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wykład – zadania i zakres działań: Prezesa i Zarządu NBP oraz Rady Polityki Pieniężnej, inflacja i jej rodzaje,
Polityka pieniężna to działania banku centralnego, które wpływają na ilość pieniądza oraz
wysokość stóp procentowych w gospodarce. Poprzez te działania NBP wpływa na wydatki
gospodarstw domowych oraz przedsiębiorstw, a w efekcie na inflację.

Prowadzenie polityki pieniężnej
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Polityka pieniężna to działania banku centralnego, które wpływają na ilość pieniądza oraz
NBP dąży do zapewnienia stabilności cen, wykorzystując przy tym strategię
wysokość stóp procentowych w gospodarce. Poprzez te działania NBP wpływa na wydatki
celu inflacyjnego. W ramach tej strategii od 2004 r. celem polityki pieniężnej
gospodarstw domowych oraz przedsiębiorstw, a w efekcie na inflację.
jest utrzymanie inflacji na poziomie 2,5% z symetrycznym przedziałem
+/- 1 pkt proc.
odchyleń +/- 1 punkt procentowy w średnim okresie.
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Polityka pieniężna to działania banku centralnego, które wpływają na ilość pieniądza oraz
wysokość stóp procentowych w gospodarce. Poprzez te działania NBP wpływa na wydatki
gospodarstw domowych oraz przedsiębiorstw, a w efekcie na inflację.
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Prowadzenie polityki pieniężnej

załącznik 1. Kompetencje i zakres działań Prezesa NBP, Zarządu NBP, Rady Polityki Pieniężnej,
Polityka pieniężna to działania banku centralnego, które wpływają na ilość pieniądza oraz
wysokość stóp procentowych w gospodarce. Poprzez te działania NBP wpływa na wydatki
gospodarstw domowych oraz przedsiębiorstw, a w efekcie na inflację.
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Czas trwania zajęć:
System płatniczy umożliwia dokonywanie rozliczeń pieniężnych między podmiotami. Na przy-
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cyjnym. Sprawne działanie systemu płatniczego
jest możliwe dzięki temu, że NBP prowadzi sysSystem płatniczy umożliwia dokonywanie rozlitem rozliczeń między bankami i umożliwia szybki
czeń pieniężnych między podmiotami. Na przyi bezpieczny rozrachunek ich transakcji.
kład, chcąc uregulować płatność, możemy zlecić
przelew środków z własnego rachunku bankowego na rachunek odbiorcy w innym banku komercyjnym. Sprawne działanie systemu płatniczego
jest możliwe dzięki temu, że NBP prowadzi system rozliczeń między bankami i umożliwia szybki
i bezpieczny rozrachunek ich transakcji.
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Część wprowadzająca
Narodowy Bank Polski jest bankiem centralnym Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z Konstytucją NBP
odpowiada za wartość polskiego pieniądza, a podstawowym celem jego działalności jest utrzymanie
stabilnego poziomu cen przy jednoczesnym wspieraniu polityki gospodarczej rządu, o ile nie ogranicza
to podstawowego celu NBP.
Prezes Narodowego Banku Polskiego jest powoływany przez Sejm na wniosek Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej na 6-letnią kadencję. Jest odpowiedzialny za organizację i funkcjonowanie Narodowego Banku
Polskiego. Ta sama osoba nie może być Prezesem NBP dłużej niż dwie kadencje. Aktualnym Prezesem
Narodowego Banku Polskiego (od 21 czerwca 2016 roku) jest prof. Adam Glapiński.
Zarząd Narodowego Banku Polskiego – działalnością Narodowego Banku Polskiego kieruje Zarząd.
W jego skład wchodzą: Prezes NBP jako przewodniczący oraz od 6 do 8 członków Zarządu, w tym dwóch
wiceprezesów NBP.
Nauczyciel do prezentacji zakresu działań Zarządu NBP wykorzystuje Załącznik 1.
Część główna
1. Polityka pieniężna banku centralnego:

śniamy

Polski (NBP) jest bankiem
czypospolitej Polskiej. Zgodnie
P odpowiada za wartość polskiego
o podstawowym, zapisanym w
elem działalności jest utrzymanie
omu cen, przy jednoczesnym
ki gospodarczej rządu (o ile nie
tawowego celu NBP).

są Prezes NBP, Rada Polityki
arząd NBP.

Prowadzenie polityki pieniężnej

Wprowadzenie – pogadanka nauczyciela prezentująca rolę, jaką odgrywa Rada Polityki Pieniężnej.
Polityka pieniężna to działania banku centralnego, które wpływają na ilość pieniądza oraz
wysokość stóp procentowych w gospodarce. Poprzez te działania NBP wpływa na wydatki
gospodarstw domowych oraz przedsiębiorstw, a w efekcie na inflację.

Rada Polityki Pieniężnej jest
odpowiedzialna za prowadzenie polityki
pieniężnej, w tym ustalanie wysokości
stóp procentowych NBP. Składa się
z przewodniczącego Rady, którym
jest Prezes NBP oraz 9 członków,
powoływanych w równej liczbie przez
Prezydenta, Sejm i Senat na 6 lat.

e pracami Zarządu i jednocześnie
cym RPP.

Narodowy Bank Polski jest najważniejszą instytucją powołaną do realizowania polityki pieniężnej,
2,5%

+/- 1 pkt proc.

NBP dąży do zapewnienia stabilności cen, wykorzystując przy tym strategię
celu inflacyjnego. W ramach tej strategii od 2004 r. celem polityki pieniężnej
jest utrzymanie inflacji na poziomie 2,5% z symetrycznym przedziałem
odchyleń +/- 1 punkt procentowy w średnim okresie.

którejOrganizowanie
założenia opracowuje Rada Polityki Pieniężnej (RPP). Rada Polityki Pieniężnej to organ NBP
rozliczeń pieniężnych

złożony z przewodniczącego Rady (Prezesa NBP) oraz dziewięciu członków powoływanych w równej

zadania NBP

nie banknotów i monet

ne prawo emisji banknotów i monet (tzw. znaków
czypospolitej Polskiej). To dlatego na każdym polskim
e się podpis Prezesa NBP. Emitowane przez NBP banknoty i monety są prawnym
ym w Polsce, co oznacza, że nie można odmówić ich przyjęcia, gdy płacimy nimi
gę.

System płatniczy umożliwia dokonywanie rozliczeń pieniężnych między podmiotami. Na przykład, chcąc uregulować płatność, możemy zlecić
przelew środków z własnego rachunku bankowego na rachunek odbiorcy w innym banku komercyjnym. Sprawne działanie systemu płatniczego
jest możliwe dzięki temu, że NBP prowadzi system rozliczeń między bankami i umożliwia szybki
i bezpieczny rozrachunek ich transakcji.

liczbie (po trzy osoby) przez Prezydenta, Sejm i Senat na 6-letnią kadencję. Członkowie Rady są
wybierani spośród specjalistów z zakresu finansów.
Edukacja NBP

Nauczyciel, prezentując kompetencje Rady Polityki Pieniężnej (RPP), korzysta z Załącznika 1.
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Podstawowe narzędzia polityki pieniężnej prowadzonej przez NBP. Rodzaje polityki pieniężnej.
Polityka pieniężna to działania banku centralnego, które wpływają na ilość pieniądza oraz
wysokość stóp procentowych w gospodarce. Poprzez te działania NBP wpływa na wydatki
gospodarstw domowych oraz przedsiębiorstw, a w efekcie na inflację.

Rada Polityki Pieniężnej jest
odpowiedzialna za prowadzenie polityki
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Nauczyciel przedstawia uczniom Załącznik 2. Po zapoznaniu się z treścią uczniowie w 5-6 osobowych
2,5%

+/- 1 pkt proc.

NBP dąży do zapewnienia stabilności cen, wykorzystując przy tym strategię
celu inflacyjnego. W ramach tej strategii od 2004 r. celem polityki pieniężnej
jest utrzymanie inflacji na poziomie 2,5% z symetrycznym przedziałem
odchyleń +/- 1 punkt procentowy w średnim okresie.

zespołach
Organizowanierozwiązują zadania w karcie pracy 1.
rozliczeń pieniężnych

System płatniczy umożliwia dokonywanie rozliczeń pieniężnych między podmiotami. Na przykład, chcąc uregulować płatność, możemy zlecić
przelew środków z własnego rachunku bankowego na rachunek odbiorcy w innym banku komercyjnym. Sprawne działanie systemu płatniczego
jest możliwe dzięki temu, że NBP prowadzi system rozliczeń między bankami i umożliwia szybki
i bezpieczny
rozrachunek
ich transakcji.
Polityka
pieniężna
to działania
banku centralnego, które wpływają na ilość pieniądza oraz
wysokość stóp procentowych w gospodarce. Poprzez te działania NBP wpływa na wydatki
gospodarstw domowych oraz przedsiębiorstw, a w efekcie na inflację.

2. Inflacja i jej rodzaje – praca z tekstem źródłowym, praca zespołowa, karta pracy 2.

zadania NBP

nie banknotów i monet

śniamy

ne prawo emisji banknotów i monet (tzw. znaków
czypospolitej Polskiej). To dlatego na każdym polskim
e się podpis Prezesa NBP. Emitowane przez NBP banknoty i monety są prawnym
ymPolski
w Polsce,
co oznacza,
że nie można odmówić ich przyjęcia, gdy płacimy nimi
(NBP)
jest bankiem
gę.
czypospolitej
Polskiej. Zgodnie
P odpowiada za wartość polskiego
Rada Polityki Pieniężnej jest
o podstawowym, zapisanym w
odpowiedzialna za prowadzenie polityki
elem działalności jest utrzymanie
pieniężnej, w tym ustalanie wysokości
omu cen, przy jednoczesnym
stóp procentowych NBP. Składa się
ki gospodarczej rządu (o ile nie
z przewodniczącego Rady, którym
tawowego celu NBP).
jest Prezes NBP oraz 9 członków,

są Prezes NBP, Rada Polityki
arząd NBP.

powoływanych w równej liczbie przez
Prezydenta, Sejm i Senat na 6 lat.

e pracami Zarządu i jednocześnie
cym RPP.

Prowadzenie polityki pieniężnej

Wprowadzenie – miniwykład nauczyciela.
Edukacja NBP

W trakcie robienia zakupów zdarza ci się z pewnością porównywać ceny. Możesz zauważyć, że ten
2,5%

+/- 1 pkt proc.

NBP dąży do zapewnienia stabilności cen, wykorzystując przy tym strategię
celu inflacyjnego. W ramach tej strategii od 2004 r. celem polityki pieniężnej
jest utrzymanie inflacji na poziomie 2,5% z symetrycznym przedziałem
odchyleń +/- 1 punkt procentowy w średnim okresie.

sam produkt
Organizowanie kupowany w różnych okresach może mieć inną cenę (wyższą lub niższą) – najczęściej nie
rozliczeń pieniężnych

jest to promocja. Cena danego towaru lub usługi staje się czasem wyższa (mówimy wtedy w języku

zadania NBP

nie banknotów i monet

ne prawo emisji banknotów i monet (tzw. znaków
czypospolitej Polskiej). To dlatego na każdym polskim
e się podpis Prezesa NBP. Emitowane przez NBP banknoty i monety są prawnym
ym w Polsce, co oznacza, że nie można odmówić ich przyjęcia, gdy płacimy nimi
gę.

System płatniczy umożliwia dokonywanie rozliczeń pieniężnych między podmiotami. Na przykład, chcąc uregulować płatność, możemy zlecić
przelew środków z własnego rachunku bankowego na rachunek odbiorcy w innym banku komercyjnym. Sprawne działanie systemu płatniczego
jest możliwe dzięki temu, że NBP prowadzi system rozliczeń między bankami i umożliwia szybki
i bezpieczny rozrachunek ich transakcji.

potocznym, że dany towar zdrożał). Oczywiście przyczyną podwyżek cen mogą być wzrastające
koszty produkcji, transportu i tym podobne. Czy zastanawia cię, dlaczego te koszty rosną? Warto
Edukacja NBP

odwołać się w tej sytuacji do jednego z pojęć znanych z ekonomii – inflacji.
 Inflacja – zjawisko wzrostu średniego poziomu cen rozpatrywanego na przestrzeni czasu połączone
ze spadkiem wartości pieniądza, a tym samym jego siły nabywczej.
 Deflacja – przeciwieństwo inflacji. Oznacza sytuację, gdy przez dłuższy czas średni poziom cen
w gospodarce spada, co powoduje wzrost siły nabywczej pieniądza.
 Hiperinflacja – bardzo wysoka inflacja (powyżej 100% w skali roku), która prowadzi do bardzo
szybkiego spadku wartości pieniądza i jego siły nabywczej.
 Stopa (poziom) inflacji – miara nasilenia inflacji. Wyraża w procentach wzrost przeciętnego
poziomu cen w danym okresie w stosunku do analogicznego okresu w przeszłości (najczęściej
dokonuje się porównań w skali roku).
Stopę inflacji oblicza się według wzoru:

CENA OBECNA - CENA POPRZEDNIA
STOPA INFLACJI =

CENA POPRZEDNIA

* 100%

Korzystając ze schematu, nauczyciel omawia rodzaje inflacji ze względu na wysokość stopy inflacyjnej
w skali roku.

< 10%

śniamy

Polski (NBP) jest bankiem
czypospolitej Polskiej. Zgodnie
P odpowiada za wartość polskiego
o podstawowym, zapisanym w
elem działalności jest utrzymanie
omu cen, przy jednoczesnym
ki gospodarczej rządu (o ile nie
tawowego celu NBP).

są Prezes NBP, Rada Polityki
arząd NBP.

INFLACJA
PEŁZAJĄCA

> 10%

INFLACJA
KROCZĄCA

> 50%

INFLACJA
GALOPUJĄCA

> 100% HIPERINFLACJA

Prowadzenie polityki pieniężnej

Nauczyciel w formie ciekawostki prezentuje największe hiperinflacje w rozwoju gospodarczym
Polityka pieniężna to działania banku centralnego, które wpływają na ilość pieniądza oraz
wysokość stóp procentowych w gospodarce. Poprzez te działania NBP wpływa na wydatki
gospodarstw domowych oraz przedsiębiorstw, a w efekcie na inflację.

Rada Polityki Pieniężnej jest
odpowiedzialna za prowadzenie polityki
pieniężnej, w tym ustalanie wysokości
stóp procentowych NBP. Składa się
z przewodniczącego Rady, którym
jest Prezes NBP oraz 9 członków,
powoływanych w równej liczbie przez
Prezydenta, Sejm i Senat na 6 lat.

e pracami Zarządu i jednocześnie
cym RPP.

zadania NBP

nie banknotów i monet

ne prawo emisji banknotów i monet (tzw. znaków
czypospolitej Polskiej). To dlatego na każdym polskim
e się podpis Prezesa NBP. Emitowane przez NBP banknoty i monety są prawnym
ym w Polsce, co oznacza, że nie można odmówić ich przyjęcia, gdy płacimy nimi
gę.

państw (nauczyciel może zapytać uczniów, czy wiedzą, w jakich krajach była hiperinflacja).
2,5%

+/- 1 pkt proc.

NBP dąży do zapewnienia stabilności cen, wykorzystując przy tym strategię
celu inflacyjnego. W ramach tej strategii od 2004 r. celem polityki pieniężnej
jest utrzymanie inflacji na poziomie 2,5% z symetrycznym przedziałem
odchyleń +/- 1 punkt procentowy w średnim okresie.

Organizowanie
rozliczeń pieniężnych
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System płatniczy umożliwia dokonywanie rozliczeń pieniężnych między podmiotami. Na przykład, chcąc uregulować płatność, możemy zlecić
przelew środków z własnego rachunku bankowego na rachunek odbiorcy w innym banku komercyjnym. Sprawne działanie systemu płatniczego
jest możliwe dzięki temu, że NBP prowadzi system rozliczeń między bankami i umożliwia szybki
i bezpieczny rozrachunek ich transakcji.

Edukacja NBP

Sugerowana wypowiedź nauczyciela:
Najwyższą hiperinflację w historii zanotowano na Węgrzech (w 1946 r. inflacja była tam na
poziomie 41,9 biliarda procent w skali miesiąca). W ostatnich latach najwyższą inflację odnotowano
w Zimbabwe (w 2008 roku – 2, 2 miliona procent w skali roku) i w Wenezueli (w 2019 roku – 2,6
miliona procent w skali roku). Na przełomie lat 80. i 90. XX wieku wzrost cen w Polsce osiągnął
poziom hiperinflacji. W 1989 r. inflacja wynosiła 251,1%, a rok później aż 585,8%. Rekordowy
wzrost cen odnotowano w Polsce w 1923 r. (między majem a grudniem 1923 r. cena dolara wzrosła
z 52 500 do 6 milionów marek polskich).

śniamy
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czypospolitej Polskiej. Zgodnie
P odpowiada za wartość polskiego
o podstawowym, zapisanym w
elem działalności jest utrzymanie
omu cen, przy jednoczesnym
ki gospodarczej rządu (o ile nie
tawowego celu NBP).

są Prezes NBP, Rada Polityki
arząd NBP.

Prowadzenie polityki pieniężnej

Podsumowanie – sugerowane uzupełnienie wypowiedzi nauczyciela:
Polityka pieniężna to działania banku centralnego, które wpływają na ilość pieniądza oraz
wysokość stóp procentowych w gospodarce. Poprzez te działania NBP wpływa na wydatki
gospodarstw domowych oraz przedsiębiorstw, a w efekcie na inflację.

Rada Polityki Pieniężnej jest
odpowiedzialna za prowadzenie polityki
pieniężnej, w tym ustalanie wysokości
stóp procentowych NBP. Składa się
z przewodniczącego Rady, którym
jest Prezes NBP oraz 9 członków,
powoływanych w równej liczbie przez
Prezydenta, Sejm i Senat na 6 lat.

e pracami Zarządu i jednocześnie
cym RPP.

Inflacja często występuje w gospodarce. Nie powoduje większych zakłóceń, jeśli utrzymuje się na
2,5%

+/- 1 pkt proc.

NBP dąży do zapewnienia stabilności cen, wykorzystując przy tym strategię
celu inflacyjnego. W ramach tej strategii od 2004 r. celem polityki pieniężnej
jest utrzymanie inflacji na poziomie 2,5% z symetrycznym przedziałem
odchyleń +/- 1 punkt procentowy w średnim okresie.

poziomie
1-3%, dlatego zagrożeniem nie jest samo zjawisko, ale jego wielkość. Realizując politykę
Organizowanie
rozliczeń pieniężnych

pieniężną w oparciu o strategię bezpośredniego celu inflacyjnego (BCI), bank centralny zobowiązuje

zadania NBP
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ne prawo emisji banknotów i monet (tzw. znaków
czypospolitej Polskiej). To dlatego na każdym polskim
e się podpis Prezesa NBP. Emitowane przez NBP banknoty i monety są prawnym
ym w Polsce, co oznacza, że nie można odmówić ich przyjęcia, gdy płacimy nimi
gę.

System płatniczy umożliwia dokonywanie rozliczeń pieniężnych między podmiotami. Na przykład, chcąc uregulować płatność, możemy zlecić
przelew środków z własnego rachunku bankowego na rachunek odbiorcy w innym banku komercyjnym. Sprawne działanie systemu płatniczego
jest możliwe dzięki temu, że NBP prowadzi system rozliczeń między bankami i umożliwia szybki
i bezpieczny rozrachunek ich transakcji.

się do utrzymywania inflacji na poziomie wybranego celu inflacyjnego (np. 2%). Od 1998 r. strategię
BCI zaczął realizować Narodowy Bank Polski. Cel inflacyjny w Polsce jest wyznaczony na poziomie
Edukacja NBP

2,5% z symetrycznym przedziałem odchyleń +/- 1 pkt. proc. Najważniejszą zaletą strategii
bezpośredniego celu inflacyjnego jest to, że pozwala ona bankom centralnym elastycznie reagować
na sytuację w gospodarce. Banki centralne stosujące strategię BCI zobowiązują się do utrzymania
inflacji na poziomie celu inflacyjnego w tak zwanym średnim okresie, który ekonomiści definiują
mało precyzyjnie jako kilka, a czasem nawet kilkanaście kwartałów. Dlaczego elastyczność jest
tak ważna? Zmiany inflacji następują często pod wpływem wstrząsów/szoków, które znajdują
się poza bezpośrednim wpływem banku centralnego, np. zmian kursów walutowych czy też cen
surowców na rynkach światowych (np. ropy naftowej). Ze względu na te wstrząsy nie jest możliwe,
aby inflacja była cały czas zgodna z celem, a próby jej szybkiego przywracania do celu przez bank
centralny bez względu na okoliczności mogą destabilizować gospodarkę.
Zmiany cen można zobaczyć:
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/
Przykład: spadek cen ropy w marcu-kwietniu 2020 r. i jego wpływ na gospodarkę.
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Prowadzenie polityki pieniężnej

N
 auczyciel dzieli klasę na 5-6 osobowe grupy, przydziela uczniom karty pracy 2. Zadaniem uczniów
Polityka pieniężna to działania banku centralnego, które wpływają na ilość pieniądza oraz
wysokość stóp procentowych w gospodarce. Poprzez te działania NBP wpływa na wydatki
gospodarstw domowych oraz przedsiębiorstw, a w efekcie na inflację.

Rada Polityki Pieniężnej jest
odpowiedzialna za prowadzenie polityki
pieniężnej, w tym ustalanie wysokości
stóp procentowych NBP. Składa się
z przewodniczącego Rady, którym
jest Prezes NBP oraz 9 członków,
powoływanych w równej liczbie przez
Prezydenta, Sejm i Senat na 6 lat.

2,5%

+/- 1 pkt proc.

NBP dąży do zapewnienia stabilności cen, wykorzystując przy tym strategię
celu inflacyjnego. W ramach tej strategii od 2004 r. celem polityki pieniężnej
jest utrzymanie inflacji na poziomie 2,5% z symetrycznym przedziałem
odchyleń +/- 1 punkt procentowy w średnim okresie.

a cała klasa wspólnie omawia prezentowane odpowiedzi. Nauczyciel obserwuje prace zespołów
Organizowanie
rozliczeń pieniężnych

e pracami Zarządu i jednocześnie
cym RPP.

oraz liderów, zapisując wnioski z obserwacji.

zadania NBP

nie banknotów i monet

jest opracowanie rozwiązań zadań. Następnie wyznaczeni liderzy zespołów prezentują wyniki pracy,

System płatniczy umożliwia dokonywanie rozliczeń pieniężnych między podmiotami. Na przykład, chcąc uregulować płatność, możemy zlecić
przelew środków z własnego rachunku bankowego na rachunek odbiorcy w innym banku komercyjnym. Sprawne działanie systemu płatniczego
jest możliwe dzięki temu, że NBP prowadzi system rozliczeń między bankami i umożliwia szybki
i bezpieczny rozrachunek ich transakcji.

3. Stabilność cen – pogadanka nauczyciela.

ne prawo emisji banknotów i monet (tzw. znaków
czypospolitej Polskiej). To dlatego na każdym polskim
e się podpis Prezesa NBP. Emitowane przez NBP banknoty i monety są prawnym
ym w Polsce, co oznacza, że nie można odmówić ich przyjęcia, gdy płacimy nimi
gę.

Wysoka inflacja (hiperinflacja) i deflacja to zjawiska ekonomiczne, które mają bardzo niekorzystne
Edukacja NBP

skutki dla gospodarki. W sytuacji, gdy nie ma ani inflacji (wskaźniki cen towarów i usług utrzymują
się na równym poziomie), ani deflacji, mamy do czynienia ze stabilnością cen.
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Termin ten oznacza, że ceny przeciętnie ani nie rosną, ani nie spadają, lecz utrzymują się na stałym
poziomie przez dłuższy czas. Polityka pieniężna ukierunkowana na utrzymanie stabilności cen
przyczynia się w znaczącym stopniu do ogólnego dobrobytu gospodarczego, w tym do wysokiego
poziomu aktywności gospodarczej i zatrudnienia. Stabilność cen sprzyja podniesieniu standardu życia
dzięki temu, że: zmniejsza niepewność co do ogólnego poziomu cen w przyszłości, zwiększając tym
samym przejrzystość cen relatywnych, zmniejsza premię za ryzyko inflacji uwzględnioną w stopach
procentowych, pozwala uniknąć niepotrzebnych działań zabezpieczających, zmniejsza zniekształcenia
zachowań powodowanych przez systemy podatkowe i świadczeń społecznych, zwiększa korzyści
z utrzymywania zapasów gotówki oraz zapobiega arbitralnej (przypadkowej) dystrybucji majątku
i dochodów. Innymi słowy, utrzymując stabilność cen, banki centralne przyczyniają się do realizacji
szerszych celów gospodarczych.
Ceny w Polsce na przestrzeni lat miały tendencje do stabilizacji z nielicznymi wyjątkami, np. lata
1988-1991.
Poniższy wykres przedstawia roczne wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w latach
1950-2016.
ROCZNE WSKAŹNIKI CEN TOWARÓW I USŁUG KONSUMPCYJNYCH W POLSCE
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4. Pieniądz a stopy procentowe – w jaki sposób polityka pieniężna wpływa na stopy procentowe?
Sugerowana odpowiedź:
Praca z tekstem źródłowym – nauczyciel rozdaje wcześniej wyznaczonym zespołom materiały
pomocnicze 1 i 2 zamieszczone w Załączniku 3. Prosi, aby połowa grup przeczytała materiał
pomocniczy nr 1, druga nr 2. Nauczyciel zadaje uczniom pytanie: W jaki sposób zmiany stóp
procentowych wpływają na decyzje o poziomie i strukturze wydatków konsumentów i przedsiębiorstw?
Po przeczytaniu tekstów źródłowych nauczyciel wraz z uczniami przeprowadza analizę tekstów
i zachęca uczniów do wymiany poglądów na temat poruszonego zagadnienia.
Część podsumowująca
Pytania sprawdzające:
1. Czy każdy wzrost ceny można nazywać inflacją? Uzasadnij odpowiedź i omów krótko znaczenie
tego pojęcia.
2. Wyjaśnij cel polityki pieniężnej prowadzonej przez Radę Polityki Pieniężnej w Polsce.
3. Wymień co najmniej trzy konsekwencje inflacji i omów na przykładzie jedną z nich.
Zadania domowe:
Wymień kilka korzyści płynących z trwałej stabilności cen.
Oczekiwane rezultaty:
Uczeń:
1. Zna zakres działania, kompetencje Prezesa NBP i Zarządu NBP oraz rolę Rady Polityki Pieniężnej.
2. Przedstawia korzyści wynikające ze stabilności cen.
3. Ocenia wpływ zmian stóp procentowych na decyzje dotyczące poziomu i struktury wydatków
podejmowane przez gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa.

Bibliografia:
1. Kaźmierczak A., Polityka pieniężna w gospodarce rynkowej, PWN, Warszawa, 2003.
2. Mishkin F.S., Ekonomia pieniądza, bankowości i rynków finansowych, PWN, Warszawa, 2002.
3. Czarny B., Podstawy ekonomii, Wyd. III, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2011.

Netografia:
1. www.nbp.pl
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Załącznik 1. Kompetencje i zakres działań Prezesa NBP, Zarządu NBP,
Rady Polityki Pieniężnej
Prezes NBP:

my

(NBP) jest bankiem
tej Polskiej. Zgodnie
da za wartość polskiego
wowym, zapisanym w
alności jest utrzymanie
przy jednoczesnym
arczej rządu (o ile nie
(NBP) jest bankiem
o celu NBP).
tej Polskiej. Zgodnie
da za wartość polskiego
s NBP, Rada Polityki
wowym, zapisanym w
alności jest utrzymanie
przy jednoczesnym
Zarządu i jednocześnie
arczej rządu (o ile nie
(NBP) jest bankiem
o celu NBP).
tej Polskiej. Zgodnie
da za wartość polskiego
s NBP, Rada Polityki
wowym, zapisanym w
alności jest utrzymanie
przy jednoczesnym
Zarządu i jednocześnie
arczej rządu (o ile nie
o celu NBP).

my

my

ania NBP

nknotów i monet

Prowadzenie polityki pieniężnej

jest przełożonym wszystkich pracowników NBP,
Polityka pieniężna to działania banku centralnego, które wpływają na ilość pieniądza oraz
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r eprezentuje interesy Rzeczypospolitej Polskiej w międzynarodowych instytucjach bankowych oraz,
o ile Rada Ministrów nie postanowi inaczej, w międzynarodowych instytucjach finansowych. Prezes
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NBP przy wydawaniu zarządzeń podlegających ogłoszeniu oraz decyzji administracyjnych ma prawo
Edukacja NBP

System płatniczy umożliwia dokonywanie rozliczeń pieniężnych między podmiotami. Na przykład, chcąc uregulować płatność, możemy zlecić
przelew środków z własnego rachunku bankowego na rachunek odbiorcy w innym banku komercyjnym. Sprawne działanie systemu płatniczego
jest możliwe dzięki temu, że NBP prowadzi system rozliczeń między bankami i umożliwia szybki
i bezpieczny rozrachunek ich transakcji.
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NBP dąży do zapewnienia stabilności cen, wykorzystując przy tym strategię
celu inflacyjnego. W ramach tej strategii od 2004 r. celem polityki pieniężnej
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wysokość stóp procentowych w gospodarce. Poprzez te działania NBP wpływa na wydatki
gospodarstw domowych oraz przedsiębiorstw, a w efekcie na inflację.
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gospodarstw domowych oraz przedsiębiorstw, a w efekcie na inflację.

rozliczeń pieniężnych

roku budżetowego,

NBP dążydokonywanie
do zapewnienia
stabilności cen, wykorzystując przy tymEdukacja
strategięNBP
System płatniczy umożliwia
rozlicelu inflacyjnego.
W ramach
czeń pieniężnych między
podmiotami. Na
przy- tej strategii od 2004 r. celem polityki pieniężnej
jest
utrzymanie
inflacji
na poziomie 2,5% z symetrycznym przedziałem
kład,
uregulować
płatność,
możemy
zlecić
+/- 1chcąc
pkt proc.
odchyleń
+/- 1 punkt
procentowy w średnim okresie.
przelew środków z własnego
rachunku
bankowego na rachunek odbiorcy w innym banku komercyjnym. Sprawne działanie systemu płatniczego
jest możliwe dzięki temu, że NBP prowadzi system rozliczeń między bankami i umożliwia szybki
i bezpieczny rozrachunek ich transakcji.

2,5%

Organizowanie
rozliczeń pieniężnych

System płatniczy umożliwia dokonywanie rozliczeń pieniężnych między podmiotami. Na przykład, chcąc uregulować płatność, możemy zlecić
przelew środków z własnego rachunku bankowego na rachunek odbiorcy w innym banku komercyjnym. Sprawne działanie systemu płatniczego
jest możliwe dzięki temu, że NBP prowadzi system rozliczeń między bankami i umożliwia szybki
i bezpieczny rozrachunek ich transakcji.
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Prowadzenie polityki pieniężnej

ustala wysokość stóp procentowych NBP,
Polityka pieniężna to działania banku centralnego, które wpływają na ilość pieniądza oraz
wysokość stóp procentowych w gospodarce. Poprzez te działania NBP wpływa na wydatki
gospodarstw domowych oraz przedsiębiorstw, a w efekcie na inflację.

Rada Polityki Pieniężnej jest
odpowiedzialna za prowadzenie polityki
pieniężnej, w tym ustalanie wysokości
stóp procentowych NBP. Składa się
z przewodniczącego Rady, którym
jest Prezes NBP oraz 9 członków,
powoływanych w równej liczbie przez
Prezydenta, Sejm i Senat na 6 lat.
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Prezydenta, Sejm i Senat na 6 lat.
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rozliczeń pieniężnych
Prowadzenie polityki pieniężnej
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Prowadzenie polityki pieniężnej

Organizowanie
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zasady
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2,5%

System płatniczy umożliwia dokonywanie rozliczeń pieniężnych między podmiotami. Na przyEdukacja NBP
NBP dąży do zapewnienia stabilności cen, wykorzystując przy tym strategię
kład, chcąc uregulować płatność, możemy zlecić
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Źródło: https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/polityka_pieniezna/rada.html
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Załącznik 2. Narzędzia i rodzaje polityki pieniężnej prowadzonej przez NBP
Podstawowe narzędzia polityki pieniężnej:

Stopy procentowe

my

P) jest bankiem
Polskiej. Zgodnie
wartość polskiego
ym, zapisanym w
ści jest utrzymanie
zy jednoczesnym
ej rządu (o ile nie
u NBP).

BP, Rada Polityki

Rada Polityki Pieniężnej jest
odpowiedzialna za prowadzenie polityki
pieniężnej, w tym ustalanie wysokości
stóp procentowych NBP. Składa się
z przewodniczącego Rady, którym
jest Prezes NBP oraz 9 członków,
powoływanych w równej liczbie przez
Prezydenta, Sejm i Senat na 6 lat.

notów i monet

sji banknotów i monet (tzw. znaków
Polskiej). To dlatego na każdym polskim
ezesa NBP. Emitowane przez NBP banknoty i monety są prawnym
o oznacza, że nie można odmówić ich przyjęcia, gdy płacimy nimi

my

Rada Polityki Pieniężnej jest
odpowiedzialna za prowadzenie polityki
pieniężnej, w tym ustalanie wysokości
stóp procentowych NBP. Składa się
z przewodniczącego Rady, którym
jest Prezes NBP oraz 9 członków,
powoływanych w równej liczbie przez
Prezydenta, Sejm i Senat na 6 lat.

Organami NBP są Prezes NBP, Rada Polityki
Pieniężnej oraz Zarząd NBP.

powoływanych w równej liczbie przez
Prezydenta, Sejm i Senat na 6 lat.

System płatniczy umożliwia dokonywanie rozliczeń pieniężnych między podmiotami. Na przykład, chcąc uregulować płatność, możemy zlecić
przelew środków z własnego rachunku bankowego na rachunek odbiorcy w innym banku komercyjnym. Sprawne działanie systemu płatniczego
Narodowy Bank Polski (NBP) jest bankiem
jest możliwe dzięki temu, że NBP prowadzi syscentralnym
Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie
NBP
ma wyłączne
tem rozliczeń między bankami
i umożliwia
szybki prawo emisji banknotów i monet (tzw. znaków
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oraz
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1
Edukacja
NBP
jest Prezes
NBP oraz 9 członków,
wysokość stóp procentowych w gospodarce. Poprzez te działania NBP wpływa na wydatki
powoływanych w równej liczbie przez
gospodarstw domowych oraz przedsiębiorstw, a w efekcie na inflację.
Prezydenta, Sejm i Senat na 6 lat.
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Edukacja NBP

NBP ma wyłączne prawo emisji banknotów i monet (tzw. znaków
pieniężnych Rzeczypospolitej Polskiej). To dlatego na każdym polskim
banknocie znajduje się podpis Prezesa NBP. Emitowane przez NBP banknoty i monety są prawnym
środkiem płatniczym w Polsce, co oznacza, że nie można odmówić ich przyjęcia, gdy płacimy nimi
za towar lub usługę.

System płatniczy umożliwia dokonywanie rozliczeń pieniężnych między podmiotami. Na przykład, chcąc uregulować płatność, możemy zlecić
przelew środków z własnego rachunku bankowego na rachunek odbiorcy w innym banku komercyjnym. Sprawne działanie systemu płatniczego
jest możliwe dzięki temu, że NBP prowadzi system rozliczeń między bankami i umożliwia szybki
i bezpieczny rozrachunek ich transakcji.
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Prowadzenie polityki pieniężnej
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wysokość stóp procentowych w gospodarce. Poprzez te działania NBP wpływa na wydatki
gospodarstw domowych oraz przedsiębiorstw, a w efekcie na inflację.

2,5%
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NBP dąży do zapewnienia stabilności cen, wykorzystując przy tym strategię
celu inflacyjnego. W ramach tej strategii od 2004 r. celem polityki pieniężnej
jest utrzymanie inflacji na poziomie 2,5% z symetrycznym przedziałem
odchyleń +/- 1 punkt procentowy w średnim okresie.

System płatniczy umożliwia dokonywanie rozliczeń pieniężnych między podmiotami. Na przykład, chcąc uregulować płatność, możemy zlecić
przelew środków z własnego rachunku bankowego na rachunek odbiorcy w innym banku komercyjnym. Sprawne działanie systemu płatniczego
jest możliwe dzięki temu, że NBP prowadzi system rozliczeń między bankami i umożliwia szybki
i bezpieczny rozrachunek ich transakcji.

1

EKSPANSYWNA

polega na zwiększaniu podaży
pieniądza, co prowadzi do wzrostu
popytu na produkty, a to z kolei skłania
producentów do podnoszenia ich cen

RESTRYKCYJNA

polega na zmniejszeniu podaży
pieniądza, co powoduje spadek popytu
na produkty, a w efekcie zniechęca
producentów do podnoszenia ich cen

Podaż pieniądza – ilość pieniądza w obiegu (np. gotówka, depozyty bankowe)
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NBP dąży do zapewnienia stabilności cen, wykorzystując przy tym strategię
celu inflacyjnego. W ramach tej strategii od 2004 r. celem polityki pieniężnej
jest utrzymanie inflacji na poziomie 2,5% z symetrycznym przedziałem
odchyleń +/- 1 punkt procentowy w średnim okresie.

Organizowanie
rozliczeń pieniężnych

Emitowanie banknotów i monet
Edukacja NBP

Rezerwa obowiązkowa

Edukacja NBP

Załącznik 3. W jaki sposób zmiany stóp procentowych wpływają na decyzje
o poziomie i strukturze wydatków konsumentów i przedsiębiorstw?
Materiał pomocniczy nr 1
Dziennik Rzeczpospolita, 24 – 26 grudnia 2010, str. I1.
https://www.nbp.pl/edukacja/dodatki_edukacyjne/Rzeczpospolita/rp_2.pdf
Stopa – podstawa funkcjonowania gospodarki
Głównym narzędziem banków centralnych w walce o stabilność cen są stopy procentowe.
We współczesnym świecie banki centralne odpowiadają przede wszystkim za politykę pieniężną. Kluczowym
narzędziem, jakie wykorzystują w tym celu, jest stopa procentowa, czyli cena płacona za pożyczenie
kapitału. Choć bardzo często posługujemy się tym pojęciem, to nie zawsze znaczy ono dokładnie to
samo. Stopy procentowe to zarówno stopy oprocentowania kredytu, jak i depozytu, stopa dyskontowa,
jak i stopa dochodowości instrumentów dłużnych. Mogą one mieć charakter krótko- i długoterminowy.
Bank centralny określa poziom podstawowych stóp procentowych, a poprzez operacje otwartego rynku
wpływa na krótkoterminowe stopy rynkowe.
Ważne dla każdego
Instrument ten ma zasadnicze znaczenie zarówno dla podmiotów gospodarczych, jak również dla osób
fizycznych, inaczej mówiąc: dla każdego z nas. Na podstawie oceny jego zmian podejmujemy decyzje
o zakupach dóbr trwałych, takich jak sprzęt AGD, RTV i sposobach jego finansowania (czy będą to odłożone
przez nas oszczędności, czy też np. płatność kartą kredytową). Im stopa oprocentowania kredytu,
wynikająca z poziomu stóp podstawowych jest wyższa, tym mniejsza nasza chęć do wykorzystywania
środków pożyczonych, ponieważ wybieramy opieranie finansowania na środkach własnych. Dodatkowo
chętniej będziemy brać pod uwagę odłożenie zakupu nie tylko ze względu na koszt kredytu, ale też ze
względu na wyższy poziom oprocentowania depozytów. Środki, które przeznaczylibyśmy na zakupy,
chętniej odkładamy w banku. W konsekwencji w gospodarce spada popyt konsumpcyjny, prowadząc
do ograniczenia wzrostu lub spadku cen. W sytuacji gdy cena kredytu i depozytu jest niska, nie tylko
chętniej wykorzystujemy nasze oszczędności, które nie przynoszą nam oczekiwanych dochodów, ale
także oceniając, że łatwo będziemy mogli obsłużyć niższe jego koszty, sięgamy po kredyt. Efekt? Rośnie
popyt, a za nim ceny.
Podobnie decyzje podejmują podmioty gospodarcze. W sytuacji gdy kredyt jest tańszy, łatwiej im
sfinansować nie tylko własną, bieżącą działalność (kredyt obrotowy), ale też chętniej podejmować decyzje
o nowych inwestycjach finansowanych kredytem (kredyt inwestycyjny). W takiej sytuacji przedsiębiorstwa
zwiększają skalę swojej działalności, a w konsekwencji i zatrudnienie. Mówimy o koniunkturze gospodarczej,
jednakże gdy stopy procentowe są wysokie, przedsiębiorstwa nie tylko mają problemy ze sfinansowaniem
inwestycji i z nich rezygnują, ale też zmieniają się uwarunkowania podejmowanych decyzji. W warunkach
wyższych stóp procentowych mniej projektów inwestycyjnych przynosi odpowiedni oczekiwany dochód.
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Następuje bardzo silna selekcja projektów wybieranych do realizacji. Wysoka stopa procentowa oznacza
również wzrost kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw, które nie inwestują, ale swoją działalność
finansują kredytem bankowym. Borykając się z wyższymi kosztami finansowania, szukają oszczędności
np. poprzez redukcję kosztów, w tym restrukturyzację zatrudnienia. Wysoki poziom stóp procentowych
prowadzi więc do spadku aktywności gospodarczej i może prowadzić do recesji (…).
Materiał pomocniczy nr 2
Dziennik Rzeczpospolita, 24 – 26 grudnia 2010 r., str. I3.
https://www.nbp.pl/edukacja/dodatki_edukacyjne/Rzeczpospolita/rp_2.pdf
Na co wpływają zmiany stóp procentowych?
Bank centralny dostarcza środki do systemu bankowego, w zamian pobierając odsetki. Ze względu na
monopol emisji pieniądza bank może sam ustalać tę stopę procentową.
RYNEK PIENIĘŻNY – Zmiany nominalnych stóp procentowych wpływają bezpośrednio na stopy na rynku
pieniężnym i, pośrednio, na oprocentowanie kredytów i depozytów oferowanych przez banki.
OCZEKIWANIA co do poziomu przyszłych oficjalnych stóp procentowych wpływają na wysokość
średnio-i długoterminowych stóp procentowych. W szczególności długoterminowe stopy procentowe po
części zależą od oczekiwań rynku co do przyszłego przebiegu stóp krótkoterminowych. Polityka pieniężna
może również sterować oczekiwaniami dotyczącymi przyszłej inflacji podmiotów w gospodarce, a tym
samym wpływać na kształtowanie się cen. Bank centralny z wysokim stopniem wiarygodności buduje
oczekiwania stabilności cen. W tym przypadku podmioty gospodarcze nie muszą podnosić cen w obawie
przed wyższą inflacją ani zmniejszać ich z obawy przed deflacją.
CENY AKTYWÓW – Wpływ na warunki finansowania w gospodarce i na oczekiwania rynkowe wywołany
przez politykę pieniężną może doprowadzić do zmian cen aktywów (np. cen na giełdzie) i kursu walutowego.
Zmiany kursów walut mogą wpływać na inflację bezpośrednio, o ile przywożone towary są bezpośrednio
stosowane w konsumpcji, ale mogą również działać za pośrednictwem innych kanałów.
OSZCZĘDNOŚCI I DECYZJE INWESTYCYJNE – Zmiany stóp procentowych wpływają na decyzje
inwestycyjne i oszczędności gospodarstw domowych i przedsiębiorstw. Na przykład, przy innych
warunkach niezmienionych, wyższe stopy procentowe sprawiają, że mniej atrakcyjne staje się zaciąganie
kredytów na finansowanie konsumpcji lub inwestycji. Ponadto na konsumpcję i inwestycje mają wpływ
zmiany cen aktywów poprzez tzw. efekt bogactwa i wpływ na wartość zabezpieczenia. Na przykład
gdy dochodzi do wzrostu cen akcji, rośnie poziom zamożności tych gospodarstw domowych, które
posiadają akcje, co może skłonić je do zwiększenia konsumpcji. I przeciwnie – gdy ceny akcji spadają,
może to skłonić gospodarstwa domowe do ograniczenia spożycia. Ceny aktywów mogą mieć również
wpływ na zagregowany popyt poprzez wartość zabezpieczeń. Gdy ceny aktywów rosną, umożliwiają
kredytobiorcom uzyskanie większej wartości pożyczek i/lub ograniczenie premii z tytułu ryzyka
wymaganej przez kredytodawców.
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PODAŻ KREDYTÓW – Wyższe stopy procentowe zwiększają przykładowo ryzyko, że kredytobiorcy nie
będą w stanie spłacić swoich kredytów. Banki mogą ograniczyć wysokość finansowania dla gospodarstw
domowych i firm, co w efekcie może ograniczyć wysokość spożycia gospodarstw domowych i inwestycji
firm.
ZMIANY ZAGREGOWANEGO POPYTU I CEN – Zmiany w konsumpcji i inwestycjach będą wpływać na poziom
popytu wewnętrznego na towary i usługi w stosunku do krajowej podaży. Gdy popyt przewyższa podaż,
rośnie prawdopodobieństwo pojawienia się presji cenowej. Ponadto zmiany zagregowanego popytu mogą
przełożyć się na warunki panujące na rynku pracy, co z kolei może mieć wpływ na ceny i wysokość płac.
DOSTĘPNOŚĆ FINANSOWANIA DLA BANKÓW – Zmiany stóp procentowych mogą wpływać na koszt
pozyskania zewnętrznego finansowania przez poszczególne banki, w zależności od poziomu środków
własnych i kapitału danej instytucji. Ten kanał jest szczególnie istotny w czasie kryzysu finansowego,
kiedy zasoby kapitału są skromniejsze i banki mają większe trudności z jego pozyskaniem.
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Karta pracy 1. Narzędzia i rodzaje polityki pieniężnej NBP
Dla nauczyciela
Zadanie 1. Uzupełnij tabelę, wpisując cele poszczególnych rodzajów polityki monetarnej oraz działania
NBP zmierzające do osiągnięcia tych celów.
Przykładowa odpowiedź:

Polityka
monetarna

Cel

Działania NBP
operacje
otwartego
rynku

Działania NBP
zmiana stóp
procentowych

Działania NBP
rezerwa
obowiązkowa

Ekspansywna

zwiększenie
podaży pieniądza
na rynku

skup papierów
wartościowych

obniżanie stóp
procentowych

obniżenie
poziomu rezerwy
obowiązkowej

Restrykcyjna

zmniejszenie
podaży pieniądza
na rynku

sprzedaż papierów
wartościowych

podwyższenie
stóp
procentowych

zwiększenie
poziomu rezerwy
obowiązkowej

Zadanie 2. Przeczytaj poniższe doniesienia prasowe i określ, jakiego rodzaju politykę pieniężną prowadzi
NBP wraz z Radą Polityki Pieniężnej.
Przykładowa odpowiedź:

Informacja prasowa

Rodzaj polityki pieniężnej

Rada Polityki Pieniężnej podwyższyła główne stopy
procentowe o 20 punktów bazowych.

restrykcyjna

W wyniku decyzji Rady Polityki Pieniężnej
w sektorze bankowym zostanie 3,5 mld zł, gdyż
wydano decyzję o obniżeniu stopy rezerwy
obowiązkowej z 3,5 do 3,0 procent.

ekspansywna

Zarząd postanowił, że NBP wykupi przed czasem
10-letnie obligacje skarbowe.

ekspansywna

Zdecydowanie ważniejsza dla sektora bankowego
wydaje się decyzja Rady o podwyższeniu stopy
rezerw obowiązkowych do pułapu 4 procent.

restrykcyjna
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Karta pracy 2. Inflacja
Dla nauczyciela
Zadanie 1. Zastanów się i wyjaśnij, dla jakich grup społecznych i w jakich sytuacjach występowanie
wysokiej inflacji jest zjawiskiem niekorzystnym? Uzupełnij tabelkę.

Wzrost

Nazwa zawodu
Kierowca autobusu
komunikacji miejskiej,
ma samochód prywatny,
dojeżdża do pracy
codziennie 15 km,
kawaler, spłaca kredyt
na mieszkanie

Właściciel firmy
sprzedającej warzywa

Fryzjer zatrudniony
w zakładzie fryzjerskim

Cen paliwa

niekorzystny

niekorzystny

niekorzystny

Cen warzyw

niekorzystny

niekorzystny

niekorzystny

Cen energii elektrycznej

niekorzystny

niekorzystny

niekorzystny

Pensji minimalnej

korzystny

niekorzystny

korzystny

Te grupy tracą na wysokiej inflacji:
P
 racownicy, których pensje nie rosną lub rosną wolniej od inflacji, ponieważ mogą kupić mniej towarów
i usług niż poprzednio (spada ich siła nabywcza).
 Osoby utrzymujące oszczędności na nieoprocentowanych rachunkach bankowych lub w gotówce,
ponieważ siła nabywcza tych środków spada.
 Banki udzielające pożyczek i kredytów opartych o stałą stopę procentową, ponieważ wystąpienie
wysokiej inflacji najczęściej prowadzi do zwiększenia kosztów pozyskania depozytów bankowych,
które finansują akcję kredytową. Rośną również koszty prowadzenia działalności bankowej. Taka
sytuacja (stała rentowność udzielonych kredytów i rosnący koszt depozytów i innych kosztów)
negatywnie wpływa na wynik finansowych banków.
 Osoby zawierające zwiększoną liczbę transakcji, ponieważ rosnąca inflacja powoduje konieczność
poświęcenia dodatkowego czasu i wysiłku na zawarcie dodatkowych transakcji i jak najszybszą
ucieczkę od posiadania gotówki w celu uniknięcia spadku siły nabywczej tego kapitału. Ten efekt
nazywany jest „kosztem zdzieranych zelówek”.
 Sprzedawcy, którzy muszą z większą częstotliwością dostosowywać i drukować nowe cenniki
produktów i usług, np. menu w restauracjach, wszelkie tablice z cenami, itp. Ten efekt nazywany jest
„kosztem zmienianych jadłospisów”.
 Osoby płacące podatki – przy rosnącej stopie inflacji najczęściej rosną również nominalne wartości
wypłacanych pensji, co równoważy wpływ inflacji na zdolności zakupowe. Rosnące dochody
powodują jednak zaliczenie do wyższych przedziałów dochodowych i płacenie wyższej stopy podatku
dochodowego. W efekcie siła nabywcza takiej osoby spada (osoba jest w stanie kupić mniej towarów
niż wcześniej).
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Zadanie 2. W odniesieniu do wymienionych poniżej funkcji pieniądza zastanów się, w jaki sposób
występowanie wysokiej stopy inflacji wpływa na możliwość ich realizacji?
Wybrane funkcje pieniądza:

my

(NBP) jest bankiem
tej Polskiej. Zgodnie
da za wartość polskiego
wowym, zapisanym w
alności jest utrzymanie
przy jednoczesnym
arczej rządu (o ile nie
(NBP) jest bankiem
o celu NBP).
tej Polskiej. Zgodnie
da za wartość polskiego
s NBP, Rada Polityki
wowym, zapisanym w
alności jest utrzymanie
przy jednoczesnym
Zarządu i jednocześnie
arczej rządu (o ile nie
(NBP) jest bankiem
o celu NBP).
tej Polskiej. Zgodnie
da za wartość polskiego
s NBP, Rada Polityki
wowym, zapisanym w
alności jest utrzymanie
przy jednoczesnym
Zarządu i jednocześnie
arczej rządu (o ile nie
o celu NBP).

my

my

ania NBP

nknotów i monet

Prowadzenie polityki pieniężnej

miernik

wartości

Polityka pieniężna to działania banku centralnego, które wpływają na ilość pieniądza oraz
wysokość stóp procentowych w gospodarce. Poprzez te działania NBP wpływa na wydatki
gospodarstw domowych oraz przedsiębiorstw, a w efekcie na inflację.

Rada Polityki Pieniężnej jest
odpowiedzialna za prowadzenie polityki
pieniężnej, w tym ustalanie wysokości
stóp procentowych NBP. Składa się
z przewodniczącego Rady, którym
jest Prezes NBP oraz 9 członków,
powoływanych w równej liczbie przez
Prezydenta, Sejm i Senat na 6 lat.
Rada Polityki Pieniężnej jest
odpowiedzialna za prowadzenie polityki
pieniężnej, w tym ustalanie wysokości
stóp procentowych NBP. Składa się
z przewodniczącego Rady, którym
jest Prezes NBP oraz 9 członków,
powoływanych w równej liczbie przez
Prezydenta, Sejm i Senat na 6 lat.
Rada Polityki Pieniężnej jest
odpowiedzialna za prowadzenie polityki
pieniężnej, w tym ustalanie wysokości
stóp procentowych NBP. Składa się
z przewodniczącego Rady, którym
jest Prezes NBP oraz 9 członków,
powoływanych w równej liczbie przez
Prezydenta, Sejm i Senat na 6 lat.

nknotów i monet

ania NBP

nknotów i monet

powoływanych w równej liczbie przez

Prezydenta, Sejm i Senat na 6 lat.
semisji
NBP, banknotów
Rada Polityki
i monet (tzw.
znaków
tej Polskiej). To dlatego na każdym polskim
is Prezesa NBP. Emitowane przez NBP banknoty i monety są prawnym
Zarządu
i jednocześnie
ce,
co oznacza,
że nie można odmówić ich przyjęcia, gdy płacimy nimi

ania NBP

emisji banknotów i monet (tzw. znaków
tej Polskiej). To dlatego na każdym polskim
is Prezesa NBP. Emitowane przez NBP banknoty i monety są prawnym
ce, co oznacza, że nie można odmówić ich przyjęcia, gdy płacimy nimi

my

s NBP, Rada Polityki

Rada Polityki Pieniężnej jest
odpowiedzialna za prowadzenie polityki
pieniężnej, w tym ustalanie wysokości
stóp procentowych NBP. Składa się
z przewodniczącego Rady, którym
jest Prezes NBP oraz 9 członków,
powoływanych w równej liczbie przez
Prezydenta, Sejm i Senat na 6 lat.

System płatniczy umożliwia dokonywanie rozliczeń pieniężnych między podmiotami. Na przyNBP dąży do zapewnienia stabilności cen, wykorzystując przy tym strategię
kład, chcąc uregulować płatność, możemy zlecić
celu inflacyjnego. W ramach tej strategii od 2004 r. celem polityki pieniężnej
przelew środków z własnego rachunku bankowejest utrzymanie inflacji na poziomie 2,5% z symetrycznym przedziałem
pkt proc. odbiorcy
go+/-na1 rachunek
w innym banku komerodchyleń +/- 1 punkt procentowy w średnim okresie.
cyjnym. Sprawne działanie systemu płatniczego
jest możliwe dzięki temu, że NBP prowadzi sysSystem płatniczy umożliwia dokonywanie rozlitem rozliczeń między bankami i umożliwia szybki
czeń pieniężnych między podmiotami. Na przyi bezpieczny rozrachunek ich transakcji.
kład, chcąc uregulować płatność, możemy zlecić
Polityka
pieniężna
to działania
bankubankowecentralnego, które wpływają na ilość pieniądza oraz
przelew środków
z własnego
rachunku
wysokość
stóp odbiorcy
procentowych
w banku
gospodarce.
go na rachunek
w innym
komer-Poprzez te działania NBP wpływa na wydatki
gospodarstw
domowych
przedsiębiorstw,
cyjnym. Sprawne
działanie oraz
systemu
płatniczego a w efekcie na inflację.

2,5%

Prowadzenie polityki pieniężnej

Organizowanie
miernik

– dynamiczne zachowanie cen powoduje konieczność częstego i kosztownego
rozliczeńwartości
pieniężnych
jest możliwe dzięki temu, że NBP prowadzi sysEdukacja NBP
System płatniczy umożliwia dokonywanie rozlitem rozliczeń między bankami i umożliwia szybki
czeń pieniężnych między podmiotami. Na przyi bezpieczny rozrachunek
transakcji.
NBPich
dąży
do zapewnienia stabilności cen, wykorzystując przy tym strategię
kład, chcąc uregulować płatność, możemy zlecić
celu inflacyjnego. W ramach tej strategii od 2004 r. celem polityki pieniężnej
przelew środków z własnego rachunku bankowejest utrzymanie inflacji na poziomie 2,5% z symetrycznym przedziałem
pkt proc. odbiorcy
go+/-na1 rachunek
w innym banku komerodchyleń +/- 1 punkt procentowy w średnim okresie.
cyjnym. Sprawne działanie systemu płatniczego
jest możliwe dzięki temu, że NBP prowadzi sysEdukacja NBP
tem rozliczeń między bankami i umożliwia szybki
i bezpieczny rozrachunek ich transakcji.

dostosowywania cenników sprzedawanych towarów i usług. Aby ułatwić prowadzenie działalności
2,5%

w sytuacji wysokiej inflacji, sprzedawcy mogą zrezygnować z podawania cen w walucie krajowej
Organizowanie

rozliczeń pieniężnych
i korzystać
z alternatywnych mierników wartości, np. z wyrażania cen za pośrednictwem walut obcych,
System płatniczy umożliwia dokonywanie rozliczeń pieniężnych między podmiotami. Na przykład, chcąc uregulować płatność, możemy zlecić
przelew środków z własnego rachunku bankowego na rachunek odbiorcy w innym banku komercyjnym. Sprawne działanie systemu płatniczego
jest możliwe dzięki temu, że NBP prowadzi system rozliczeń między bankami i umożliwia szybki
i bezpieczny rozrachunek ich transakcji.

Edukacja NBP

Prowadzenie polityki pieniężnej

środek

tezauryzacji – tezauryzacja, czyli gromadzenie oszczędności, w walucie charakteryzującej
Polityka pieniężna to działania banku centralnego, które wpływają na ilość pieniądza oraz
wysokość stóp procentowych w gospodarce. Poprzez te działania NBP wpływa na wydatki
gospodarstw domowych oraz przedsiębiorstw, a w efekcie na inflację.
Edukacja NBP

się wysoką stopą inflacji, jest ryzykowna z uwagi na ryzyko utraty siły nabywczej kapitału. W sytuacji
2,5%

+/- 1 pkt proc.

NBP dąży do zapewnienia stabilności cen, wykorzystując przy tym strategię
celu inflacyjnego. W ramach tej strategii od 2004 r. celem polityki pieniężnej
jest utrzymanie inflacji na poziomie 2,5% z symetrycznym przedziałem
odchyleń +/- 1 punkt procentowy w średnim okresie.

pojawienia się wysokiej stopy inflacji konsumenci mogą zmienić metodę gromadzenia oszczędności
rozliczeń pieniężnych
poprzez
np. lokowanie posiadanych zasobów w towarach, nieruchomościach, metalach szlachetnych

ania NBP

System płatniczy umożliwia dokonywanie rozliczeń pieniężnych między podmiotami. Na przykład, chcąc uregulować płatność, możemy zlecić
przelew środków z własnego rachunku bankowego na rachunek odbiorcy w innym banku komercyjnym. Sprawne działanie systemu płatniczego
jest możliwe dzięki temu, że NBP prowadzi system rozliczeń między bankami i umożliwia szybki
i bezpieczny rozrachunek ich transakcji.

lub walutach obcych, które charakteryzują się niższą inflacją.

nknotów i monet

emisji banknotów i monet (tzw. znaków
tej Polskiej). To dlatego na każdym polskim
is Prezesa NBP. Emitowane przez NBP banknoty i monety są prawnym
ce, co oznacza, że nie można odmówić ich przyjęcia, gdy płacimy nimi

my

s NBP, Rada Polityki

2,5%

inflacyjnego.
ramach tej strategii
od 2004 r.na
celem
polityki
pieniężnej
Polityka pieniężna tocelu
działania
banku W
centralnego,
które wpływają
ilość
pieniądza
oraz
jest utrzymanie
inflacji naPoprzez
poziomie
z symetrycznym
wysokość
stóp procentowych
w gospodarce.
te2,5%
działania
NBP wpływa przedziałem
na wydatki
+/- 1 pkt proc.
odchyleń
1 punkt procentowy
w średnim
okresie.
gospodarstw domowych
oraz+/przedsiębiorstw,
a w efekcie
na inflację.

Organizowanie

Zarządu i jednocześnie

(NBP) jest bankiem
tej Polskiej. Zgodnie
da za wartość polskiego
wowym, zapisanym w
alności jest utrzymanie
przy jednoczesnym
arczej rządu (o ile nie
o celu NBP).

ProwadzenieNBPpolityki
pieniężnej
dąży do zapewnienia stabilności cen, wykorzystując przy tym strategię

Organizowanie
środek

płatniczy
rozliczeń
pieniężnych

które charakteryzują się niższą stopą inflacji.

nknotów i monet

(NBP) jest bankiem
tej Polskiej. Zgodnie
da za wartość polskiego
wowym, zapisanym w
alności jest utrzymanie
przy jednoczesnym
arczej rządu (o ile nie
o celu NBP).

2,5%

inflacyjnego.
ramach tej strategii
od 2004 r.na
celem
polityki
pieniężnej
Polityka pieniężna tocelu
działania
banku W
centralnego,
które wpływają
ilość
pieniądza
oraz
jest utrzymanie
inflacji naPoprzez
poziomie
z symetrycznym
wysokość
stóp procentowych
w gospodarce.
te2,5%
działania
NBP wpływa przedziałem
na wydatki
+/- 1 pkt proc.
odchyleń
1 punkt procentowy
w średnim
okresie.
gospodarstw domowych
oraz+/przedsiębiorstw,
a w efekcie
na inflację.

Organizowanie
Przykładowa
odpowiedź:
rozliczeń pieniężnych

semisji
NBP, banknotów
Rada Polityki
i monet (tzw. znaków
tej Polskiej). To dlatego na każdym polskim
is Prezesa NBP. Emitowane przez NBP banknoty i monety są prawnym
Zarządu
i jednocześnie
ce,
co oznacza,
że nie można odmówić ich przyjęcia, gdy płacimy nimi
(NBP) jest bankiem
tej Polskiej. Zgodnie
da za wartość polskiego
emisji banknotów
monet (tzw. Rada
znaków
Polityki Pieniężnej jest
wowym,
zapisanym i w
za prowadzenie polityki
tej Polskiej).
To dlatego na odpowiedzialna
każdym polskim
alności
jest utrzymanie
pieniężnej,
w tym ustalanie
wysokości
is przy
Prezesa
NBP. Emitowane przez
NBP banknoty
i monety
są prawnym
jednoczesnym
stóp procentowych
NBP.
Składa
się nimi
ce, co oznacza, że nie można odmówić
ich przyjęcia,
gdy
płacimy
arczej rządu (o ile nie
z przewodniczącego Rady, którym
o celu NBP).
jest Prezes NBP oraz 9 członków,

myNBP
ania

ProwadzenieNBPpolityki
pieniężnej
dąży do zapewnienia stabilności cen, wykorzystując przy tym strategię

środek

tezauryzacji

Rada Polityki Pieniężnej jest
odpowiedzialna za prowadzenie polityki
pieniężnej, w tym ustalanie wysokości
stóp procentowych NBP. Składa się
z przewodniczącego Rady, którym
jest Prezes NBP oraz 9 członków,
powoływanych w równej liczbie przez
Prezydenta, Sejm i Senat na 6 lat.

Zarządu i jednocześnie

ania NBP

nknotów i monet

emisji banknotów i monet (tzw. znaków
tej Polskiej). To dlatego na każdym polskim
is Prezesa NBP. Emitowane przez NBP banknoty i monety są prawnym
ce, co oznacza, że nie można odmówić ich przyjęcia, gdy płacimy nimi

Prowadzenie polityki pieniężnej

środek

płatniczy – w przypadku rosnącej stopy inflacji pieniądz traci siłę nabywczą, a przetrzymywanie
Polityka pieniężna to działania banku centralnego, które wpływają na ilość pieniądza oraz
wysokość stóp procentowych w gospodarce. Poprzez te działania NBP wpływa na wydatki
gospodarstw domowych oraz przedsiębiorstw, a w efekcie na inflację.
Edukacja NBP

gotówki zamiast towarów jest niekorzystne. Ponieważ ceny towarów stale rosną, lokowanie zasobów
2,5%

+/- 1 pkt proc.

NBP dąży do zapewnienia stabilności cen, wykorzystując przy tym strategię
celu inflacyjnego. W ramach tej strategii od 2004 r. celem polityki pieniężnej
jest utrzymanie inflacji na poziomie 2,5% z symetrycznym przedziałem
odchyleń +/- 1 punkt procentowy w średnim okresie.

w towarach jest korzystniejsze od utrzymywania ich w środkach pieniężnych, a pieniądz podlegający
Organizowanie

rozliczeń pieniężnych
wysokiej
inflacji staje się dobrem niepożądanym. W takiej sytuacji uczestnicy rynku poszukują innych
System płatniczy umożliwia dokonywanie rozliczeń pieniężnych między podmiotami. Na przykład, chcąc uregulować płatność, możemy zlecić
przelew środków z własnego rachunku bankowego na rachunek odbiorcy w innym banku komercyjnym. Sprawne działanie systemu płatniczego
jest możliwe dzięki temu, że NBP prowadzi system rozliczeń między bankami i umożliwia szybki
i bezpieczny rozrachunek ich transakcji.

środków płatniczych, które lepiej sprawdzą się w otoczeniu wysokiego wzrostu cen. Taką funkcję
mogą przejąć np. towary, metale szlachetne lub waluty obce, które charakteryzują się niższą inflacją.
Edukacja NBP
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Karta pracy 1. Narzędzia i rodzaje polityki pieniężnej NBP
Zadanie 1. Uzupełnij tabelę, wpisując cele poszczególnych rodzajów polityki monetarnej oraz działania
NBP zmierzające do osiągnięcia tych celów.

Polityka
monetarna

s NBP, Rada Polityki

Działania NBP
operacje
otwartego
rynku

Działania NBP
zmiana stóp
procentowych

Działania NBP
rezerwa
obowiązkowa

Ekspansywna

Restrykcyjna

Zadanie 2. Przeczytaj poniższe doniesienia prasowe i określ, jakiego rodzaju politykę pieniężną prowadzi
NBP wraz z Radą Polityki Pieniężnej.

Informacja prasowa

Rodzaj polityki pieniężnej

Rada Polityki Pieniężnej podwyższyła główne stopy
procentowe o 20 punktów bazowych.
W wyniku decyzji Rady Polityki Pieniężnej
w sektorze bankowym zostanie 3,5 mld zł, gdyż
wydano decyzję o obniżeniu stopy rezerwy
obowiązkowej z 3,5 do 3,0 procent.
Zarząd postanowił, że NBP wykupi przed czasem
10-letnie obligacje skarbowe.
Zdecydowanie ważniejsza dla sektora bankowego
wydaje się decyzja Rady o podwyższeniu stopy
rezerw obowiązkowych do pułapu 4 procent.

my

(NBP) jest bankiem
tej Polskiej. Zgodnie
da za wartość polskiego
wowym, zapisanym w
alności jest utrzymanie
przy jednoczesnym
arczej rządu (o ile nie
o celu NBP).

Cel

Prowadzenie polityki pieniężnej

Punkt

bazowy – jedna setna punktu procentowego. Punkt procentowy – jednostka różnicy między
Polityka pieniężna to działania banku centralnego, które wpływają na ilość pieniądza oraz
wysokość stóp procentowych w gospodarce. Poprzez te działania NBP wpływa na wydatki
gospodarstw domowych oraz przedsiębiorstw, a w efekcie na inflację.

Rada Polityki Pieniężnej jest
odpowiedzialna za prowadzenie polityki
pieniężnej, w tym ustalanie wysokości
stóp procentowych NBP. Składa się
z przewodniczącego Rady, którym
jest Prezes NBP oraz 9 członków,
powoływanych w równej liczbie przez
Prezydenta, Sejm i Senat na 6 lat.

Zarządu i jednocześnie

ania NBP

nknotów i monet

emisji banknotów i monet (tzw. znaków
tej Polskiej). To dlatego na każdym polskim
is Prezesa NBP. Emitowane przez NBP banknoty i monety są prawnym
ce, co oznacza, że nie można odmówić ich przyjęcia, gdy płacimy nimi

wartościami jednej wielkości a drugiej wielkości podanymi w procentach, np. wzrost wielkości z 20%
2,5%

+/- 1 pkt proc.

NBP dąży do zapewnienia stabilności cen, wykorzystując przy tym strategię
celu inflacyjnego. W ramach tej strategii od 2004 r. celem polityki pieniężnej
jest utrzymanie inflacji na poziomie 2,5% z symetrycznym przedziałem
odchyleń +/- 1 punkt procentowy w średnim okresie.

do 30% jest równy 10 punktom procentowym.
Organizowanie
rozliczeń pieniężnych

System płatniczy umożliwia dokonywanie rozliczeń pieniężnych między podmiotami. Na przykład, chcąc uregulować płatność, możemy zlecić
przelew środków z własnego rachunku bankowego na rachunek odbiorcy w innym banku komercyjnym. Sprawne działanie systemu płatniczego
jest możliwe dzięki temu, że NBP prowadzi system rozliczeń między bankami i umożliwia szybki
i bezpieczny rozrachunek ich transakcji.

Edukacja NBP
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Karta pracy 2. Inflacja
Zadanie 1. Zastanów się i wyjaśnij, dla jakich grup społecznych i w jakich sytuacjach występowanie
wysokiej inflacji jest zjawiskiem niekorzystnym? Uzupełnij tabelkę.

Wzrost

Nazwa zawodu
Kierowca autobusu
komunikacji miejskiej,
ma samochód prywatny,
dojeżdża do pracy
codziennie 15 km,
kawaler, spłaca kredyt
na mieszkanie

Właściciel firmy
sprzedającej warzywa

Fryzjer zatrudniony
w zakładzie fryzjerskim

Cen paliwa
Cen warzyw
Cen energii elektrycznej
Pensji minimalnej

Te grupy tracą na wysokiej inflacji:
P
 racownicy, których pensje nie rosną lub rosną wolniej od inflacji, ponieważ mogą kupić mniej towarów
i usług niż poprzednio (spada ich siła nabywcza).
 Osoby utrzymujące oszczędności na nieoprocentowanych rachunkach bankowych lub w gotówce,
ponieważ siła nabywcza tych środków spada.
 Banki udzielające pożyczek i kredytów opartych o stałą stopę procentową, ponieważ wystąpienie
wysokiej inflacji najczęściej prowadzi do zwiększenia kosztów pozyskania depozytów bankowych,
które finansują akcję kredytową. Rośną również koszty prowadzenia działalności bankowej. Taka
sytuacja (stała rentowność udzielonych kredytów i rosnący koszt depozytów i innych kosztów)
negatywnie wpływa na wynik finansowych banków.
 Osoby zawierające zwiększoną liczbę transakcji, ponieważ rosnąca inflacja powoduje konieczność
poświęcenia dodatkowego czasu i wysiłku na zawarcie dodatkowych transakcji i jak najszybszą
ucieczkę od posiadania gotówki w celu uniknięcia spadku siły nabywczej tego kapitału. Ten efekt
nazywany jest „kosztem zdzieranych zelówek”.
 Sprzedawcy, którzy muszą z większą częstotliwością dostosowywać i drukować nowe cenniki
produktów i usług, np. menu w restauracjach, wszelkie tablice z cenami, itp. Ten efekt nazywany jest
„kosztem zmienianych jadłospisów”.
 Osoby płacące podatki – przy rosnącej stopie inflacji najczęściej rosną również nominalne wartości
wypłacanych pensji, co równoważy wpływ inflacji na zdolności zakupowe. Rosnące dochody
powodują jednak zaliczenie do wyższych przedziałów dochodowych i płacenie wyższej stopy podatku
dochodowego. W efekcie siła nabywcza takiej osoby spada (osoba jest w stanie kupić mniej towarów
niż wcześniej).
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Zadanie 2. W odniesieniu do wymienionych poniżej funkcji pieniądza zastanów się, w jaki sposób
występowanie wysokiej stopy inflacji wpływa na możliwość ich realizacji?
Wybrane funkcje pieniądza:

my

(NBP) jest bankiem
tej Polskiej. Zgodnie
da za wartość polskiego
wowym, zapisanym w
alności jest utrzymanie
przy jednoczesnym
arczej rządu (o ile nie
(NBP) jest bankiem
o celu NBP).
tej Polskiej. Zgodnie
da za wartość polskiego
s NBP, Rada Polityki
wowym, zapisanym w
alności jest utrzymanie
przy jednoczesnym
Zarządu i jednocześnie
arczej rządu (o ile nie
(NBP) jest bankiem
o celu NBP).
tej Polskiej. Zgodnie
da za wartość polskiego
s NBP, Rada Polityki
wowym, zapisanym w
alności jest utrzymanie
przy jednoczesnym
Zarządu i jednocześnie
arczej rządu (o ile nie
o celu NBP).

my

my

ania NBP

nknotów i monet

Prowadzenie polityki pieniężnej

miernik

wartości

Polityka pieniężna to działania banku centralnego, które wpływają na ilość pieniądza oraz
wysokość stóp procentowych w gospodarce. Poprzez te działania NBP wpływa na wydatki
gospodarstw domowych oraz przedsiębiorstw, a w efekcie na inflację.

Rada Polityki Pieniężnej jest
odpowiedzialna za prowadzenie polityki
pieniężnej, w tym ustalanie wysokości
stóp procentowych NBP. Składa się
z przewodniczącego Rady, którym
jest Prezes NBP oraz 9 członków,
powoływanych w równej liczbie przez
Prezydenta, Sejm i Senat na 6 lat.
Rada Polityki Pieniężnej jest
odpowiedzialna za prowadzenie polityki
pieniężnej, w tym ustalanie wysokości
stóp procentowych NBP. Składa się
z przewodniczącego Rady, którym
jest Prezes NBP oraz 9 członków,
powoływanych w równej liczbie przez
Prezydenta, Sejm i Senat na 6 lat.
Rada Polityki Pieniężnej jest
odpowiedzialna za prowadzenie polityki
pieniężnej, w tym ustalanie wysokości
stóp procentowych NBP. Składa się
z przewodniczącego Rady, którym
jest Prezes NBP oraz 9 członków,
powoływanych w równej liczbie przez
Prezydenta, Sejm i Senat na 6 lat.

semisji
NBP, banknotów
Rada Polityki
i monet (tzw. znaków
tej Polskiej). To dlatego na każdym polskim
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System płatniczy umożliwia dokonywanie rozliczeń pieniężnych między podmiotami. Na przyNBP dąży do zapewnienia stabilności cen, wykorzystując przy tym strategię
kład, chcąc uregulować płatność, możemy zlecić
celu inflacyjnego. W ramach tej strategii od 2004 r. celem polityki pieniężnej
przelew środków z własnego rachunku bankowejest utrzymanie inflacji na poziomie 2,5% z symetrycznym przedziałem
pkt proc. odbiorcy
go+/-na1 rachunek
w innym banku komerodchyleń +/- 1 punkt procentowy w średnim okresie.
cyjnym. Sprawne działanie systemu płatniczego
jest możliwe dzięki temu, że NBP prowadzi sysSystem płatniczy umożliwia dokonywanie rozlitem rozliczeń między bankami i umożliwia szybki
czeń pieniężnych między podmiotami. Na przyi bezpieczny rozrachunek ich transakcji.
kład, chcąc uregulować płatność, możemy zlecić
przelew środków z własnego rachunku bankowego na rachunek odbiorcy w innym banku komercyjnym. Sprawne działanie systemu płatniczego
jest możliwe dzięki temu, że NBP prowadzi sysEdukacja NBP
System płatniczy umożliwia dokonywanie rozlitem rozliczeń między bankami i umożliwia szybki
czeń pieniężnych między podmiotami. Na przyi bezpieczny rozrachunek ich transakcji.
kład, chcąc uregulować płatność, możemy zlecić
przelew środków z własnego rachunku bankowego na rachunek odbiorcy w innym banku komercyjnym. Sprawne działanie systemu płatniczego
jest możliwe dzięki temu, że NBP prowadzi sysEdukacja NBP
tem rozliczeń między bankami i umożliwia szybki
i bezpieczny rozrachunek ich transakcji.

Organizowanie
2,5%
rozliczeń pieniężnych
Organizowanie
rozliczeń pieniężnych
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