etapie 
przygotowywania tego dokumentu na 2018 r. 
Poniesione w 2018 r. koszty na realizację tego zadania w Oddziałach 
Okręgowych wyniosły 617 tys. zł i stanowiły 30,9% kosztów planowanych. 

(dowód: akta kontroli str. 782-844, 909-911) 

− Na zadanie inwestycyjne Rozbudowa Funkcjonalności systemu MONREP KIS 
zaplanowano 200 tys. zł. Wprowadzenie zadania do planu inwestycyjnego 
wynikało z potrzeby rozszerzenia systemu sprawozdawczego banków dla NBP 
MONREP KIS o usprawnienia istniejącej funkcjonalności obsługi słowników 
systemowych oraz wprowadzenia obsługi formularzy danych o zmiennym 
rozmiarze. Pierwszy etap zadania został zrealizowany, a z realizacji drugiego 
etapu, polegającego na wprowadzeniu obsługi formularzy danych o zmiennym 
rozmiarze zrezygnowano po przeprowadzonej ponownie przez Departament 
Informatyki i Telekomunikacji oraz Departament Statystyki analizie potrzeb  
i kosztów wdrożenia leżących po stronie banków. Dopiero wówczas oceniono, 
że modyfikacja systemu nie wpłynęłaby w istotny sposób na jakość danych, 
terminowość wypełniania obowiązku sprawozdawczego wobec NBP,  
czy łatwość obsługi sprawozdań w systemie. Poniesione w 2018 r. koszty  
na realizację pierwszego etapu zadania wyniosły 45 tys. zł i stanowiły 22,4% 
kosztów planowanych. 
Zdaniem NIK, świadczy to o niedostatecznym rozpoznaniu i analizie potrzeb 
modyfikacji systemu MONREP KIS. 

(dowód: akta kontroli str. 921-923) 

− Na modernizację wentylacji klimatyzacyjnej w gabinecie dyrektora Oddziału 
Okręgowego w Łodzi zaplanowano 27 tys. zł, w tym 6 tys. zł do poniesienia  
w 2018 r. W związku z awarią klimatyzacji w trakcie roku opinia techniczna 
przedstawiona przez serwisanta urządzenia wskazała, że prowadzenie prac 
zarówno naprawczych, jak i modernizacyjnych tej klimatyzacji jest niecelowe  
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i nieuzasadnione ekonomicznie. Po uzyskaniu akceptacji Wiceprezesa NBP 
odstąpiono od realizacji tej inwestycji, ponosząc nakłady przygotowania 
dokumentacji projektowej w wysokości 2,7 tys. zł, stanowiące 45,1% wartości 
zadania na 2018 r. 
Zdaniem NIK, przeprowadzona wcześniej, tj. na etapie planowania modernizacji 
klimatyzacji, ocena jakości istniejących urządzeń klimatyzacyjnych była 
nierzetelna. 

 (dowód: akta kontroli str. 753-763) 

Poniesienie niższych niż planowano nakładów inwestycyjnych nie miało wpływu na 
wykonanie zadań. NIK po raz kolejny zwraca jednak uwagę, że wykonanie planu 
inwestycji na 2018 r. na poziomie 66,3%, podobnie jak w latach minionych (66,6%  
w 2017 r., 80,5% w 2016 r., 77,3% w 2015 r.) świadczy o nieumiejętnej ocenie 
potrzeb inwestycyjnych, przygotowania ich realizacji oraz o podejściu 
asekuracyjnym w zakresie zabezpieczenia dostatecznej wielkości środków 
finansowych. Zdaniem NIK, analizy potrzeb inwestycyjnych należy dokonywać  
z uwzględnieniem uwarunkowań ich realizacji.  

2.7 Stan należności NBP z tytułu przeterminowanego kredytu refinansowego 
udzielonego […]89 

Na koniec 2018 r. NBP posiadał należności w wysokości 99.799,8 tys. zł z tytułu 
przeterminowanego kredytu refinansowego udzielonego […]90 w 2015 r.91 Stan tych 
należności zmniejszył się w 2018 r. o 23.596,9 tys. zł.  
Czynności związane z prowadzeniem pomocniczej ewidencji (administrowaniem) 
wierzytelności kredytowych przelanych przez […]92 na rzecz NBP93 oraz czynności 
windykacyjne dotyczące części tych wierzytelności, w 2018 r. nadal wykonywał 
[…]94 na podstawie porozumienia podpisanego z NBP w dniu 31 października 2017 
r. Spłaty wierzytelności kredytowych przelanych na NBP w 2018 r. wyniosły 
26.857,2 tys. zł.  
Koszty związane z obsługą i windykacją tych wierzytelności w 2018 r. wyniosły 
4.803,1 tys. zł, w tym 3.363,1 tys. zł koszty związane z postępowaniami 
windykacyjnymi i 1.440,0 tys. zł wynagrodzenie […]95 
Według wyjaśnień Dyrektora Departamentu Operacji Krajowych NBP utrudnienia  
w prowadzeniu windykacji wynikały głównie z upadłości niektórych dłużników, 
przewlekłości postępowań sądowych, celowych działań dłużników utrudniających 
prowadzenie windykacji oraz działań wyjaśniających prowadzonych przez 
odpowiednie służby. 
Wartość przelanych na rzecz NBP wierzytelności na dzień 31 grudnia 2018 r. 
oszacowana przez Departament Zarządzania Ryzykiem Finansowym NBP, według 
Zasad ustalania wartości wierzytelności z umów kredytowych zabezpieczających 
kredyt refinansowy na potrzeby wyceny zabezpieczenia kredytu refinansowego 
udzielonego […]96 z dnia 17 stycznia 2016 r., wyniosła 230.821,7 tys. zł  
i przewyższała kwotę zadłużenia […]97 wobec NBP. W związku z tym, zgodnie z 
postanowieniem § 35 ust. 2 uchwały nr 16/2003 Rady Polityki Pieniężnej  

                                                      
89  […] Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz art. 104 ustawy 

Prawo bankowe NIK wyłączyła jawność informacji w zakresie stanowiącym tajemnicę bankową.  
90  Jak w przypisie nr 89. 
91  […] Jak w przypisie nr 89. 
92  Jak w przypisie nr 89. 
93  […] Jak w przypisie nr 89. 
94  Jak w przypisie nr 89. 
95  Jak w przypisie nr 89. 
96  Jak w przypisie nr 89. 
97  Jak w przypisie nr 89. 
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w sprawie zasad rachunkowości, układu aktywów i pasywów bilansu oraz rachunku 
zysków i strat Narodowego Banku Polskiego, nie wystąpiła potrzeba dokonania  
w księgach rachunkowych NBP odpisu aktualizującego należność NBP z tytułu 
kredytu refinansowego udzielonego […]98 

(dowód: akta kontroli str. 3604-3675) 
Realizacja wniosku pokontrolnego 

NIK zwraca uwagę, że w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 4 czerwca 2018 r.  
po kontroli P/18/001 „Wykonanie budżetu państwa w 2017 r. Bankowa obsługa 
budżetu państwa oraz wykonanie planu finansowego Narodowego Banku Polskiego 
na 2017 r., w tym wybranych kosztów Narodowego Banku Polskiego w 2017 r.” 
sformułowany został wniosek pokontrolny o doprowadzenie do wykonywania obsługi 
i windykacji należności NBP związanych z udzieleniem kredytu refinansowego dla 
[…]99 przez podmiot wybrany bez naruszenia przepisów upzp. Z dokumentacji 
przedstawionej do kontroli przez Departament Operacji Krajowych NBP oraz 
wyjaśnień złożonych przez Gabinet Prezesa NBP wynika, że wniosek nie został 
zrealizowany i obsługę oraz windykację wierzytelności kredytowych przelanych na 
NBP prowadzi podmiot zewnętrzny wybrany bez stosowania upzp.  
NIK podtrzymuje stanowisko w tej sprawie przedstawione w wystąpieniu 
pokontrolnym z dnia 4 czerwca 2018 r. Zdaniem NIK, porozumienie pomiędzy NBP 
a […]100 z dnia 31 października 2017 r. na odpłatne prowadzenie obsługi  
i windykacji wierzytelności kredytowych przelanych na rzecz NBP zostało zawarte 
bez stosowania przepisów upzp, pomimo braku podstaw do wyłączenia obowiązku 
stosowania upzp do przedmiotowego zamówienia.  

 (akta kontroli str. 3680-3703) 

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości ocenia 
działania NBP w zakresie wykonania podstawowych wielkości w planie finansowym 
NBP na 2018 r. oraz zarządzania rezerwami dewizowymi NBP w 2018 r.  
Zdaniem NIK, nierzetelnie były natomiast stosowane przepisy uchwały nr 62/2010 
Zarządu NBP określające maksymalny poziom wynagrodzeń na poszczególnych 
stanowiskach w Narodowym Banku Polskim. Jednocześnie NIK zwraca uwagę,  
że wynagrodzenia dyrektorów departamentów w Centrali NBP nie były ściśle 
skorelowane z rolą, jaką kierowany departament pełnił w realizacji kluczowych 
zadań banku centralnego. Największe wynagrodzenia otrzymywali dyrektorzy  
w departamentach wspierających wykonanie zadań w jednostkach strategicznych. 
Przyznanie zdecydowanej większości pracowników premii z okazji stulecia 
odzyskania przez Polskę niepodległości w równej wysokości po 6.000 zł  
nie stanowiło, wbrew uzasadnieniu zawartym we wniosku, wyróżnienia  
za szczególne zaangażowanie w realizację zadań, lecz miało charakter powszechny 
de facto niezależny od sposobu wykonywania obowiązków służbowych.  
Zdaniem NIK, nieuzasadnione były także niektóre koszty usług obcych. 
Poniesienie niższych niż planowano nakładów inwestycyjnych, wynikało wprawdzie 
niekiedy z niedostatecznego przygotowania inwestycji, jednak nie dotyczyło 
kluczowych obszarów działalności NBP i nie miało istotnego wpływu na wykonanie 
zadań. 

                                                      
98  Jak w przypisie nr 89. 
99  Jak w przypisie nr 89. 
100  Jak w przypisie nr 89. 

Ocena cząstkowa 
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VI. Wnioski 

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, wnosi o: 

1) ograniczenie ponoszenia przez NBP kosztów organizacji konferencji 
międzynarodowych niewpływających istotnie na realizację jej celów, 

2) przyjmowanie do planu inwestycji zadań właściwie przygotowanych do realizacji, 

3) ograniczenie ponoszenia przez NBP kosztów usług przewidzianych w umowie 
zawartej na prowadzenie kawiarni w systemie zamkniętym i świadczenia usług 
kawiarnianych oraz bufetowych. 

VII. 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. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie  
z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego 
zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia 
tych działań. 

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 8 maja 2019 r. 

Za zgodność z treścią uchwały Nr 48/2019 
Kolegium Najwyższej Izby Kontroli 

z dnia 7 czerwca 2019 r. 
w sprawie zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego 

Dyrektor  
Departamentu Budżetu i Finansów 

   
   

Stanisław Jarosz 
 

Warszawa, dnia        czerwca 2019 r. 
 

Wnioski 
pokontrolne 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykonania 
wniosków 


