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Rozdział 1
Wprowadzenie

Synteza

Rozdział 1

Synteza
Bank centralny to instytucja mająca zasadnicze znaczenie w systemie pieniężnym. Narodowy
Bank Polski (zwany dalej NBP) jako bank centralny Rzeczypospolitej Polskiej wypełnia zadania określone w Konstytucji RP, ustawie o Narodowym Banku Polskim i ustawie Prawo
bankowe. W ramach funkcji podstawowych NBP pełni również funkcję banku emisyjnego
oraz banku banków. Mając wyłączne prawo emitowania znaków pieniężnych, NBP zapewnia ich odpowiednią jakość w obiegu oraz płynność rozliczeń gotówkowych, wprowadzając
do obiegu banknoty i monety w pełnej strukturze nominałowej.
Zgodnie z art. 32 ustawy o Narodowym Banku Polskim znaki pieniężne, tj. banknoty
oraz monety emitowane przez NBP, są prawnymi środkami płatniczymi na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej, czyli są powszechnie akceptowane jako forma dokonywania
rozliczeń pieniężnych. Kwestia powszechnej akceptacji pieniądza gotówkowego ma fundamentalne znaczenie dla niezakłóconego funkcjonowania rozliczeń pieniężnych w społeczeństwie, w szczególności dla niektórych grup konsumentów dokonujących rozliczeń głównie
za pomocą banknotów i monet1.
Działalność NBP w ramach obrotu gotówkowego obejmuje: zamawianie produkcji banknotów i monet u producentów, weryfikację autentyczności i jakości obiegowej znaków pieniężnych, ich przechowywanie oraz dystrybucję. W praktyce obszar, na który NBP oddziałuje
za pośrednictwem regulacji dotyczących pobierania i odprowadzania waluty polskiej, obejmuje głównie banki2. Uczestnikami krajowego obrotu gotówkowego, poza bankiem centralnym i bankami, są również producenci znaków pieniężnych, firmy CIT procesujące gotówkę
na rzecz banków, operatorzy bankomatów, sieci handlu detalicznego i konsumenci.
„Raport o obrocie gotówkowym w Polsce w 2019 r.”, zwany dalej Raportem, jest kolejnym
materiałem NBP zawierającym informacje o krajowym obrocie gotówkowym. Ma on
na celu m.in. prezentację danych statystycznych dotyczących zjawisk zachodzących na rynku
obrotu gotówkowego, a także monitorowanie czynników wpływających na zachowania jego
uczestników.
W Raporcie przedstawiono główne czynniki wpływające na model obrotu gotówkowego
w Polsce, relacje pomiędzy bankiem centralnym a uczestnikami rynku obrotu gotówkowego,
jak również dane statystyczne odzwierciedlające tendencje w obrocie gotówkowym zaobserwowane w 2019 r. oraz wstępne informacje o wpływie pandemii koronawirusa na rynek
obrotu gotówkowego. Niniejsze opracowanie dotyczy obrotu znakami pieniężnymi waluty
polskiej, których główną funkcją ekonomiczną jest funkcja transakcyjna (cyrkulacyjna).
W związku z powyższym dane nie uwzględniają tzw. wartości kolekcjonerskich, które pełnią funkcję płatniczą i mają status prawnego środka płatniczego, jednak nie są traktowane
jako powszechny środek wymiany w transakcjach.

1
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Komunikat NBP z 10 kwietnia 2020 r.: NBP apeluje o powszechne akceptowanie płatności gotówkowych,
www.nbp.pl.
Na potrzeby niniejszego Raportu pojęcie banki obejmuje również inne, poza bankami, podmioty mające
ustawowe upoważnienie do pobierania z NBP i odprowadzania do NBP waluty polskiej.
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W przypadku wartości pieniądza gotówkowego w obiegu od lat obserwuje się tendencję
wzrostową. W latach 2013–2016 wzrost rok do roku przekraczał 10%. W 2013 r. wyniósł 11,0%,
a w 2016 r. 14,9%. W 2017 i 2018 r. odnotowano natomiast niższy wzrost wartości pieniądza
gotówkowego w obiegu, odpowiednio 5,9% i 8,8%. Według stanu na 31 grudnia 2019 r. wartość pieniądza gotówkowego w obiegu3 wyniosła 238,5 mld zł, co oznacza, że od 31 grudnia
2012 r. wzrosła ponad dwukrotnie, tj. o 125,1 mld zł. Jednocześnie wartość obiegu na koniec
kwietnia 2020 r. wyniosła 289,3 mld zł i wzrosła w porównaniu ze stanem na początek marca
o 51,0 mld zł, tj. aż o 21,4%. W ciągu zaledwie 2 miesięcy odnotowano zatem rekordowy
przyrost wartości obiegu, znacznie przewyższający wzrost notowany do tej pory w ujęciu
rocznym.
W strukturze liczbowej największy udział w obiegu na koniec 2019 r. miał banknot 100 zł:
61,0% (w 2018 r. 61,4%) i 200 zł: 15,9% (w 2018 r. 14,9%). W przypadku monet znaczny udział
w obiegu miały: 1 gr – 37,6% (w 2018 r. 37,5%) oraz 2 gr – 17,1% (w 2018 r. 17,3%).
Liczba banknotów i monet pobranych przez banki z NBP w 2019 r. wyniosła ponad
3,7 mld szt. i w stosunku do poprzedniego roku wzrosła o 0,6%4. Z kolei liczba banknotów
i monet odprowadzonych do NBP przez banki w 2019 r. wyniosła blisko 2,6 mld szt. i była
o 1,5% wyższa niż w poprzednim roku. Jednocześnie wartość banknotów i monet pobranych z NBP w 2019 r. wyniosła 203,5 mld zł i wzrosła o 2,6% w stosunku do poprzedniego
roku. Wartość banknotów i monet odprowadzonych do NBP w 2019 r. wyniosła natomiast
184,2 mld zł i zwiększyła się o 3,7% w stosunku do poprzedniego roku. Pomimo wzrostu
wartości pobranych i odprowadzonych znaków pieniężnych w 2019 r. obserwuje się wzrost
recyrkulacji banknotów i monet, czyli spada częstotliwość ich powrotu z rynku do NBP.
Oznacza to, że w 2019 r. banknot powracał do sortowni oddziału okręgowego NBP przeciętnie po 389 dniach od momentu pobrania go przez bank (dla porównania: w 2014 r. banknot
przeciętnie powracał do NBP po 236 dniach, a w 2018 r. po 370 dniach). W przypadku monet
wskaźnik recyrkulacji w 2019 r. wyniósł około 12 361 dni, co oznacza, że w porównaniu
z 2018 r. moneta powracała do NBP rzadziej o 857 dni.
Tendencje w zakresie kształtowania się wartości pieniądza gotówkowego w obiegu są związane z czynnikami:
§ fundamentalnymi (np. kurs walutowy, PKB, inflacja, stopy procentowe);
§ sezonowymi (tj. występującymi cyklicznie w okresach świątecznych, wakacji, na początku
roku szkolnego itp.);
§ jednorazowymi (kryzysy finansowe, nieprzewidziane wydarzenia o znacznym zasięgu
i wpływie, np. pandemia).
Jednocześnie można zauważyć, że:
§ relacja wartości obiegu do PKB w 2019 r. wyniosła 10,5% i kształtowała się na podobnym
poziomie jak w 2018 r., tj. 10,3%;
§ wartość agregatu pieniężnego M1 w 2019 r. przekroczyła 1 bln zł i w porównaniu z 2018 r.
wzrosła o 142,5 mld zł, tj. o 14,1%;
§ udział pieniądza gotówkowego w M1 w 2019 r. wyniósł 19,4% i w stosunku do 2018 r.
obniżył się o 0,7 pkt proc.

3
4

Wartość pieniądza gotówkowego w obiegu podawana bez wartości kolekcjonerskich.
Do wyliczenia zmian zastosowano pełne wartości liczbowe.
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Rozdział 1

Równolegle, w ramach monitoringu jakości banknotów w obiegu oraz rozpoznawania
potrzeb i preferencji Polaków w tym zakresie, w 2019 r. na zlecenie NBP zostały przeprowadzone badania opinii publicznej. Badanie jakościowe przeprowadzono na przełomie lipca
i sierpnia 2019 r. w pięciu miastach o różnej wielkości, zlokalizowanych w różnych regionach Polski. Kolejnym etapem było przeprowadzenie (na przełomie października i listopada 2019 r.) badania ilościowego, które objęło respondentów ze wszystkich województw.
Potwierdzili oni, że jakość banknotów jest dla nich ważna, podobnie jak ich stan fizyczny
i ogólny wygląd. Jednocześnie zaobserwowano, że ankietowani mają duże zaufanie do banknotów waluty polskiej oraz postrzegają banknot jako symbol narodowy.
W celu optymalizacji i standaryzacji przepływu banknotów i monet oraz ich przemieszczania w całym łańcuchu, a także zapewnienia elektronicznej wymiany informacji według
określonego standardu, NBP wprowadził w 2019 r. kolejne zmiany w ramach przepisów
zarządzenia w sprawie sposobu i trybu przeliczania, sortowania, pakowania i oznaczania
opakowań banknotów i monet oraz wykonywania czynności związanych z zaopatrywaniem
banków w te znaki5. Decyzja ta wiązała się m.in. z planowanym wdrożeniem standardów
GS1 w procesach obrotu banknotów i monet w celu automatyzacji operacji związanych
z zaopatrywaniem banków w walutę polską oraz procesowaniem gotówki. Od stycznia
2020 r. kody kreskowe w standardzie GS1–128 na opakowaniach banknotów i monet są stosowane przez NBP oraz przez producenta banknotów. Prace nad wprowadzeniem kodów
kreskowych przez banki i innych uczestników rynku obrotu gotówkowego będą sukcesywnie
realizowane na kolejnych etapach.
Jednocześnie zgodnie z przyjętym harmonogramem zmian w obrocie gotówkowym
Zarządzeniem nr 19/2016 wprowadzono następujące wymogi systemowe:
§ konieczność przeliczania, sortowania oraz sprawdzania autentyczności banknotów
za pomocą urządzeń (np. sorterów) w przypadku przeznaczenia ich do urządzeń obsługiwanych przez klientów (np. bankomatów) – od 1 stycznia 2020 r.;
§ wprowadzenie 10-procentowego limitu ręcznego przeliczania banknotów, ich sortowania
oraz sprawdzania pod kątem autentyczności − od 1 stycznia 2022 r.
Zmiany ww. przepisów były opiniowane na każdym etapie przez przedstawicieli rynku
obrotu gotówkowego oraz szczegółowo omawiane podczas spotkań organizowanych w NBP.
Rozpoczęto również prace nad nowelizacją Zarządzenia nr 19/2016, której celem jest dalsza
optymalizacja funkcjonowania rynku obrotu gotówkowego. Przewidywane jest wdrożenie
odprowadzania banknotów w jednym strumieniu, obejmującym banknoty ON, bez konieczności wydzielania banknotów NS. Pozwoli to na uproszczenie i zmniejszenie pracochłonności procesu przetwarzania gotówki oraz zmniejszenie jego kosztów zarówno po stronie banków, jak i NBP. Projektowana zmiana umożliwi również zwiększenie automatyzacji procesu
sortowania banknotów.
W 2019 r. zaopatrywanie banków w walutę polską przebiegało stabilnie. Ze względu na termin przygotowywania niniejszego Raportu w przedstawionych analizach określających
wpływ pandemii koronawirusa na obrót gotówkowy uwzględniono dane dostępne do końca
maja 2020 r.
5
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Zarządzenie nr 19/2016 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 17 sierpnia 2016 r., zwane dalej
Zarządzeniem nr 19/2016.
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Kluczowe pojęcia zawarte w niniejszym Raporcie zostały wyjaśnione w słowniku.
Główne dane statystyczne dotyczące rynku obrotu gotówkowego w 2018 i 2019 r. przedstawiono w tabeli 1.
Tabela 1. Główne dane za 2018 i 2019 r.
2018 r.

2019 r.

Zmiana
(2019/2018)

219,2 mld zł

238,5 mld zł

wzrost o 19,3 mld zł
(+8,8%)

Liczba banknotów w obiegu
(stan na 31.12.2019 r.)

2 119 922 805 szt.

2 325 021 905 szt.

wzrost o 205 099 100 szt.
(+9,7%)

Liczba monet w obiegu
(stan na 31.12.2019 r.)

18 382 707 375 szt.

19 412 511 127 szt.

wzrost o 1 029 803 752 szt.
(+5,6%)

Wartość pobrań
waluty polskiej z NBP

198,4 mld zł

203,5 mld zł

wzrost o 5,1 mld zł
(+2,6%)

Liczba banknotów pobranych z NBP

2 133 613 000 szt.

2 169 935 000 szt.

wzrost o 36 322 000 szt.
(+1,7%)

Liczba monet pobranych z NBP

1 613 644 500 szt.

1 601 009 500 szt.

spadek o 12 635 000 szt.
(-0,8%)

177,6 mld zł

184,2 mld zł

wzrost o 6,6 mld zł
(+3,7%)

Liczba banknotów
odprowadzonych do NBP1

1 996 009 377 szt.

2 042 436 123 szt.

wzrost o 46 426 746 szt.
(+2,3%)

Liczba monet
odprowadzonych do NBP2

565 864 753 szt.

557 193 000 szt.

spadek o 8 671 753 szt.
(-1,5%)

Rotacja banknotów
(stan na 31.12.2019 r.)

w cyklach: 0,99
w dniach: 370

w cyklach: 0,94
w dniach: 389

spadek w cyklach: 0,05
wzrost w dniach: 19

Rotacja monet
(stan na 31.12.2019 r.)

w cyklach: 0,032
w dniach: 11 504

w cyklach: 0,030
w dniach: 12 361

spadek w cyklach: 0,002
wzrost w dniach: 857

2 120,5 mld zł

2 273,6 mld zł

wzrost o 153,1 mld zł
(+7,2%)4

Wartość obiegu / PKB

10,3%

10,5%

wzrost o 0,2 pkt proc.

Wartość agregatu M1

1 012,4 mld zł

1 154,9 mld zł

wzrost o 142,5 mld zł
(+14,1%)

20,1%

19,4%

spadek o 0,7 pkt proc.

Wartość obiegu
(stan na 31.12.2019 r.)

Wartość odprowadzeń
waluty polskiej do NBP

Wartość PKB3

Wartość obiegu / agregat M1
1
2
3

4

Liczba lub wartość waluty polskiej, która została przekazana do NBP przez banki.
Jw.
Produkt krajowy brutto nominalny (ceny bieżące) wg danych GUS za 2018 i 2019 r. („Biuletyn Statystyczny”
nr 03/2019, data publikacji 24 kwietnia 2020 r.).
Dynamika PKB w kategoriach nominalnych; wg danych GUS z 24 kwietnia 2020 r. PKB w 2019 r. wzrósł
realnie o 4,1%, wobec 5,3% w 2018 r.
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Rozdział 2

Obieg znaków
pieniężnych

Rozdział 2

Obieg znaków pieniężnych
Wartość pieniądza gotówkowego w obiegu według stanu na 31 grudnia 2019 r. wyniosła
238,5 mld zł. W stosunku do 31 grudnia 2018 r. odnotowano wzrost wartości pieniądza gotówkowego w obiegu o 8,8%, tj. o 19,3 mld zł.
Wykres 1. Wartość pieniądza gotówkowego w obiegu w układzie miesięcznym w latach 1997–2019
260
240
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80
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40
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0

mld zł

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Wartość obiegu

Liniowa (wartość obiegu)

Źródło: opracowanie Departamentu Emisyjno-Skarbcowego NBP.

Wykres 1 ilustruje wzrost wartości pieniądza gotówkowego w obiegu. W Polsce w latach
1997–2019 udział pieniądza gotówkowego w agregacie M1 spadł z około 36% do około 19%,
co oznacza, że tempo wzrostu depozytów bieżących w bankach przekraczało tempo wzrostu
wartości pieniądza gotówkowego w obiegu. Tendencja ta zmieniła się w 2008 r. w związku
z kryzysem finansowym. Znacznie powiększył się wówczas udział pieniądza gotówkowego
w agregacie M1; w grudniu 2008 r. wzrósł do 26% z poziomu 23% na początku roku, tj.
o 3 pkt proc. W 2009 r. wskaźnik ten powrócił do poziomu 23,1%. Spadek wskaźnika odnotowano również w 2010 r.; wówczas ukształtował się na poziomie 20,6%. Po 2011 r. zaobserwowano wzrost wskaźnika do 21,6% w 2015 r., a następnie spadek do 20,1% w 2018 r. W grudniu
2019 r. udział pieniądza gotówkowego w agregacie M1 wyniósł 19,4%. Oznacza to, że w 2019 r.
udział pieniądza gotówkowego w agregacie podaży pieniądza M1 uległ obniżeniu poniżej
poziomu, który w latach 2010–2018 ustabilizował się w przedziale 20–22%6.

2.1. Wartość oraz liczba banknotów i monet w obiegu
W ciągu 2019 r. wartość banknotów znajdujących się w obiegu zwiększyła się o ponad
19,0 mld zł, tj. o 8,8%. Wzrost odnotowano w odniesieniu do banknotów o nominałach:
500 zł, 200 zł, 100 zł, 20 zł, 10 zł, natomiast spadek w przypadku banknotu o nominale 50 zł.
6

12

Porównanie wybranych elementów polskiego systemu płatniczego z systemami innych krajów Unii
Europejskiej za 2017 r., Narodowy Bank Polski, 2018 r.
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Tabela 2. Wartość banknotów w obiegu wg nominałów w 2019 r. (w zł)
Stan na koniec
kwartału

500 zł

1

2

IV kw. 2018

7 111 082 000

200 zł

100 zł

3

4

63 376 755 200 130 209 026 600

50 zł

20 zł

5

6

9 508 380 450

2 464 264 220

10 zł

Łącznie

7

8

1 733 457 790 214 402 966 260

I kw. 2019

7 874 035 500 64 699 904 000 130 253 090 000

9 196 535 650

2 425 035 760

1 733 017 280

II kw. 2019

8 581 469 500 67 054 056 000

9 432 345 450

2 503 879 620

1 770 084 510 222 897 543 180

133 555 708 100

216 181 618 190

III kw. 2019

9 543 019 000

69 632 719 600

135 732 756 600

9 269 522 050

2 481 806 860

1 757 529 580

IV kw. 2019

10 423 225 500

71 749 478 000

137 386 957 400

9 444 906 100

2 533 335 480

1 818 200 750 233 356 103 230

228 417 353 690

Źródło: opracowanie Departamentu Emisyjno-Skarbcowego NBP.

Największy wzrost wartości w obiegu w tym okresie zaobserwowano w przypadku banknotów o najwyższych nominałach − 500 zł i 200 zł (odpowiednio o 46,6% oraz o 13,2%). Wiąże
się to z rozszerzeniem struktury nominałowej banknotów od lutego 2017 r. o banknot 500 zł
oraz z funkcją tezauryzacyjną, którą pełnią w obrocie gotówkowym.
W strukturze wartościowej banknotów udział nominałów 500 zł i 200 zł zwiększył się odpowiednio o 1,2 pkt proc. i 1,1 pkt proc., natomiast udział nominałów 100 zł i 50 zł spadł odpowiednio o 1,8 pkt proc. i 0,4 pkt proc. Udział nominałów 20 zł i 10 zł się nie zmienił.
Liczba banknotów znajdujących się w obiegu zwiększyła się w ciągu 2019 r. o 130,9 mln szt.,
tj. o 6,2%. Jednocześnie w strukturze liczbowej banknotów w obiegu nie odnotowano znaczących zmian udziału poszczególnych nominałów. Najwięcej (61,0%) było w obiegu banknotów o wartości nominalnej 100 zł. Drugi pod tym względem był nominał 200 zł (15,9%),
natomiast 8,4% obiegu stanowiły banknoty 50-złotowe (tabela 3). Można również wskazać,
że udział banknotów 500 zł i 200 zł nieznacznie wzrósł w porównaniu z IV kwartałem 2018 r.,
odpowiednio o 0,2 i 1,0 pkt proc., co może świadczyć o większym zapotrzebowaniu rynku
na banknoty o wyższych nominałach.
Tabela 3. Liczba banknotów w obiegu wg nominałów w 2019 r.
Stan na koniec
kwartału
1
IV kw. 2018

500 zł
2

200 zł

100 zł

50 zł

20 zł

10 zł

Łącznie

3

4

5

6

7

8

14 222 164

316 883 776

1 302 090 266

190 167 609

123 213 211

173 345 779

2 119 922 805
2 120 262 720

I kw. 2019

15 748 071

323 499 520

1 302 530 900

183 930 713

121 251 788

173 301 728

II kw. 2019

17 162 939

335 270 280

1 335 557 081

188 646 909

125 193 981

177 008 451

2 178 839 641

III kw. 2019

19 086 038

348 163 598

1 357 327 566

185 390 441

124 090 343

175 752 958

2 209 810 944

IV kw. 2019

20 846 451

358 747 390

1 373 869 574

188 898 122

126 666 774

181 820 075

2 250 848 386

Źródło: opracowanie Departamentu Emisyjno-Skarbcowego NBP.

Wartość monet znajdujących się w obiegu wzrosła w ciągu 2019 r. o 328,2 mln zł, tj. o 6,8%.
W strukturze nominałowej pod względem wartości największy wzrost odnotowano w przypadku monet 5 zł, 2 zł (bez 2 zł NG7) oraz 1 zł – odpowiednio o 9,1%, 6,8%, 7,4%. Udział monet
5 zł i 1 zł wzrósł odpowiednio o 0,8 pkt proc. i 0,1 pkt proc. Udział monet 2 zł, 50 gr, 10 gr,
5 gr, 2 gr i 1 gr pozostał na tym samym poziomie, natomiast udział monet 2 zł NG i 20 gr
spadł odpowiednio o 0,7 pkt proc. i 0,1 pkt proc.

7

Monety okolicznościowe 2 zł wykonane ze stopu Nordic Gold, będące prawnym środkiem płatniczym.
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Tabela 4. Wartość monet w obiegu wg nominałów w 2019 r. (w zł)
Stan na
koniec
kwartału

5 zł

2 zł

2 zł NG

1 zł

50 gr

20 gr

10 gr

5 gr

2 gr

1 gr

Łącznie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

IV kw. 2018 1 709 406 610 925 656 712 478 249 162 604 506 513 324 362 986 272 893 202 231 173 826 116 251 095 63 770 290 68 959 000 4 795 229 396
I kw. 2019 1 727 210 035 922 189 804 478 190 730 601 763 013 325 429 142 274 648 122 233 499 601 117 092 564 64 165 753 69 595 087 4 813 783 850
II kw. 2019 1 792 741 525 949 757 344 478 211 472 621 047 135 332 481 361 278 419 900 237 563 034 118 774 045 64 793 992 70 612 298 4 944 402 104
III kw. 2019 1 820 412 310 970 028 744 478 221 070 635 493 483 339 417 711 282 647 131 241 974 172 120 554 964 65 509 595 71 709 168 5 025 968 348
IV kw. 2019 1 865 630 690 988 750 922 478 190 858 649 039 093 346 257 249 287 001 526 246 639 503 122 582 599 66 380 758 72 922 680 5 123 395 877

Źródło: opracowanie Departamentu Emisyjno-Skarbcowego NBP.

W ciągu 2019 r. liczba monet znajdujących się w obiegu zwiększyła się o 1 029,8 mln szt., tj.
o 5,6%. Wzrost odnotowano w przypadku wszystkich monet (5 zł – 9,1%, 2 zł – 6,8%, 1 zł –
7,4%, 50 gr – 6,7%, 20 gr – 5,2%, 10 gr – 6,7%, 5 gr – 5,4%, 2 gr – 4,1% i 1 gr – 5,7%). W przypadku
monet o nominale 2 zł NG nie zaobserwowano zmiany.
Tabela 5. Liczba monet w obiegu wg nominałów w 2019 r.
Stan na
koniec
kwartału

5 zł

2 zł

2 zł NG

1 zł

50 gr

20 gr

10 gr

5 gr

2 gr

1 gr

Łącznie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

IV kw. 2018 341 881 322 462 828 356 239 124 581 604 506 513 648 725 972 1 364 466 010 2 311 738 260 2 325 021 905 3 188 514 509 6 895 899 947 18 382 707 375
I kw. 2019 345 442 007 461 094 902 239 095 365 601 763 013 650 858 283 1 373 240 608 2 334 996 012 2 341 851 278 3 208 287 647 6 959 508 709 18 516 137 824
II kw. 2019 358 548 305 474 878 672 239 105 736 621 047 135 664 962 721 1 392 099 500 2 375 630 337 2 375 480 894 3 239 699 595 7 061 229 752 18 802 682 647
III kw. 2019 364 082 462 485 014 372 239 110 535 635 493 483 678 835 422 1 413 235 654 2 419 741 719 2 411 099 276 3 275 479 774 7 170 916 838 19 093 009 535
IV kw. 2019 373 126 138 494 375 461 239 095 429 649 039 093 692 514 498 1 435 007 628 2 466 395 027 2 451 651 972 3 319 037 907 7 292 267 974 19 412 511 127

Źródło: opracowanie Departamentu Emisyjno-Skarbcowego NBP.

Jednocześnie w strukturze liczbowej monet w obiegu nie odnotowano znacznych zmian
udziału poszczególnych nominałów. Największą liczbę monet w obiegu stanowiły monety
tzw. niskich nominałów, tj. 1–5 gr, łącznie osiągnęły one 67,3%. W praktyce monety te wykazują jednak najniższe wskaźniki rotacji w cyklach (patrz: podrozdział „2.2. Rotacja banknotów i monet”).

2.2. Rotacja banknotów i monet
Częstotliwość powrotu banknotów i monet z rynku do NBP jest wyrażana za pomocą wskaźników rotacji w dniach oraz w cyklach.
Wskaźnik rotacji w cyklach stanowi iloraz liczby banknotów lub monet, które w przyjętym
okresie wpłynęły z banków do NBP, oraz średniej liczby banknotów lub monet w obiegu
w tym samym czasie. Wskaźnik rotacji w dniach jest to natomiast iloraz średniej liczby
banknotów lub monet w obiegu w przyjętym okresie oraz liczby banknotów lub monet,
które w tym samym czasie wpłynęły z banków do NBP, pomnożony przez liczbę dni (365).
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W 2019 r. banknot powracał do sortowni oddziału okręgowego NBP przeciętnie po 389 dniach,
liczonych od momentu pobrania go przez bank z NBP. W porównaniu z 2018 r. odnotowano
spadek częstotliwości powrotu banknotu do NBP o 19 dni. W przypadku monet szacowany
czas powrotu do NBP wyniósł w 2019 r. 12 361 dni i wydłużył się w porównaniu z 2018 r.
o 857 dni.
Poniżej przedstawiono kształtowanie się wskaźników rotacji banknotów (wykres 2) i monet
(wykres 3) w podziale na nominały. Wskaźnik rotacji w cyklach dla wszystkich nominałów
banknotów na koniec 2019 r. wyniósł 0,94, co oznacza spadek o 0,05 w porównaniu z 2018 r.
Według stanu na koniec 2019 r. wskaźnik rotacji dla poszczególnych nominałów banknotów
był zróżnicowany. Najczęściej powracały do NBP banknoty o nominałach 50 zł i 20 zł, najrzadziej banknot o nominale 500 zł. W 2019 r. wskaźnik rotacji w cyklach obniżył się w stosunku
do 2018 r. w przypadku wszystkich nominałów banknotów z wyjątkiem banknotu 50 zł.
Spadek wynosił odpowiednio: 500 zł – 0,06, 200 zł − 0,05, 100 zł – 0,04, 20 zł – 0,08, 10 zł – 0,06.
W przypadku nominału 50 zł wzrost wyniósł 0,05 (wykres 2).
W przypadku banknotów o wysokich nominałach, tj. 500 zł i 200 zł, mniejsza częstotliwość
powrotu z rynku do NBP może wskazywać na ich funkcję tezauryzacyjną. Najczęściej powracające z rynku do NBP banknoty to 50 zł i 20 zł, co może świadczyć o ich roli transakcyjnej.
Wykres 2. Rotacja banknotów w cyklach
2,5

cykl

2,0
1,5

0,99

0,72

0,94

1,35

1,0
0,5

2,10

2,05

0,89

1,27
0,82
0,10

0,16

0,0

0,67

2018
500 zł

200 zł

0,85

0,76

2019
100 zł

50 zł

20 zł

10 zł

Średni wskaźnik

Źródło: opracowanie Departamentu Emisyjno-Skarbcowego NBP.
Uwaga: na potrzeby analityczne źródłowe dane liczbowe zostały zaokrąglone do części dziesiętnych.

Wskaźnik rotacji monet w cyklach od lat cechuje się tendencją spadkową. Na koniec 2014 r.
wyniósł 0,042 (tj. przeciętnie monety powracały do NBP blisko co 24 lata), a na koniec 2019 r.
wyniósł 0,030, czyli monety przeciętnie powracały do NBP blisko co 34 lata (wykres 3).
Podobnie jak w przypadku banknotów wskaźnik rotacji dla poszczególnych nominałów
monet był zróżnicowany. Według stanu na koniec 2019 r. najczęściej powracały do NBP
monety o nominale 1 zł (wskaźnik wyniósł ponad 0,2, co oznacza, że moneta trafiała do NBP
w przybliżeniu co 5 lat) oraz monety 5 zł i 2 zł. W ich przypadku wskaźnik rotacji wyniósł
odpowiednio 0,133 i 0,154, czyli powracały do NBP odpowiednio co 8 i 7 lat. Na ogólny
wskaźnik rotacji monet wpłynęły monety o niskich nominałach, tj. 5 gr, 2 gr, 1 gr, które
w praktyce bardzo rzadko powracały do NBP (według wyliczeń byłoby to, odpowiednio,
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co: 75, 111 i 148 lat). Należy zauważyć, że wskaźnik rotacji monet 10 gr i 20 gr jest bardziej
podobny do rotacji monet z grupy niskich nominałów (5 gr) niż do rotacji monet o wyższym
nominale (50 gr).
W celu zwiększenia częstotliwości powrotu monet do NBP 8 marca 2019 r. w jednym z oddziałów okręgowych NBP pilotażowo uruchomiono samoobsługowe urządzenie umożliwiające
zamianę monet przez klientów. Pozwala ono na szybką zamianę dużej ilości bilonu na znaki
pieniężne o wyższych nominałach. Po zakończeniu przyjmowania monet urządzenie drukuje potwierdzenie, na podstawie którego w kasie oddziału okręgowego NBP wypłacana jest
równowartość przyjętych monet. Od zamiany monet nie jest pobierana prowizja. W okresie od 8 marca do końca 2019 r. urządzenie to przyjęło 3 mln szt. monet różnych nominałów o łącznej wartości 1,6 mln zł. Wśród nich największy udział (23,3%) miała 1-groszówka.
Monety tzw. niskich nominałów, tj. 1–5 gr, stanowiły łącznie blisko połowę wszystkich monet
zdeponowanych w urządzeniu.
Wykres 3. Rotacja monet w cyklach
0,250

cykl

0,214

0,200
0,150

0,201
0,164

0,152

0,154

0,122

0,100
0,007 0,009 0,014

0,133

0,109

0,032

0,007 0,009 0,013

0,030

0,050
0,000
1 gr

2 gr

0,023 0,035

0,021 0,031

2018

2019

5 gr

10 gr

20 gr

50 gr

1 zł

2 zł

5 zł

Średni wskaźnik

Źródło: opracowanie Departamentu Emisyjno-Skarbcowego NBP.
Uwaga: na potrzeby analityczne źródłowe dane liczbowe zostały zaokrąglone do części dziesiętnych.

2.3. Pieniądz gotówkowy i bezgotówkowy
Współczesny konsument funkcjonuje w świecie oferującym różnorodność środków płatniczych. Czasy postępującej cyfryzacji sprzyjają rozwojowi elektronicznych środków płatniczych, jednak nie wykluczają funkcjonowania banknotów i monet.
Pieniądz gotówkowy jest nadal popularnym środkiem płatniczym, również w wysoko rozwiniętych gospodarkach światowych, takich jak Japonia czy USA. Według danych Europejskiego
Banku Centralnego w 2016 r. 79% transakcji przeprowadzonych w punktach handlowo-usługowych sfinalizowano przy wykorzystaniu banknotów i monet. W statystykach przodowali
mieszkańcy Niemiec, Austrii i Słowenii, gdzie udział liczby transakcji gotówkowych przekroczył nawet 80%. Pod względem wartości transakcji w strefie euro 54% stanowiły płatności
zrealizowane za pomocą banknotów i monet8.
8
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Europejski Bank Centralny, The use of cash by households in the euro area, Occasional Paper Series, No. 201,
listopad 2017 r., https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecb.op201.en.pdf.
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We Francji udział transakcji gotówkowych w ogólnej liczbie transakcji wyniósł 68%, natomiast wartościowo płatności gotówkowe stanowiły 28% ogółu transakcji. Pieniądz gotówkowy był przeważnie wykorzystywany w transakcjach o niższej wartości. Jak wskazują niektóre szacunki, 35–40% banknotów może być przechowywanych w celach transakcyjnych.
Poza typowo płatniczą funkcją banknoty odgrywają również rolę środka tezauryzacyjnego,
popularnego w szczególności w obliczu niespodziewanych wydarzeń ekonomicznych.
Europejski Bank Centralny szacuje, że pod względem wartości 25% banknotów euro wprowadzonych do obiegu pozostaje w posiadaniu obywateli krajów spoza strefy9.
Na światowej mapie zwyczajów płatniczych wyraźnie widoczne są również państwa przodujące w korzystaniu z elektronicznych instrumentów płatniczych, np. Szwecja, Norwegia
i Finlandia. W 2018 r. 13% Szwedów płaciło za towary banknotami i monetami, podczas gdy
w 2010 r. było to jeszcze 39%. Transakcje realizowane przy wykorzystaniu pieniądza gotówkowego stanowią w Szwecji 6%, natomiast regulowane za pomocą kart płatniczych – 58%. Bank
centralny notuje w tym kraju spadek wartości pieniądza gotówkowego w obiegu i zakłada,
że w 2020 r. może on wynieść nawet 50% w stosunku do 2012 r.10 W ciągu dekady przeciętny
Szwed podwoił liczbę transakcji realizowanych kartą płatniczą w porównaniu z 2008 r. Bez
wątpienia Szwecja należy do grupy państw o największym wykorzystaniu bezgotówkowych
środków płatniczych11. Riksbank zwraca jednak uwagę na wykluczenie finansowe pewnej
części Szwedów w związku z szybko postępującym rozwojem elektronicznych instrumentów
płatniczych i postuluje ochronę pieniądza gotówkowego jako środka płatniczego12. Dane
dotyczące Norwegii w zakresie płatności są zbliżone do statystyk szwedzkich. W 2018 r.
Norwedzy regulowali 11% transakcji za pomocą banknotów i monet, co stanowiło 6% wartości wszystkich transakcji płatniczych13. Podobnie było w przypadku Finlandii. W 2018 r.
2,9 mld transakcji zostało zrealizowanych przy wykorzystaniu karty kredytowej lub debetowej, co stanowi aż 96% wszystkich transakcji14.
Pomimo dynamicznego rozwoju innowacji płatniczych według danych statystycznych Bank
of England w obiegu znajduje się ponad 70 mld funtów, co oznacza podwojenie wartości obiegu w ciągu dekady. W przeliczeniu na jednego mieszkańca Wielkiej Brytanii jest
to około 1000 funtów. Nie oznacza to jednak, że gotówka ta jest przechowywana w portfelach konsumentów, gdyż głównie krąży pomiędzy uczestnikami rynku bądź jest przechowywana w celach oszczędnościowych i przezornościowych15. Według badań z 2018 r. 97%
konsumentów nosiło przy sobie banknoty i monety, a 54% Brytyjczyków płaciło banknotami

9

10

11

12

13

14

15

Banque de France, The use of cash in France and in the euro area, 11 kwietnia 2019 r., https://www.banque-france.fr/en/banknotes/analysing-and-anticipating/use-cash-france-and-euro-area.
Artykuł pochodzący z serwisu Sweden.se, Sweden – the first cashless society?, 11 września 2019 r., https://
sweden.se/business/cashless-society/.
Sveriges Riksbank, Payments in Sweden 2019, 7 listopada 2019 r., https://www.riksbank.se/en-gb/
payments--cash/payments-in-sweden/payments-in-sweden-2019/.
Sveriges Riksbank, Cecilia Skingsley: Considerations for a cashless future, SNS finance panel, 22 listopada 2018 r., https://www.riksbank.se/en-gb/press-and-published/speeches-and-presentations/2018/
skingsley-considerations-for-a-cashless-future/.
European Payments Council, Taking a closer look at Norway’s payment landscape, wywiad z Dag-Inge
Flatraaker, 3 października 2018 r., https://www.europeanpaymentscouncil.eu/news-insights/insight/
taking-closer-look-norways-payment-landscape.
Suomeni Pankki, Payment statistics 2018, 12 czerwca 2019 r., https://www.suomenpankki.fi/en/Statistics/
payments-statistics/older-news/2019/Payment-statistics-2018-contactless-payments-have-becomecommonplace-for-Finns/.
Bank of England, Will cash die out?, 30 sierpnia 2016 r., https://www.bankofengland.co.uk/knowledgebank/
will-cash-die-out.
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i monetami każdego dnia za produkty pierwszej potrzeby16. Z drugiej strony od 2017 r. najpopularniejszym środkiem płatniczym wśród Brytyjczyków są karty płatnicze, a 7 na 10 obywateli korzysta z bankowości online. Należy również wskazać, że na każde wydane 5 funtów
blisko 1 funt przypada na płatność online17.
Australijscy konsumenci w ostatnich latach nieco rzadziej korzystają z płatności gotówkowych w punktach handlowo-usługowych. Niemniej jednak w 2016 r. około 20% z nich
wykorzystywało banknoty i monety w ponad 80% codziennych transakcji, a 12% realizowało wszystkie codzienne transakcje za pomocą banknotów i monet. Statystyki wskazują,
że istnieje grupa Australijczyków, która wybiera pieniądz gotówkowy celowo i świadomie18.
Jednocześnie w 2019 r. 40% konsumentów potwierdziło, że używa gotówki nie tylko do celów
transakcyjnych. Przechowują ją przede wszystkim z pobudek przezornościowych, a także
dlatego, że ich zdaniem posługiwanie się banknotami i monetami ułatwia zarządzanie własnymi środkami finansowymi. Dodatkowo niezwykle istotną rolę odgrywa zaufanie do pieniądza gotówkowego oraz jego powszechna dostępność19.
Według badań preferencji konsumentów przeprowadzonych w USA w 2018 r. 26% płatności
regulowano za pomocą banknotów i monet. Oznacza to spadek o 4 pkt proc. w porównaniu
z poprzednim rokiem, gdyż w 2018 r. statystyczny konsument realizował w ciągu miesiąca
11 transakcji gotówkowych, tj. o jedną mniej niż w 2017 r.20 Z drugiej strony gotówka pozostaje niezwykle popularnym środkiem płatniczym w transakcjach o niższej wartości. W przypadku transakcji do 25 dolarów 42% regulowanych jest za pomocą banknotów i monet.
Jednocześnie liczba wypłat gotówkowych dokonywanych za pośrednictwem bankomatów
w 2018 r. wyniosła 5,1 mld i spadła o 0,1 mld w porównaniu z 2015 r. W tym samym czasie
średnia wartość wypłaty gotówkowej wzrosła o 7%, do 156 dolarów21. Amerykanie dokonują
zatem mniej wypłat gotówki z bankomatów, ale jednorazowo wypłacają większe sumy.
W przypadku niemieckiego społeczeństwa badania opublikowane w styczniu 2020 r. wskazują, że aż 59% konsumentów wskazało banknoty i monety jako preferowaną formę płatności. Przeciętny Niemiec przechowuje w portfelu równowartość 52 euro – najwięcej w krajach zaawansowanych gospodarczo – oraz deklaruje, że wartość wykorzystanych przez niego
banknotów i monet wzrośnie w ciągu kolejnych 6 miesięcy22. W ogólnej liczbie transakcji
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Link Scheme Holdings Ltd, Preserving access to cash, lipiec 2019 r., https://www.link.co.uk/media/1510/v-ops-management-method4-method4-change-2019-l081_19-preserving-access-to-cash-july-2019.pdf.
Bank of England, How has money changed over time?, 18 grudnia 2018 r., https://www.bankofengland.co.uk/
knowledgebank/how-has-money-changed-over-time.
Luc Delaney, Aidan O’Hara, Richard Finlay, Cash withdrawal symptoms, Reserve Bank of Australia, czerwiec 2019 r., https://www.rba.gov.au/publications/bulletin/2019/jun/cash-withdrawal-symptoms.html.
James Caddy, Luc Delaney, Chay Fisher, Clare Noone, Consumer payment behaviour in Australia, Reserve
Bank of Australia, 19 marca 2020 r., https://www.rba.gov.au/publications/bulletin/2020/mar/consumer-payment-behaviour-in-australia.html.
Raynil Kumar, Shaun O’Brien, The 2019 diary of consumer payment choice, Federal Reserve System, czerwiec 2019 r., https://www.frbsf.org/cash/files/2019-Findings-from-the-Diary-of-Consumer-Payment-Choice‑June2019.pdf.
Federal Reserve System, The 2019 Federal Reserve Payments Study, 6 stycznia 2020 r., https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/files/2019-payments-study-20191219.pdf.
Deutsche Bank Research, The future of payments. Part I. Cash: The dinosaur will survive… for now, styczeń
2020 r., https://www.dbresearch.com/PROD/RPS_EN-PROD/PROD0000000000504353/The_Future_of_
Payments_-_Part_I__Cash%3A_the_Dinosau.pdf.

Narodowy Bank Polski

Obieg znaków pieniężnych

na niemieckim rynku konsumenckim aż 77,9% stanowiły transakcje realizowane przy wykorzystaniu banknotów i monet23.
Z kolei według danych Izby Gospodarki Elektronicznej Polacy za zakupy w sklepach stacjonarnych płacą przede wszystkim pieniądzem gotówkowym, który służył do rozliczenia 67%
transakcji. Dane statystyczne wskazują, że przeciętnie co piąty Polak w ciągu ostatnich 6 miesięcy płacił w sklepie stacjonarnym banknotami i monetami więcej niż 10-krotnie. Ponadto
62% respondentów opowiedziało się przeciwko wycofaniu banknotów i monet z rynku płatniczego. Rozwój rynku płatniczego wpływa na dywersyfikację zwyczajów płatniczych w Polsce.
Co czwarty z nas opłaca rachunki mobilnie, tj. przy wykorzystaniu smartfonów i tabletów,
a blisko połowa Polaków (tj. 48%) dokonuje płatności online. Jednocześnie spada liczba konsumentów opłacających rachunki stacjonarnie, co świadczy m.in. o coraz powszechniejszym
wykorzystywaniu Internetu do realizacji podstawowych, regularnie dokonywanych opłat24.
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Johana Cabinakova, Fabio Knümann, Frank Horst, The costs of cash payments in the retail sector. Study
to determine and evaluate the costs arising from cash payments in the retail sector, Deutsche Bundesbank,
EHI Retail Institute, marzec 2019 r., https://www.bundesbank.de/resource/blob/808970/64a7bec1196c6e3677eb09eb3e827191/mL/kosten-der-bargeldzahlung-im-einzelhandel-data.pdf.
Izba Gospodarki Elektronicznej, Raport: płatności cyfrowe 2018 r., https://eizba.pl/wp-content/uploads/2018/12/Platnosci_Cyfrowe_2018.pdf.
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Uwarunkowania rynku obrotu
gotówkowego
3.1. Cykl obrotu gotówkowego i jego uczestnicy
Rola NBP w obrocie gotówkowym w Polsce została określona w Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej, w ustawie Prawo bankowe oraz ustawie o Narodowym Banku Polskim. Zgodnie
z art. 227 Konstytucji NBP jest centralnym bankiem państwa i przysługuje mu wyłączne
prawo emisji pieniądza. NBP odpowiada także za wartość polskiego pieniądza, jego
odpowiednią ilość i jakość w obiegu oraz płynność rozliczeń gotówkowych, wprowadzając do obiegu banknoty i monety będące prawnymi środkami płatniczymi na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej.
Cykl obrotu gotówkowego, zilustrowany na schemacie 1, pokazuje, jaką drogę przebywają
banknoty i monety. Znaki pieniężne, pobrane z oddziałów okręgowych NBP przez banki
lub firmy CIT działające w imieniu banków, trafiają do centrów gotówkowych banków lub
firm CIT zajmujących się procesowaniem gotówki w imieniu banków, a następnie do konsumentów za pośrednictwem oddziałów banków, sieci bankomatów oraz sieci detalicznych.
Odwrotną drogę banknoty i monety pokonują, powracając do banku centralnego. Za pośrednictwem dużych sieci detalicznych i urządzeń samoobsługowych strumień gotówki trafia
od konsumentów do centrów gotówkowych banków lub firm CIT zajmujących się procesowaniem gotówki w imieniu banków. Zostaje tam rozdzielony na znaki pieniężne nadające się do obiegu i nienadające się do obiegu. Część znaków pieniężnych nadających się
do obiegu jest ponownie wprowadzana do obrotu zgodnie z potrzebami banków i ich klientów. Nadmiar znaków pieniężnych jest odprowadzany do NBP.
Działalność NBP w ramach obrotu gotówkowego obejmuje w szczególności:
§ wprowadzanie do obiegu banknotów lub monet; odbywa się na podstawie zarządzenia
Prezesa Narodowego Banku Polskiego ogłoszonego w Monitorze Polskim, które ustala
termin wprowadzenia do obiegu i wielkość emisji oraz wzór i wartość nominalną banknotów lub monet, a w przypadku monet także stop, próbę i masę;
§ wycofywanie z obiegu banknotów lub monet; odbywa się na podstawie zarządzenia
Prezesa Narodowego Banku Polskiego ogłoszonego w Monitorze Polskim, które określa
znak pieniężny, termin jego wycofania z obiegu oraz banki dokonujące wymiany;
§ zamówienia na produkcję banknotów i monet u producentów;
§ weryfikację autentyczności oraz jakości obiegowej znaków pieniężnych;
§ wymianę znaków pieniężnych, które wskutek zużycia lub uszkodzenia przestają być
prawnym środkiem płatniczym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej;
§ przechowywanie banknotów i monet;
§ dystrybucję banknotów i monet;
§ niszczenie banknotów i monet nienadających się do obiegu.
Głównymi uczestnikami krajowego obrotu gotówkowego, poza bankiem centralnym i bankami, są producenci znaków pieniężnych, firmy CIT procesujące gotówkę w imieniu banków,
operatorzy bankomatów, sieci handlu detalicznego oraz konsumenci.
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Schemat 1. Cykl obrotu gotówkowego

Umowa
o warunkach
pobierania
i odprowadzania
waluty polskiej1

Bezpośrednie
oddziaływanie
NBP

Bank

Umowa dotycząca
przeliczania,
sortowania,
pakowania lub
transportowania
gotówki

NBP

CIT

Klienci

Urządzenia
samoobsługowe2

Pośrednie
oddziaływanie
NBP

Sieci detaliczne

1
2

System podstawowy i depozytowy.
Urządzenia służące do wypłaty i wpłaty gotówki.

Źródło: opracowanie Departamentu Emisyjno-Skarbcowego NBP.

Banki oraz firmy CIT są tak jak NBP odpowiedzialne za weryfikację autentyczności oraz
jakości obiegowej banknotów i monet ponownie wprowadzanych do obrotu. Za przechowywanie i dystrybucję polskiej waluty odpowiada NBP i banki, a firmy CIT zajmują się
dystrybucją gotówki oraz jej przechowywaniem w imieniu banków.
Zaopatrywanie banków w walutę polską przez NBP wynika z art. 68 pkt 2 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe i jest realizacją art. 37 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o Narodowym Banku Polskim.
Zgodnie z art. 37 ustawy o Narodowym Banku Polskim NBP organizuje gospodarkę znakami pieniężnymi Rzeczypospolitej Polskiej. Zadania związane z zapewnieniem funkcjonowania obiegu gotówkowego NBP wykonuje we współpracy z bankami. Na podstawie
§ 4 Zarządzenia nr 19/2016 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 17 sierpnia 2016 r.
w sprawie sposobu i trybu przeliczania, sortowania, pakowania i oznaczania opakowań
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banknotów i monet oraz wykonywania czynności związanych z zaopatrywaniem banków
w te znaki (Dz.Urz. NBP z 2020 r. poz. 3) NBP zawiera i realizuje umowy określające warunki
pobierania i odprowadzania waluty polskiej.
W strukturze organizacyjnej NBP funkcjonuje 16 oddziałów okręgowych, które zaopatrują
banki w walutę polską. Cztery z nich pełnią funkcję centrów zaopatrywania dla pozostałych
oddziałów banku centralnego.
W umowach zawieranych przez NBP z bankami określono: wymogi bezpieczeństwa, zasady
uczestnictwa w systemie SESCM25 oraz pobierania i odprowadzania waluty polskiej w systemie podstawowym26 i depozytowym27, a także sposób rozliczania różnic kasowych.
Na koniec 2019 r. liczba zawartych umów wyniosła 19, a oddziały okręgowe NBP współpracowały z blisko 280 jednostkami organizacyjnymi banków.

Ramka A. Rada do spraw obrotu gotówkowego
Prawidłowe funkcjonowanie krajowego obrotu gotówkowego zależy nie tylko od płynnego zaopatrywania rynku w znaki pieniężne o zrównoważonej strukturze nominałowej, lecz także od współpracy wszystkich uczestników cyklu gotówkowego i bieżącej,
niezakłóconej komunikacji pomiędzy nimi. Narodowy Bank Polski, jako wyłączny emitent znaków pieniężnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz regulator rynku
obrotu gotówkowego, podejmuje liczne działania ułatwiające komunikację uczestników
rynku oraz dialog pomiędzy nimi. Zaktywizowanie ich do współpracy w tym zakresie
ma kluczowe znaczenie dla utrzymania bezpieczeństwa i jakości obrotu gotówkowego.
Jedną z inicjatyw NBP w tym zakresie było utworzenie Rady do spraw obrotu gotówkowego (zwanej dalej Radą). Rada jest organem opiniodawczo-doradczym przy Zarządzie
Narodowego Banku Polskiego. Została powołana w lutym 2019 r. w ramach działań
ukierunkowanych na standaryzację funkcjonowania rynku obrotu gotówkowego oraz
na zwiększenie jego efektywności i bezpieczeństwa przez włączenie w ten proces także
innych niż banki uczestników rynku obrotu gotówkowego. Posiedzenia Rady odbywają
się nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy. W skład Rady weszli przedstawiciele m.in.: banków
odgrywających kluczową rolę w pobieraniu i odprowadzaniu waluty polskiej, organizacji
zrzeszających sektor detaliczny, firm CIT oraz NBP.
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System informatyczny, którego gestorem jest NBP, umożliwiający jednostce organizacyjnej banku
i oddziałowi okręgowemu NBP oraz DES przekazywanie lub odbieranie komunikatów. Ma on na celu
wspieranie procesu zaopatrywania banków w walutę polską w systemie podstawowym i depozytowym
oraz zapewnienie obsługi czynności z tym związanych, które są realizowane na podstawie umów o warunkach pobierania i odprowadzania waluty polskiej i czynnościach z tym związanych, zawartych pomiędzy
NBP a bankami.
Pobieranie waluty polskiej i jej odprowadzanie przez banki na podstawie zawartej umowy o warunkach
pobierania i odprowadzania waluty polskiej.
Waluta polska złożona jako depozyt NBP stanowi własność NBP i jest przechowywana w pomieszczeniach
skarbcowych jednostki organizacyjnej banku, przy spełnieniu warunku, że depozyt NBP jest odpowiednio zabezpieczony oraz oddzielony od banknotów i monet będących własnością tego banku. Z systemu
depozytowego korzysta część banków. Limity kwotowe dotyczące przechowywania depozytów NBP są
indywidualnie ustalane z bankami w umowach.
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Do głównych zadań Rady należą:
§ analiza obrotu gotówkowego w Polsce oraz analiza uregulowań prawnych z tego
zakresu;
§ opiniowanie przygotowanych przez Departament Emisyjno-Skarbcowy NBP projektów planów określających strategiczne kierunki rozwoju obrotu gotówkowego;
§ rekomendowanie propozycji działań mających na celu w szczególności:
– minimalizację systemowego ryzyka obrotu gotówkowego,
– usprawnienie i zwiększenie bezpieczeństwa obrotu gotówkowego;
§ opiniowanie przygotowanych przez Departament Emisyjno-Skarbcowy projektów
organizacji procesów gotówkowych, zapewniających powszechny dostęp do gotówki
w pełnej strukturze nominałowej oraz o odpowiedniej jakości;
§ przygotowywanie propozycji działań mających na celu integrowanie funkcjonowania
rynku obrotu gotówkowego;
§ przedstawianie opinii lub rekomendacji dotyczących:
– funkcjonowania obrotu gotówkowego w Polsce,
– spraw wskazanych przez Zarząd NBP.
W 2019 r. odbyły się 2 posiedzenia Rady. W ramach posiedzeń zapoznawano się z bieżącymi informacjami i tendencjami w funkcjonowaniu krajowego obrotu gotówkowego.
Przedstawiono planowane działania służące usprawnieniu obrotu gotówkowego oraz
otwarto dyskusję na temat możliwości standaryzacji procesów gotówkowych realizowanych przez uczestników rynku obrotu gotówkowego. Członkowie Rady pracują również
w grupach roboczych, powołanych jako jednostki opiniodawczo-doradcze przy Radzie,
badających zagadnienia z zakresu działalności poszczególnych uczestników rynku
obrotu gotówkowego.
Narodowy Bank Polski, licząc na udział interesariuszy w dyskusji na temat bieżącej
sytuacji oraz przyszłości obrotu gotówkowego, nawiązuje dialog z jego uczestnikami.
Komunikacja pomiędzy wszystkimi uczestnikami rynku – NBP jako regulatorem, bankami, jak też podmiotami reprezentującymi m.in. firmy zajmujące się procesowaniem
gotówki czy zrzeszenia rynku detalicznego – to niezwykle cenne źródło informacji.
Ma ono zasadnicze znaczenie w bieżącym analizowaniu prawidłowości funkcjonowania obrotu gotówkowego.

3.2. Zmiany w obrocie gotówkowym wprowadzone znowelizowanymi
przepisami Zarządzenia nr 19/2016
Bezpieczeństwo znaków pieniężnych będących w obiegu, a tym samym wszystkich uczestników rynku to jeden z kluczowych elementów prawidłowego funkcjonowania cyklu gotówkowego. W celu optymalizacji i standaryzacji procesu przepływu banknotów i monet oraz
ich przemieszczania w całym łańcuchu, wraz z zapewnieniem elektronicznej wymiany informacji według jednolitego standardu, NBP wprowadził w 2019 r. kolejne zmiany w ramach
przepisów Zarządzenia nr 19/2016. Decyzja ta wynikała z wdrażania kodów kreskowych
w standardzie GS1–128 na opakowaniach banknotów i monet waluty polskiej, co poprzedziły
długofalowe przygotowania NBP. Wdrożenie standardów GS1 w procesach obrotu banknotów i monet umożliwia w szczególności standaryzację procesów pobierania i odprowadzania
banknotów i monet poprzez:
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§
§
§
§
§

automatyczne wprowadzanie do systemu informatycznego informacji o dostarczonych
opakowaniach banknotów i monet oraz aktualizację danych w systemie informatycznym,
ograniczenie czynności manualnych oraz eliminację większości dokumentacji papierowej przekazywanej obecnie między NBP a bankami,
ograniczenie ryzyka popełnienia błędów wynikających z manualnego wprowadzania
danych do systemów,
płynny transfer danych pomiędzy uczestnikami rynku obrotu gotówkowego,
ujednolicenie oznaczeń opakowań banknotów i monet oraz formatu danych.

Zarządzenie nr 19/2016 dostosowano w zakresie wszystkich czynności związanych z oznaczaniem opakowań banknotów i monet kodami kreskowymi.
Od stycznia 2020 r. kody kreskowe w standardzie GS1–128 na opakowaniach banknotów
i monet są stosowane przez NBP oraz przez producenta banknotów. Prace nad wprowadzeniem kodów kreskowych przez banki i innych uczestników rynku obrotu gotówkowego będą
realizowane na kolejnych etapach.
Wzór etykiety umieszczanej na wiązce28 banknotów przedstawia rysunek 1.
Rysunek 1. Przykładowa etykieta GS1–128 na wiązkę banknotów

Nazwa Banku
PACK DATE/DATA PAKOW.:

DD.MM.RRRR

5/1

XXXXXXXXX

wi zka 1000 szt.
GTIN: 059033519XXXXX

SERIAL/NR SERYJNY: XXXXXX

(01) 059033519XXXXX (13) RRMMDD (21) XXXXXX

W ramach przyjętego harmonogramu zmian w obrocie gotówkowym w Zarządzeniu
nr 19/2016 wprowadzono następujące wymogi systemowe wraz z terminem obowiązywania:
§ konieczność przeliczania, sortowania oraz sprawdzania autentyczności banknotów
za pomocą urządzeń (np. sorterów) w przypadku ich przeznaczenia do urządzeń obsługiwanych przez klientów (np. bankomatów) – od 1 stycznia 2020 r.;
§ wprowadzenie 10-procentowego limitu ręcznego przeliczania banknotów, ich sortowania
oraz sprawdzania pod kątem autentyczności – od 1 stycznia 2022 r.
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Przez wiązkę należy rozumieć 10 pełnych paczek banknotów o tej samej wartości nominalnej, zapakowanych w przezroczystą folię, ułożonych w taki sposób, że wszystkie opaski znajdują się jedna nad drugą,
5 pierwszych pełnych paczek w wiązce ułożonych jest opaskami w lewą stronę, a 5 następnych pełnych
paczek – w prawą stronę wiązki, w przypadku wiązek formowanych przez producenta. Pełna paczka
to 100 banknotów o tej samej wartości nominalnej i tego samego rozmiaru, ułożonych w dowolnym kierunku, na które nałożona jest opaska.
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Forma wdrożenia powyższych wymogów systemowych (tj. przyjęcie rozwiązań technologicznych lub zmiana procesów) zależy od uczestników rynku obrotu gotówkowego.

3.3. Sprawozdawczość z zakresu obrotu gotówkowego
Od 1 lipca 2018 r. banki mające z NBP umowę, określającą warunki pobierania i odprowadzania waluty polskiej, zgodnie z Zarządzeniem nr 19/2016 są zobligowane do przekazywania
NBP kwartalnych sprawozdań, zawierających informacje o liczbie urządzeń obsługiwanych
przez klientów (np. wpłatomaty, recyklery) oraz urządzeń obsługiwanych przez personel
banku lub przez personel przedsiębiorcy, któremu bank powierzył procesowanie banknotów (np. sortery), a także przeliczaniu oraz sortowaniu banknotów i monet, a następnie ich
ponownym wprowadzaniu do obrotu.
3.3.1. Uwarunkowania prawne
W ramach wytycznych określających zasady prawidłowego wypełniania sprawozdań na stronie internetowej NBP została opublikowana „Instrukcja w zakresie sporządzania kwartalnych informacji sprawozdawczych dotyczących liczby urządzeń, przeliczania i sortowania
banknotów i monet oraz ich ponownego wprowadzania do obrotu”. Instrukcja powstała
w 2017 r. i od tego czasu była kilkakrotnie aktualizowana.
Zgodnie z ww. instrukcją banki:
§ od 1 lipca 2018 r. są zobowiązane zamieszczać w sprawozdaniach informacje dotyczące
banknotów i monet:
– wprowadzonych do obrotu,
– procesowanych za pomocą urządzeń, w sortowniach banku oraz w sortowniach przedsiębiorców, którym bank powierzył procesowanie banknotów lub monet,
– znajdujących się w ostatnim dniu danego kwartału w kasach banku, w skarbcach
banku oraz przedsiębiorców (w tym otrzymanych z innego banku lub NBP), którym
bank powierzył procesowanie banknotów lub monet, a także w urządzeniach banku
i urządzeniach niezależnych operatorów;
§ od 1 stycznia 2020 r. oprócz ww. informacji są zobligowane zamieszczać w sprawozdaniach również dane dotyczące banknotów i monet procesowanych w kasach banku,
a następnie wprowadzanych do obrotu, z wyjątkiem operacji: ewidencji nominałowej
banknotów, których autentyczność budzi podejrzenia, wymiany i zamiany, realizowanych w placówkach partnerskich; dane o operacjach realizowanych w placówkach partnerskich banków są przekazywane w ujęciu wartościowym, odrębnym trybem.
Pierwsze sprawozdanie banki przesłały za III kwartał 2018 r. Sprawozdania są przekazywane
do NBP co kwartał, drogą elektroniczną, za pośrednictwem portalu internetowego System
Informacji Sprawozdawczej (SIS).
NBP wykorzystuje kwartalną sprawozdawczość m.in. do monitorowania tendencji na rynku
w zakresie wprowadzania przez banki do obrotu banknotów i monet bez udziału NBP oraz
analizy strumieni gotówki w bankach. Interpretacja otrzymywanych danych pozwala na m.in.
ocenę skali recyrkulacji znaków pieniężnych, czyli wprowadzania ich ponownie do obrotu
przez banki bez udziału NBP. Jednocześnie analizie podlega skala procesowania banknotów
i monet przez banki oraz wykorzystania do tego celu wyspecjalizowanych urządzeń.
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Powyższe analizy będą również wykorzystywane m.in. do prognozowania obiegu oraz planowania zamówień znaków pieniężnych. Dzięki temu będą wspierać dążenia banku centralnego do obniżenia kosztów emisji znaków pieniężnych oraz zwiększenia bezpieczeństwa
wszystkich uczestników obrotu gotówkowego.
3.3.2. Dane statystyczne
Banki, które są zobowiązane do przekazywania kwartalnych sprawozdań na podstawie
umowy o warunkach pobierania i odprowadzania waluty polskiej29, przesłały w 2019 r. do NBP
wypełnione formularze dotyczące poszczególnych kwartałów30. Przedstawione poniżej dane
statystyczne nie ujmują informacji o znakach pieniężnych procesowanych i ponownie wprowadzanych do obrotu za pośrednictwem kas banku. W dłuższej perspektywie przewidywane
jest zaprezentowanie danych w szerszym kontekście, uwzględniających wnioski systemowe.
Schemat 2 ilustruje przepływy strumieni gotówkowych w ramach struktur banku.
Schemat 2. Przepływ strumieni gotówki pomiędzy uczestnikami rynku
Liczba procesowanych
banknotów/monet
ZP pochodzące:
1. od klienta (np. sieci handlowe;
banki, które nie są objęte
obowiązkiem sprawozdawczym)
2. z urządzeń Banku 1 +
z urządzeń niezależnych operatorów
(umowa z Bankiem 1)
3. z kas banku
Liczba procesowanych
banknotów/monet
ZP pochodzące:
1. od klienta (np. sieci handlowe;
banki, które nie są objęte
obowiązkiem sprawozdawczym)
2. z urządzeń Banku 2 +
z urządzeń niezależnych operatorów
(umowa z Bankiem 2)
3. z wpłat zamkniętych z Banku 1
(nieprzeprocesowane)
4. z kas banku
Liczba procesowanych
banknotów/monet
ZP pochodzące:
1. od klienta (np. sieci handlowe;
banki, które nie są objęte
obowiązkiem sprawozdawczym)
2. z urządzeń Banku 3 +
z urządzeń niezależnych operatorów
(umowa z Bankiem 3)
3. z wpłat zamkniętych z Banku 2
(nieprzeprocesowane)
4. z kas banku

Liczba banknotów/monet ponownie
wprowadzonych do obrotu

Sortownia
Bank 1 (CIT)

NBP

Sortownia
Bank 2 (CIT)

Bank 1

Bank 2

ZP własne
ZP NBP

ZP własne +
ZP Bank 1
ZP NBP

1. Wydane przez urządzenia Banku 1 +
wydane przez urządzenia niezależnych
operatorów (umowa z Bankiem 1)
2. Wydane do klienta (np. sieci handlowe;
banki, które nie są objęte obowiązkiem
sprawozdawczym)
3. Wydane przez kasy banku

Liczba banknotów/monet ponownie
wprowadzonych do obrotu
1. Wydane przez urządzenia Banku 2 +
wydane przez urządzenia niezależnych
operatorów (umowa z Bankiem 2)
2. Wydane do klienta (np. sieci handlowe;
banki, które nie są objęte obowiązkiem
sprawozdawczym)
3. Wydane przez kasy banku

Liczba banknotów/monet ponownie
wprowadzonych do obrotu

Sortownia
Bank 3 (CIT)

Bank 3

ZP własne +
ZP Bank 2
ZP NBP

1. Wydane przez urządzenia Banku 3 +
wydane przez urządzenia niezależnych
operatorów (umowa z Bankiem 3)
2. Wydane do klienta (np. sieci handlowe;
banki, które nie są objęte obowiązkiem
sprawozdawczym)
3. Wydane przez kasy banku

ZP własne przeprocesowane
ZP faktycznie wprowadzone do obrotu
ZP z NBP nie są ujmowane w sprawozdawczości
ZP z innego banku przeprocesowane przez ten bank
ZP nieprzeprocesowane (wpłaty zamknięte)

Źródło: opracowanie Departamentu Emisyjno-Skarbcowego NBP.
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Obowiązek sprawozdawczy nie dotyczy całego sektora bankowego.
Bank może w dowolnym momencie skorygować swoje sprawozdanie za wybrany kwartał.
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W IV kwartale 2019 r. banki realizowały zadania związane z obrotem gotówkowym za pośrednictwem 8755 jednostek organizacyjnych, co oznacza, że w porównaniu z IV kwartałem
2018 r. ich liczba zmniejszyła się o 159731.
W IV kwartale 2019 r. banki przeliczyły, przesortowały oraz sprawdziły pod kątem autentyczności 1,5 mld szt. banknotów, tj. o 10,5% więcej niż w IV kwartale 2018 r. Jednocześnie
obserwuje się tendencję do spadku liczby banknotów ponownie wprowadzonych do obrotu.
W IV kwartale 2019 r. liczba ta wyniosła 947,5 mln szt. i zmniejszyła się o 5,7% w porównaniu z IV kwartałem 2018 r. Na koniec 2019 r. banki ponownie wprowadziły do obrotu 64,7%
przeprocesowanych banknotów, podczas gdy rok wcześniej było to 75,8% (tabela 6).
Tabela 6. L
 iczba banknotów procesowanych i ponownie wprowadzonych do obrotu w IV kwartale
2018 r. i IV kwartale 2019 r.
IV kwartał 2018 r.
Liczba
Liczba
banknotów
Nominał
banknotów
ponownie
procesowanych wprowadzonych
do obrotu

IV kwartał 2019 r.

Relacja liczby banknoLiczba
tów ponownie wproLiczba
banknotów
wadzonych do obrotu
banknotów
ponownie
do liczby banknotów procesowanych wprowadzonych
procesowanych
do obrotu

Relacja liczby banknotów ponownie wprowadzonych do obrotu
do liczby banknotów
procesowanych

500 zł

1 606 987

796 862

49.6%

2 130 528

1 303 118

61.2%

200 zł

95 741 494

38 465 330

40.2%

112 912 589

50 530 521

44.8%

100 zł

765 524 342

655 251 972

85.6%

878 476 060

607 432 994

69.1%

50 zł

243 007 862

204 768 181

84.3%

271 499 106

186 381 893

68.6%

20 zł

93 658 359

43 880 763

46.9%

80 300 106

61 607 968

76.7%

10 zł

126 062 515

61 029 174

48.4%

118 903 271

40 222 513

33.8%

Ogółem

1 325 601 559

1 004 192 282

75.8%

1 464 221 660

947 479 007

64.7%

Źródło: opracowanie Departamentu Emisyjno-Skarbcowego NBP.

Spośród wszystkich nominałów banknotów w IV kwartale 2019 r. najwięcej procesowanych
oraz ponownie wprowadzonych do obrotu było banknotów 100-złotowych (odpowiednio:
60,0% oraz 64,1%). Drugim nominałem najczęściej procesowanym oraz ponownie wprowadzanym do obrotu był banknot 50-złotowy. Zbliżone wyniki uzyskano w IV kwartale 2018 r.
– banknoty o nominale 100 zł stanowiły 57,7% banknotów procesowanych oraz 65,3% banknotów ponownie wprowadzonych do obrotu.
Zbiorcze dane wskazują, że procesowanie banknotów w znacznej mierze dokonywane jest
przez sektor komercyjny. W 2019 r. 72,7% banknotów zostało przeliczonych, przesortowanych i sprawdzonych pod kątem autentyczności właśnie przez banki i firmy CIT, natomiast
pozostałe 27,3% przeprocesowano w sortowniach NBP. Taki podział widoczny jest również
w ujęciu nominałowym (wykres 4).

31

Zgodnie z „Instrukcją w zakresie sporządzania kwartalnych informacji sprawozdawczych dotyczących
liczby urządzeń, przeliczania i sortowania banknotów i monet oraz ich ponownego wprowadzania
do obrotu” są to jednostki realizujące zadania banku związane z obrotem gotówkowym, w szczególności:
oddziały, agencje, oddziały franczyzowe, punkty kasowe, filie, jednostki centrali, jednostki centrali banku
(siedziba instytucji).
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Wykres 4. Procesowanie banknotów w 2019 r. według struktury nominałowej w podziale na NBP
i innych uczestników rynku

500 zł

6,3%

93,7%

200 zł

35,4%

100 zł

64,6%

25,8%

50 zł

74,2%

28,2%

20 zł

71,8%

32,9%

67,1%

23,3%

10 zł
0%

10%

76,7%
20%

NBP

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Rynek

Źródło: opracowanie Departamentu Emisyjno-Skarbcowego NBP.

Wskaźnik rotacji banknotów dla rynku32 w 2019 r. wskazuje, że banknot powracał do sortowni banków i firm CIT średnio co 146 dni. Nominałem najczęściej procesowanym przez
przedstawicieli rynku, ponad 5-krotnie w ciągu roku, był banknot 50-złotowy. Również
do sortowni oddziałów okręgowych NBP najczęściej (co 174 dni) powracały banknoty
o nominale 50 zł, jednak było to ponad dwukrotnie rzadziej niż w sektorze komercyjnym.
Kolejny nominał najczęściej powracający do sortowni banków i firm CIT to banknot 20-złotowy, powszechnie wykorzystywany w codziennych transakcjach.
Tabela 7. Wskaźnik rotacji banknotów w cyklach i dniach w 2019 r.
Nominał

NBP

Rynek

Wskaźnik rotacji (cykle)

Wskaźnik rotacji (dni)

Wskaźnik rotacji (cykle)

500 zł

0,10

3699

0,51

Wskaźnik rotacji (dni)
711

200 zł

0,67

541

1,23

298

100 zł

0,85

430

2,44

149

50 zł

2,10

174

5,34

68

20 zł

1,27

288

2,67

137

10 zł

0,76

479

2,46

148

Ogółem

0,94

389

2,50

146

Źródło: opracowanie Departamentu Emisyjno-Skarbcowego NBP.

W IV kwartale 2019 r. banki przeliczyły, przesortowały oraz sprawdziły pod kątem autentyczności 624,5 mld szt. monet, o 24,9% więcej niż w IV kwartale 2018 r. Jednocześnie, podobnie
jak w przypadku banknotów, odnotowywano tendencję do spadku liczby monet ponownie
wprowadzonych do obrotu. W IV kwartale 2019 r. liczba ta wyniosła 291,4 mln szt. i zmniejszyła się o 13,8% w porównaniu z IV kwartałem 2018 r. Z przekazanych sprawozdań wynika,
że na koniec 2019 r. banki ponownie wprowadziły do obrotu 46,7% przeprocesowanych
monet, podczas gdy rok wcześniej było to 67,6% (tabela 8).
32

30

Kalkulacji dokonano tak jak w przypadku częstotliwości powrotu banknotów do NBP, zastępując liczbę
banknotów odprowadzonych do NBP liczbą banknotów procesowanych w tym okresie przez banki i firmy
CIT.
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Tabela 8. L
 iczba monet procesowanych i ponownie wprowadzonych do obrotu w IV kwartale
2018 r. i IV kwartale 2019 r.
IV kwartał 2018 r.

IV kwartał 2019 r.

Relacja liczby
Relacja liczby
Liczba monet
Liczba monet
monet ponownie
Liczba
monet ponownie
Nominał Liczba monet
ponownie
ponownie
wprowadzonych do
procesowanych
wprowadzonych do
procesowanych wprowadzonych
wprowadzonych
obrotu do liczby monet
monet
obrotu do liczby monet
do obrotu
do obrotu
procesowanych
procesowanych
5 zł

43 826 172

24 948 746

56,9%

48 899 874

23 371 338

47,8%

2 zł

83 794 876

47 748 499

57,0%

90 144 772

44 893 721

49,8%

1 zł

97 873 204

61 094 533

62,4%

107 096 188

58 046 156

54,2%

50 gr

62 388 111

38 258 191

61,3%

68 683 364

31 326 757

45,6%

20 gr

42 500 691

23 528 174

55,4%

45 847 364

21 759 145

47,5%

10 gr

60 484 340

43 454 827

71,8%

69 160 949

40 494 302

58,6%

5 gr

33 174 963

25 666 732

77,4%

41 267 871

19 250 561

46,6%

2 gr

25 871 773

22 752 995

87,9%

54 024 664

15 334 310

28,4%

1 gr

50 093 101

50 485 132

100,8%

99 377 718

36 899 659

37,1%

Ogółem

500 007 231

337 937 829

67,6%

624 502 764

291 375 949

46,7%

Źródło: opracowanie Departamentu Emisyjno-Skarbcowego NBP.

Spośród wszystkich nominałów monet w IV kwartale 2019 r. najwięcej procesowano monet
jednozłotowych – 17,1%. Drugim najczęściej procesowanym nominałem był 1 gr (15,9%).
W porównaniu z IV kwartałem 2018 r. monety o nominale 1 zł zachowały dominujący udział
(wówczas stanowiły 19,6% ogółu procesowanych monet), natomiast drugim najczęściej procesowanym nominałem były monety o nominale 2 zł (16,8%).
W przypadku monet ponownie wprowadzonych do obrotu w IV kwartale 2019 r. najwięcej
było jednozłotówek, które stanowiły 19,9%. Drugim nominałem najczęściej wprowadzanym do obrotu było 2 zł (15,4%). Monety o nominale 1 zł zachowały dominujący udział
(w IV kwartale 2018 r. stanowiły 18,1% monet wprowadzanych do obrotu), a drugim nominałem najczęściej ponownie wprowadzanym do obrotu były monety o nominale 1 gr –
14,9% na koniec 2018 r.
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Współpraca z bankami w zakresie
zaopatrywania w walutę polską
4.1. Pobieranie waluty polskiej z NBP przez banki
Banki mogą na podstawie umów pobierać z NBP walutę polską. Zaopatrują się w nią
za pośrednictwem:
§ systemu podstawowego,
§ systemu depozytowego.
Wartość oraz liczba banknotów i monet pobranych przez banki w 2019 r. były wyższe odpowiednio o 2,6% i 0,6% w porównaniu z 2018 r. (tabela 9).
Tabela 9. Wartość (mln zł) i liczba (mln) banknotów i monet pobranych z NBP łącznie
Wartość lub liczba

2018 r.

Zmiana w liczbach
(kol. 3 – kol. 2)

2019 r.

1

2

3

4

Wartość

198 381,7

203 528,1

5 146,4

3 747,3

3 770,9

23,6

Liczba

Źródło: opracowanie Departamentu Emisyjno-Skarbcowego NBP.
Uwaga: na potrzeby analityczne dane liczbowe zostały zaokrąglone do części dziesiętnych.

Wśród banków zaopatrujących się w gotówkę w NBP można wyróżnić grupę tzw. banków
kluczowych, złożoną z 5–7 podmiotów, które pobierają ponad 80% banknotów i monet pod
względem ich wartości i liczby (tabela 10).
Tabela 10. L
 iczba banków, które łącznie pobrały z NBP co najmniej 80% wartości lub liczby
banknotów bądź monet
Wartość lub liczba

Banknoty, monety

1
Wartość

Liczba

2018 r.

2019 r.

Łącznie udział

Liczba banków

Łącznie udział

Liczba banków

2

3

4

5

6

banknoty i monety

82,2%

5

83,3%

5

banknoty

82,5%

5

83,6%

5

monety

81,5%

5

82,8%

5

banknoty i monety

82,0%

7

82,0%

7

banknoty

86,4%

6

80,6%

5

monety

83,5%

5

83,3%

5

Źródło: opracowanie Departamentu Emisyjno-Skarbcowego NBP.
Uwaga: na potrzeby analityczne dane liczbowe zostały zaokrąglone do części dziesiętnych.

4.1.1. Banknoty
Wartość i liczba banknotów pobranych przez banki w 2019 r. były wyższe niż przed rokiem
odpowiednio o 2,6% i 1,7% (tabela 11).
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Tabela 11. Wartość (mln zł) i liczba (mln) banknotów pobranych z NBP
Wartość lub liczba

2018 r.

Zmiana w liczbach
(kol. 3 – kol. 2)

2019 r.

1

2

3

4

Wartość

197 433,0

202 577,8

5 144,8

2 133,6

2 169,9

36,3

Liczba

Źródło: opracowanie Departamentu Emisyjno-Skarbcowego NBP.
Uwaga: na potrzeby analityczne dane liczbowe zostały zaokrąglone do części dziesiętnych.

Z analizy struktury nominałowej pobrań banknotów w 2019 r. wynika, że największy udział
w pobraniach banknotów, zarówno pod względem wartości, jak i liczby, miał nominał 100 zł.
W 2018 r. również był to banknot najczęściej pobierany z NBP. W ujęciu liczbowym najrzadziej w 2019 r. pobierano banknoty o nominałach 10 zł i 500 zł (tabela 12).
W 2019 r. w porównaniu z 2018 r. wzrosła zarówno wartość, jak i liczba pobrań nominałów 200 zł, 100 zł i 50 zł (w przypadku wartości pobrań odpowiednio o: 3 163,4 mln zł,
1 709,7 mln zł, 548,5 mln zł, a w przypadku liczby pobrań odpowiednio o: 15,8 mln szt.,
17,1 mln szt., 11,0 mln szt.). Z kolei wartość i liczba pobrań banknotów o nominałach 500 zł,
20 zł i 10 zł spadła w 2019 r. w stosunku do poprzedniego roku (w przypadku wartości pobrań
odpowiednio o: 158,0 mln zł, 92,8 mln zł, 26,1 mln zł, a w przypadku liczby pobrań odpowiednio o: 0,3 mln szt., 4,7 mln szt., 2,6 mln szt.).
Tabela 12. Wartość (mln zł) i liczba (mln) banknotów pobranych przez banki z NBP
Nominał
1
500 zł

Wartość

Liczba

Struktura wg wartości

Struktura wg liczby

2018 r.

2019 r.

2018 r.

2019 r.

2018 r.

2019 r.

2018 r.

2

3

4

5

6

7

8

9

2,1%

2,0%

0,4%

0,4%

4 179,0

4 021,0

8,4

8,1

2019 r.

200 zł

50 797,6

53 961,0

254,0

269,8

25,7%

26,6%

11,9%

12,4%

100 zł

118 852,6

120 562,3

1 188,5

1 205,6

60,2%

59,5%

55,7%

55,6%

50 zł

18 937,3

19 485,8

378,7

389,7

9,6%

9,6%

17,7%

18,0%

20 zł

3 253,2

3 160,4

162,7

158,0

1,6%

1,6%

7,6%

7,3%

10 zł

1 413,4

1 387,3

141,3

138,7

0,7%

0,7%

6,6%

6,4%

Łącznie

197 433,1

202 577,8

2 133,6

2 169,9

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Źródło: opracowanie Departamentu Emisyjno-Skarbcowego NBP.
Uwaga: na potrzeby analityczne dane liczbowe zostały zaokrąglone do części dziesiętnych; wynik zsumowanych wartości procentowych może nie wskazywać 100,0%.

Liczba banknotów pobranych z NBP przez banki rosła w kolejnych miesiącach 2019 r.
Najmniej banknotów banki pobrały w styczniu: 130,4 mln szt., a najwięcej w kwietniu:
221,5 mln szt. (wykres 5). Czynnikiem wpływającym na powyższe zjawisko jest m.in. sezonowość pobrań banknotów. Oznacza to, że banknoty są częściej pobierane w okresach świątecznych i wakacyjnych.
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Wykres 5. Liczba banknotów pobranych z NBP przez banki w 2019 r.
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Źródło: opracowanie Departamentu Emisyjno-Skarbcowego NBP.
Uwaga: na potrzeby analityczne dane liczbowe zostały zaokrąglone do części dziesiętnych.

4.1.2. Monety
Wartość monet pobranych przez banki w 2019 r. była o 0,2% wyższa niż w 2018 r., natomiast
liczba pobranych monet była niższa o 0,8% (tabela 13).
Tabela 13. Wartość (mln zł) i liczba (mln) monet pobranych z NBP
Wartość lub liczba

2018 r.

2019 r.

Zmiana w liczbach
(kol. 3 – kol. 2)
4

1

2

3

Wartość

948,7

950,4

1,7

Liczba

1 613,7

1 601,0

-12,7

Źródło: opracowanie Departamentu Emisyjno-Skarbcowego NBP.
Uwaga: na potrzeby analityczne dane liczbowe zostały zaokrąglone do części dziesiętnych.

Z analizy struktury nominałowej pobrań monet w 2019 r. wynika, że pod względem liczby
największy udział miał nominał 1 gr. W 2018 r. monety o tym nominale również były najczęściej pobierane z NBP. W ujęciu liczbowym zarówno w 2019 r., jak i w 2018 r. najrzadziej
pobierano monety o nominale 5 zł (tabela 14).
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Tabela 14. Wartość, liczba i struktura monet pobranych z NBP (w mln)
Wartość

Nominał

Liczba

Struktura wg wartości

Struktura wg liczby

2018 r.

2019 r.

2018 r.

2019 r.

2018 r.

2019 r.

2018 r.

1

2

3

4

5

6

7

8

2019 r.
9

5 zł

375,1

384,1

75,0

76,8

39,5%

40,4%

4,6%

4,8%

2 zł

286,4

279,4

143,2

139,7

30,2%

29,4%

8,9%

8,7%

1 zł

166,4

169,0

166,4

168,9

17,5%

17,8%

10,3%

10,5%

50 gr

60,0

58,4

120,1

116,9

6,3%

6,1%

7,4%

7,3%

20 gr

25,1

23,0

125,3

114,8

2,6%

2,4%

7,8%

7,2%

10 gr

19,5

20,6

195,1

206,0

2,1%

2,2%

12,1%

12,9%

5 gr

8,0

8,1

159,9

162,0

0,8%

0,9%

9,9%

10,1%

2 gr

3,8

3,3

188,2

163,9

0,4%

0,3%

11,7%

10,2%

1 gr
Łącznie

4,4

4,5

440,4

452,0

0,5%

0,5%

27,3%

28,2%

948,7

950,4

1 613,6

1 601,0

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Źródło: opracowanie Departamentu Emisyjno-Skarbcowego NBP.
Uwaga: na potrzeby analityczne dane liczbowe zostały zaokrąglone do części dziesiętnych; wynik
zsumowanych wartości procentowych może nie wskazywać 100,0%.

W 2019 r. w porównaniu z poprzednim rokiem wzrosła wartość pobrań wszystkich monet
(o 1,7 mln zł), a ich liczba spadła o 12,6 mln szt.
Liczba monet pobranych z NBP przez banki wzrastała w kolejnych miesiącach w 2019 r.
Najmniej monet banki pobrały w lutym – 96,6 mln szt., a najwięcej w grudniu – 161,8 mln szt.
(wykres 6).
Wykres 6. Liczba monet pobranych z NBP przez banki w 2019 r.
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Źródło: opracowanie Departamentu Emisyjno-Skarbcowego NBP.
Uwaga: na potrzeby analityczne dane liczbowe zostały zaokrąglone do części dziesiętnych.

4.2. Odprowadzanie waluty polskiej do NBP przez banki
Zgodnie z przepisami Zarządzenia nr 19/2016 banki odprowadzały do NBP w 2019 r.:
§ banknoty w jednym strumieniu, tj. banknoty ON;
§ monety w jednym strumieniu, tj. monety ON.

Raport o obrocie gotówkowym w Polsce w 2019 r.

37

Rozdział 4

Dodatkowo banki odprowadzały do NBP wydzielone banknoty NS.
W 2019 r. wartość banknotów i monet odprowadzonych przez banki do NBP była wyższa
o 3,7% w porównaniu z 2018 r. Z kolei liczba banknotów i monet odprowadzonych przez
banki do NBP była o 1,5% wyższa niż przed rokiem (tabela 15).
Tabela 15. Wartość oraz liczba banknotów i monet odprowadzonych do NBP (w mln)
Wartość lub liczba

2018 r.

Zmiana w liczbach
(kol. 3 – kol. 2)

2019 r.

1

2

3

4

Wartość

177 607,8

184 210,3

6 602,5

2 561,9

2 599,6

37,7

Liczba

Źródło: opracowanie Departamentu Emisyjno-Skarbcowego NBP.
Uwaga: na potrzeby analityczne dane liczbowe zostały zaokrąglone do części dziesiętnych.

W 2019 r. grupa 5−9 banków odprowadzała do NBP ponad 80% banknotów i monet − zarówno
pod względem liczby, jak i wartości. Skład tej grupy nie zmieniał się w ciągu roku (tabela 16).
Tabela 16. Liczba banków, których łączny udział w wartości lub liczbie banknotów bądź monet
odprowadzonych do NBP osiągnął co najmniej 80%
Wartość lub liczba

Banknoty, monety

1
Wartość

Liczba

2018 r.

2019 r.

Łącznie udział

Liczba banków

Łącznie udział

Liczba banków

2

3

4

5

6

banknoty i monety

84,0%

6

81,2%

5

banknoty

84,1%

6

81,3%

5

monety

80,1%

7

81,0%

6

banknoty i monety

82,1%

7

81,2%

6

banknoty

82,6%

6

80,5%

5

monety

80,9%

7

81,4%

6

Źródło: opracowanie Departamentu Emisyjno-Skarbcowego NBP.
Uwaga: na potrzeby analityczne dane liczbowe zostały zaokrąglone do części dziesiętnych.

4.2.1. Banknoty
Wartościowy udział banknotów odprowadzonych przez banki do NBP w 2019 r. kształtował
się następująco:
§ banknoty ON stanowiły 99,8% wszystkich odprowadzonych banknotów,
§ banknoty NS stanowiły 0,2% wszystkich odprowadzonych banknotów (tabela 17).
Tabela 17. Wartość banknotów odprowadzonych do NBP przez banki w 2019 r.
Nominał
1
500 zł

Banknoty ON
2
868 000 000

Banknoty NS
3
2 398 000

Razem banknoty odprowadzone
do NBP kol. 2 + 3
4
870 398 000

200 zł

45 492 000 000

55 948 200

45 547 948 200

100 zł

112 966 500 000

181 677 500

113 148 177 500

50 zł

19 450 500 000

82 018 550

19 532 518 550

20 zł

3 097 400 000

38 427 320

3 135 827 320

10 zł

1 301 050 000

39 270 740

1 340 320 740

Łącznie

183 175 450 000

399 740 310

183 575 190 310

Źródło: opracowanie Departamentu Emisyjno-Skarbcowego NBP.
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Liczbowy udział banknotów odprowadzonych przez banki do NBP w 2019 r. był następujący:
§ banknoty ON – 99,5% wszystkich odprowadzonych banknotów,
§ banknoty NS – 0,5% (tabela 18).
Tabela 18. Liczba banknotów odprowadzonych do NBP przez banki w 2019 r.
Nominał

Banknoty ON

1

2

500 zł

Razem banknoty odprowadzone
do NBP kol. 2 + 3

Banknoty NS
3

1 736 000

4

4 796

1 740 796

200 zł

227 460 000

279 741

227 739 741

100 zł

1 129 665 000

1 816 775

1 131 481 775

50 zł

389 010 000

1 640 371

390 650 371

20 zł

154 870 000

1 921 366

156 791 366

10 zł

130 105 000

3 927 074

134 032 074

Łącznie

2 032 846 000

9 590 123

2 042 436 123

Źródło: opracowanie Departamentu Emisyjno-Skarbcowego NBP.

W ujęciu i wartościowym, i liczbowym w 2019 r. banki odprowadziły więcej banknotów niż
w poprzednim roku, odpowiednio o 3,7% i 2,3% (tabela 19).
Tabela 19. Wartość i liczba banknotów odprowadzonych do NBP (w mln)
Wartość lub liczba

2018 r.

Zmiana w liczbach
(kol. 3 – kol. 2)

2019 r.

1

2

3

4

Wartość

176 953,5

183 575,2

6 621,7

1 996,0

2 042,4

46,4

Liczba

Źródło: opracowanie Departamentu Emisyjno-Skarbcowego NBP.
Uwaga: na potrzeby analityczne dane liczbowe zostały zaokrąglone do części dziesiętnych.

Analizując liczbę banknotów odprowadzonych przez banki do NBP w kolejnych miesiącach
2019 r., zaobserwowano tendencję wzrostową. Najmniej banknotów banki odprowadziły
w lutym – 142,0 mln szt., a najwięcej w lipcu – 193,3 mln szt. (wykres 7).
Wykres 7. Liczba banknotów odprowadzonych do NBP przez banki w 2019 r.
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Źródło: opracowanie Departamentu Emisyjno-Skarbcowego NBP.
Uwaga: na potrzeby analityczne dane liczbowe zostały zaokrąglone do części dziesiętnych.
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Najwięcej banknotów odprowadzonych do NBP stanowią banknoty o nominale 100 zł, a najmniej o nominale 500 zł i 10 zł (tabela 20).
Tabela 20. W
 artość, liczba oraz struktura banknotów odprowadzonych do NBP w 2018 r. i 2019 r.
− wg nominałów (w mln)
Wartość

Nominał

Liczba

Struktura wg wartości

Struktura wg liczby

2018 r.

2019 r.

2018 r.

2019 r.

2018 r.

2019 r.

2018 r.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

500 zł

858,6

870,4

1,7

0,5%

0,5%

0,1%

0,1%

1,8

2019 r.

200 zł

42 306,4

45 548,0

211,5

227,7

23,9%

24,8%

10,6%

11,1%

100 zł

110 292,2

113 148,2

1 102,9

1 131,5

62,3%

61,6%

55,3%

55,4%

50 zł

18 805,9

19 532,5

376,1

390,7

10,6%

10,6%

18,8%

19,1%

20 zł

3 306,4

3 135,8

165,3

156,8

1,9%

1,7%

8,3%

7,7%

10 zł

1 384,0

1 340,3

138,4

134,0

0,8%

0,7%

6,9%

6,6%

Łącznie

176 953,5

183 575,2

1 996,0

2 042,4

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Źródło: opracowanie Departamentu Emisyjno-Skarbcowego NBP.
Uwaga: na potrzeby analityczne dane liczbowe zostały zaokrąglone do części dziesiętnych; wynik zsumowanych wartości procentowych może nie wskazywać 100,0%.

W IV kwartale 2019 r. wartość odprowadzonych banknotów ON zwiększyła się o 9,8%
w porównaniu z I kwartałem 2019 r. oraz o 1,5%, w stosunku do II kwartału 2019 r. W porównaniu z III kwartałem 2019 r. wartość odprowadzonych banknotów spadła o 0,9%. W ciągu
2019 r. wartość odprowadzonych banknotów NS pozostawała bez zmian (wykres 8).
Liczba odprowadzonych banknotów ON w 2019 r. rosła do końca III kwartału. W IV kwartale
nastąpił ich spadek w porównaniu z III i II kwartałem, odpowiednio o 3,5% i 1,4%. W stosunku do I kwartału 2019 r. w IV kwartale liczba odprowadzonych banknotów zwiększyła się
o 5,6%. Liczba banknotów NS odprowadzonych do NBP w 2019 r. z kwartału na kwartał rosła.
Na koniec roku była większa o 28,6% niż w I kwartale, o 17,4% w stosunku do II kwartału
oraz o 8,0% w porównaniu z III kwartałem (wykres 9).
Wykres 8. W
 artość banknotów
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Źródło: opracowanie Departamentu Emisyjno-Skarbcowego NBP.
Uwaga: na potrzeby analityczne dane liczbowe zostały zaokrąglone do części dziesiętnych.
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4.2.2. Monety
Wartość i liczba monet odprowadzonych przez banki do NBP w 2019 r. w porównaniu
z poprzednim rokiem spadła odpowiednio o 19,2 mln zł, tj. 2,9%, oraz o 8,7 mln szt., tj. 1,5%
(tabela 21).
Tabela 21. Wartość i liczba monet odprowadzonych do NBP w latach 2018−2019 (w mln)
Wartość lub liczba

2018 r.

1

Zmiana w liczbach
(kol. 3 – kol. 2)

2019 r.

2

3

4

Wartość

654,3

635,1

-19,2

Liczba

565,9

557,2

-8,7

Źródło: opracowanie Departamentu Emisyjno-Skarbcowego NBP.
Uwaga: na potrzeby analityczne dane liczbowe zostały zaokrąglone do części dziesiętnych.

W strukturze wartościowej odprowadzonych monet największy udział, podobnie jak
w 2018 r., miały nominały 5 zł, 2 zł i 1 zł (91,7% wszystkich odprowadzonych monet). Jeśli
chodzi o liczbę monet odprowadzonych do NBP, to przeważały nominały: 2 zł, 1 zł i 50 gr,
które stanowiły łącznie 55,3% wszystkich odprowadzonych monet. Pod względem wartościowym w 2019 r. najmniej odprowadzono monet o niskich nominałach, tj. 5 gr, 2 gr i 1 gr.
Stanowiły one 0,4% wszystkich odprowadzonych monet. Pod względem liczbowym najmniej
odprowadzono monet o wartości nominalnej 5 gr i 2 gr – 11,0% (tabela 22).
Tabela 22. W
 artość i liczba monet odprowadzonych do NBP w latach 2018–2019 (w mln)
Nominał

Wartość

Liczba

Struktura wg wartości

Struktura wg liczby

2018 r.

2019 r.

2018 r.

2019 r.

2018 r.

2019 r.

2018 r.

2

3

4

5

6

7

8

5 zł

250,1

237,3

50,0

47,5

38,2%

37,4%

10,4%

1

2019 r.
9
8,5%

2 zł

224,7

219,9

112,4

109,9

34,3%

34,6%

19,6%

19,7%

1 zł

124,3

125,4

124,3

125,4

19,0%

19,7%

21,1%

22,5%

50 gr

38,1

36,3

76,2

72,6

5,8%

5,7%

13,5%

13,0%

20 gr

9,3

8,6

46,4

43,2

1,4%

1,4%

8,5%

7,8%

10 gr

5,2

4,9

52,5

49,5

0,8%

0,8%

9,7%

8,9%

5 gr

1,5

1,6

30,8

31,8

0,2%

0,3%

5,2%

5,7%

2 gr

0,6

0,6

27,9

29,3

0,1%

0,1%

4,9%

5,3%

1 gr

0,5

0,5

45,4

48,0

0,1%

0,1%

7,0%

8,6%

Łącznie

654,3

635,1

565,9

557,2

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Źródło: opracowanie Departamentu Emisyjno-Skarbcowego NBP.
Uwaga: na potrzeby analityczne dane liczbowe zostały zaokrąglone do części dziesiętnych; wynik zsumowanych wartości procentowych może nie wskazywać 100,0%.

W przypadku liczby monet odprowadzanych do NBP w poszczególnych miesiącach 2019 r.
zaobserwowano tendencję malejącą. Najmniej monet banki odprowadziły w czerwcu
(31,1 mln szt.), a najwięcej w styczniu – 64,7 mln szt. (wykres 10).
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Wykres 10. Liczba monet odprowadzonych do NBP przez banki w 2019 r.
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Źródło: opracowanie Departamentu Emisyjno-Skarbcowego NBP.
Uwaga: na potrzeby analityczne dane liczbowe zostały zaokrąglone do części dziesiętnych.

W IV kwartale 2019 r. wartość monet odprowadzonych do NBP spadła o 10,2% w porównaniu z I kwartałem 2019 r., natomiast w II i III kwartale 2019 r. wzrosła odpowiednio o 16,0%
i 6,4% (wykres 11).
Liczba monet w IV kwartale 2019 r. w porównaniu z I i II kwartałem spadła odpowiednio
o 35,9% i 11,8%, natomiast w porównaniu z III kwartałem nastąpił wzrost o 7,5% (wykres 12).
Wykres 11. W
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Źródło: opracowanie Departamentu Emisyjno-Skarbcowego NBP.
Uwaga: na potrzeby analityczne dane liczbowe zostały zaokrąglone do części dziesiętnych.
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Ramka B. Tendencje w zaopatrywaniu banków w walutę polską
w latach 2015−2019
1. Pobieranie z NBP banknotów i monet
Banknoty. W latach 2015−2017 sukcesywnie, z roku na rok spadała liczba pobieranych
z NBP banknotów (wykres B1 i tabela B1). W 2016 r. w stosunku do 2015 r. ich liczba
zmniejszyła się o 3,1%, a w 2017 r. w stosunku do 2016 r. ich liczba zmniejszyła się o 7,2%.
W kolejnych latach nastąpiła zmiana i liczba banknotów pobranych z NBP wzrosła.
W 2018 r. w stosunku do stanu przed rokiem odnotowano wzrost o 4,1%, a w 2019 r.
o 1,7% w porównaniu z poprzednim rokiem. Należy zauważyć, że pomimo tego wzrostu
liczba pobranych banknotów nadal była niższa niż w 2016 r. (odpowiednio o 3,4% i 1,8%).
Wiąże się to m.in. z tym, że w 2017 r. spadek liczby pobranych banknotów był blisko
dwukrotnie większy niż w poprzednich latach.
Wykres B1. L
 iczba pobranych i odprowadzonych banknotów i monet z/do NBP w latach
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Źródło: opracowanie Departamentu Emisyjno-Skarbcowego NBP.
Uwaga: na potrzeby analityczne dane liczbowe zostały zaokrąglone do części dziesiętnych.

Monety. Liczba monet pobieranych z NBP w latach 2015−2016 rosła (wykres B1 i tabela
B1). W 2016 r. zwiększyła się o 2,7%, natomiast w 2017 r. zanotowano jej spadek o 1,3%
w stosunku do poprzedniego roku. W 2018 r. liczba pobranych z NBP monet zwiększyła się o 6,0% w porównaniu z poprzednim rokiem oraz o 4,7% w stosunku do 2016 r.
W 2019 r. liczba pobieranych monet zmniejszyła się o 0,8% w stosunku do 2018 r.
Tabela B1. Liczba pobranych banknotów i monet z NBP w latach 2015−2019
Wyszczególnienie
banknoty
monety

łącznie liczba
zmiana: rok / poprzedni rok
łącznie liczba
zmiana: rok / poprzedni rok

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

2019 r.

2 278 663 000

2 208 782 500

2 049 518 500

2 133 613 000

2 169 935 000

x

-3,1%

-7,2%

4,1%

1,7%

1 500 368 000

1 541 346 500

1 521 794 500

1 613 644 500

1 601 009 500

x

2,7%

-1,3%

6,0%

-0,8%

Źródło: opracowanie Departamentu Emisyjno-Skarbcowego NBP.
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2. Odprowadzanie do NBP banknotów i monet
Banknoty. W latach 2015−2017 z roku na rok zmniejszała się liczba banknotów odprowadzanych do NBP (wykres B1 i tabela B2); w 2017 r. spadła o 1,8% w stosunku do poprzedniego roku. W latach 2018–2019 liczba odprowadzonych do NBP banknotów zwiększyła
się w porównaniu z 2017 r. odpowiednio o 0,8% i 3,2%. W 2019 r. liczba odprowadzonych
banknotów wzrosła o 2,3% w stosunku do poprzedniego roku, jednak i tak była niższa
niż w 2015 r. − o mniej więcej 2,9%.
Tabela B2. Odprowadzanie do NBP banknotów i monet w latach 2015−2019
Wyszczególnienie
banknoty
monety

łącznie liczba
zmiana: rok / poprzedni rok
łącznie liczba
zmiana: rok / poprzedni rok

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

2019 r.

2 104 180 900

2 015 759 117

1 979 899 584

1 996 009 377

2 042 436 123

x

-4,2%

-1,8%

0,8%

2,3%

582 916 037

575 967 355

559 062 118

565 864 753

557 193 000

x

-1,2%

-2,9%

1,2%

-1,5%

Źródło: opracowanie Departamentu Emisyjno-Skarbcowego NBP.

Monety. Liczba monet odprowadzanych do NBP w 2016 r. zmniejszyła się w stosunku
do poprzedniego roku o 1,2%, a w 2017 r. spadła o 2,9% w stosunku do poprzedniego
roku (wykres B1 i tabela B2). W 2018 r. w porównaniu z poprzednim rokiem liczba monet
zwiększyła się o 1,2%, a w 2019 r. wzrosła o 1,5% w porównaniu z 2018 r., ale nadal była
niższa – o mniej więcej 4,4% – niż liczba monet odprowadzonych w 2015 r.

4.3. Popyt na pieniądz gotówkowy w okresie pandemii COVID-19
Pandemia koronawirusa wywarła zasadniczy wpływ na rynek obrotu gotówkowego oraz
preferencje płatnicze konsumentów na całym świecie. Wraz z pojawianiem się COVID-19
w kolejnych krajach notowano ponadprzeciętny popyt na pieniądz gotówkowy. W Polsce
pandemia istotnie wpłynęła na skalę pobierania i odprowadzania waluty polskiej oraz wartość obiegu. Wstępne analizy wskazują na wyraźny wzrost pobrań waluty polskiej z NBP
przez banki przy równoczesnym spadku odprowadzeń.
4.3.1. Tendencje występujące w wybranych krajach
Zjawiska występujące w okresie pandemii na rynku obrotu gotówkowego w Polsce wpisały się w tendencje notowane w innych krajach. Według danych Europejskiego Banku
Centralnego do 10 kwietnia 2020 r. wartość banknotów euro w obiegu wzrosła o 41,2 mld,
tj. o ponad 3% w ciągu czterech tygodni, i wyniosła 1,33 bln euro. To największy wzrost odnotowany od czasu kryzysu finansowego związanego z upadkiem Lehman Brothers w 2008 r.
(wówczas wzrost wyniósł 41,4 mld euro w ciągu czterech tygodni października 2008 r.)33. Jak
wskazuje Europejski Bank Centralny, dostęp do pieniądza gotówkowego jest niezbędnym elementem prawidłowo funkcjonującej gospodarki, a ¾ transakcji w strefie euro było realizowanych właśnie przy wykorzystaniu banknotów i monet, również w takich krajach jak Niemcy,
Hiszpania i Włochy. W dobie pandemii popyt na pieniądz gotówkowy stał się jednak mniej
przewidywalny, a w połowie marca 2020 r. tygodniowy przyrost obiegu osiągnął niemal
33
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Europejski Bank Centralny, Key euro area indicators, maj 2020 r., https://www.ecb.europa.eu/stats/ecb_statistics/key_euro_area_indicators/html/index.en.html.
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19 mld euro34. Wielu Europejczyków w odpowiedzi na pandemię zareagowało przezornościowym przechowywaniem znacznej ilości gotówki. W tym czasie w niektórych krajach odnotowano wzrost wartości obiegu gotówkowego o kilka lub kilkanaście procent zaledwie w ciągu
kwartału. Deutsche Bundesbank wskazał, że w połowie marca 2020 r. Niemcy wypłacali
z bankomatów dwukrotnie więcej banknotów niż zazwyczaj35. Bank of England informował,
że na koniec lutego 2020 r. w obiegu znajdowało się 3,9 mld szt. banknotów o łącznej wartości ok. 71 mld funtów. Oznacza to wzrost obiegu w ciągu roku o 4% pod względem liczby
banknotów oraz o 0,5% pod względem wartości36.
Jednocześnie w początkowej fazie pandemii w związku z masowym wypłacaniem środków
przez konsumentów w światowych mediach pojawiały się doniesienia na temat możliwości
zarażenia się COVID-19 na skutek bezpośredniego kontaktu z banknotami czy monetami.
Dyskusja na ten temat nasiliła się po wypowiedzi przedstawiciela WHO sugerującej, że kontakt z banknotami może rodzić ryzyko infekcji i dlatego zalecane jest korzystanie z płatności
elektronicznych37. W kolejnych dniach WHO korygowała tę informację i wskazywała, że koronawirus może być przenoszony po kontakcie z jakąkolwiek zanieczyszczoną powierzchnią,
na przykład banknotu, i następnie dotknięciu przez człowieka ust, oczu lub nosa38.
Niepokojące doniesienia dotyczące potencjalnej transmisji COVID-19 za pośrednictwem
banknotów skłoniły część banków centralnych do wdrożenia dodatkowych procedur bezpieczeństwa w postaci poddawania banknotów swoistej kwarantannie, trwającej od kilku do kilkunastu dni. Tego rodzaju rozwiązania zastosowano m.in. w Chinach39, Korei Południowej40,
Indonezji41, na Węgrzech42 oraz w Polsce43. Amerykański Federal Reserve System z kolei poddawał 7–10-dniowej kwarantannie banknoty powracające do USA z Azji44.
W wyniku dyskusji nt. bezpieczeństwa korzystania z banknotów czy monet Bank for
International Settlements opublikował raport45 wskazujący, że prawdopodobieństwo
34
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37

38

39

40
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42
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Europejski Bank Centralny, Beyond monetary policy – protecting the continuity and safety of payments during
the coronavirus crisis, 28 kwietnia 2020 r., https://www.ecb.europa.eu/press/blog/date/2020/html/ecb.blog200428~328d7ca065.en.html.
Deutsche Bundesbank, The vaults are full, 14 kwietnia 2020 r., https://www.bundesbank.de/en/press/
interviews/the-vaults-are-full-830942.
Bank of England, Banknote statistics, 25 marca 2020 r., https://www.bankofengland.co.uk/statistics/banknote.
Bill Gardner, Dirty banknotes may be spreading the coronavirus, WHO suggests, „The Telegraph”,
2 marca 2020 r., https://www.telegraph.co.uk/news/2020/03/02/exclusive-dirty-banknotes-may-spreadingcoronavirus-world-health/.
Merra Jagannathan, World Health Organization: ‘We did NOT say that cash was transmitting
coronavirus’, „Market Watch”, 9 marca 2020 r., https://www.marketwatch.com /story/
who-we-did-not-say-that-cash-was-transmitting-coronavirus-2020–03–06.
„The Guardian”, Chinese banks disinfect banknotes to stop spread of coronavirus, 15 lutego 2020 r., https://www.
theguardian.com/world/2020/feb/15/chinese-banks-disinfect-banknotes-to-stop-spread-of-coronavirus.
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Eisya A. Eloksari, Bank Indonesia, OJK limit direct services as social distancing measure to contain virus,
„The Jakarta Post”, 7 marca 2020 r., https://www.thejakartapost.com/news/2020/03/17/bank-indonesia-ojk-
‑limit-direct-services-as-social-distancing-measure-to-contain-virus.html.
Péter Cseresnyés, Coronavirus: Hungary’s central bank quarantines and cleans banknotes, „Hungary Today”, 11 mar
ca 2020 r., https://hungarytoday.hu/coronavirus-hungarys-central-bank-quarantines-and-cleans-banknotes/
Twitter NBP z dnia 19 marca 2020 r., @nbppl.
Pete Schroeder, Anna Irrera, Fed quarantines U.S. dollars repatriated from Asia on coronavirus caution, Reuters, 6 marca 2020 r., https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-fed-dollars/
fed-quarantines-u-s-dollars-repatriated-from-asia-on-coronavirus-caution-idUSKBN20T1YT.
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t ransmisji wirusa za pośrednictwem banknotu jest niskie w porównaniu z ryzykiem, jakie
niesie dotykanie innych powierzchni, np. klawiatury terminala płatniczego. Eksperci
zgodnie zalecali mycie rąk, w tym bezpośrednio po kontakcie z banknotami i monetami.
Komunikaty dotyczące bezpieczeństwa w przypadku korzystania z gotówki wydał m.in.
Deutsche Bundesbank46, Bank of England47, Banque Centrale du Luxembourg48, Reserve Bank
of New Zealand49 czy szwedzki Riksbank50. Narodowy Bank Polski51 oraz Bank of Canada52
apelowały natomiast o powszechne akceptowanie pieniądza gotówkowego. Jednocześnie stowarzyszenie ATM Industry Association, skupiające operatorów bankomatów oraz podmioty
związane z procesowaniem gotówki i dostarczaniem technologii w tym zakresie, wystosowało apel o ochronę pieniądza gotówkowego jako środka płatniczego niezwykle istotnego
dla równowagi systemu. Zdaniem jego przedstawicieli kontakt klienta czy kasjera z banknotami i monetami niesie ze sobą nie większe ryzyko niż dokonywanie płatności elektronicznych. Autorzy zwrócili również uwagę na ryzyko wykluczenia finansowego, w szczególności
osób nieubankowionych, których wg szacunków na świecie może być nawet około 1,7 mld53.
Jednocześnie w czasie pandemii w Tajlandii liczba transakcji płatniczych wykonywanych przy
wykorzystaniu elektronicznych środków płatniczych wzrosła o blisko 93% w stosunku do poprzedniego roku54. Bank Centralny Zjednoczonych Emiratów Arabskich wydał komunikat, w którym
zalecał klientom banków korzystanie z bezdotykowych form płatności w sklepach oraz unikanie
korzystania z terminali płatniczych i ograniczanie wymiany banknotów i monet. W niektórych
krajach, m.in. w Polsce, Austrii, Niemczech, Irlandii, Holandii i Wielkiej Brytanii, podniesiono
limit transakcji realizowanych kartą płatniczą bez konieczności wpisywania numeru PIN,
co wpływa na zredukowanie dotykania klawiatury terminala przez różne osoby.
Wzrost wartości pieniądza gotówkowego w obiegu może być efektem przezornościowego gromadzenia go przez społeczeństwo, tak jak choćby w czasach kryzysu finansowego w 2008 r.
Według amerykańskich ekspertów unikanie płatności gotówkowych dla pewnej części konsumentów może być dużym wyzwaniem. W USA pomimo spadku popularności płatności
gotówkowych w dalszym ciągu co czwarta transakcja jest przeprowadzana przy wykorzystaniu banknotów i monet55. Z drugiej strony dynamiczna cyfryzacja społeczeństwa może prowadzić do zakłócenia powszechnego dostępu do poszczególnych instrumentów płatniczych.
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Z tego powodu w Wielkiej Brytanii w czasie pandemii wprowadzono usługę zwaną payout
now, umożliwiającą upoważnienie bliskiej osoby, wolontariusza lub sąsiada do wypłaty określonej kwoty z konta posiadacza rachunku bankowego56.
4.3.2. Tendencje obserwowane w Polsce
Obserwowany w innych krajach znaczny wzrost popytu na pieniądz gotówkowy w okresie
pandemii wystąpił również w Polsce. Średnia dzienna wartość pobranych z NBP banknotów
i monet w marcu 2020 r. w stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku wzrosła
z 807,8 mln zł do 1 791,1 mln zł, tj. aż o 121,7%. W kwietniu 2020 r. zanotowano również wzrost
wartości pobrań: z 973,1 mln zł do 1 247,5 mln zł, tj. o 28,2%, w stosunku do kwietnia poprzedniego roku. Z kolei maj 2020 r. charakteryzował się spadkiem zapotrzebowania na banknoty
i monety w porównaniu z zapotrzebowaniem odnotowanym przed rokiem. Średnia dzienna
wartość pobrań spadła wówczas z 834,1 mln zł do 721,9 mln zł, tj. o 13,5% (tabela 23).
Tabela 23. W
 artość banknotów i monet pobranych z NBP w okresie marzec–maj 2020 r.
w porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku (w mln zł)
Wyszczególnienie

marzec

kwiecień

2019 r.

807,8

973,1

2020 r.

1 791,1

1 247,5

721,9

zmiana 2020 r. / 2019 r. (wartość)

983,3

274,4

-112,2

121,7%

28,2%

-13,5%

zmiana 2020 r. / 2019 r. (%)

maj
834,1

Źródło: opracowanie Departamentu Emisyjno-Skarbcowego NBP.
Uwaga: na potrzeby analityczne dane liczbowe zostały zaokrąglone do części dziesiętnych.

Największą wartość pobrań zanotowano w okresie 12–17 marca 2020 r., a najwyższą dzienną
wartość pobrań, około 6 mld zł, 13 marca br. (wykres 13).
Wykres 13. Wartość banknotów i monet pobranych z NBP w okresie marzec–maj 2020 r.
w porównaniu z tymi samymi okresami poprzednich lat
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Źródło: opracowanie Departamentu Emisyjno-Skarbcowego NBP.
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Zapoczątkowany 12 marca 2020 r. znaczny wzrost zapotrzebowania na pieniądz gotówkowy
wynikał przede wszystkim ze wzmożonych wypłat gotówki dokonywanych przez konsumentów w kasach oddziałów banków oraz w bankomatach. Wypłacano wówczas w szczególności
banknoty o nominale 100 zł. W efekcie udział tego banknotu w strukturze nominałowej
pobrań z NBP 6 kwietnia 2020 r. osiągnął 69,3% (wykres 14). Było to spowodowane w znacznej mierze tym, że zdecydowana większość bankomatów była dostosowana do wypłacania
nominałów 100 zł i 50 zł, a nie 200 zł. Urządzenia te nie obsługiwały również banknotów
o nominale 500 zł. W rezultacie nawet wysokie wypłaty były w większości realizowane banknotami 100-złotowymi.
Ze względu na to, że jednym z głównych efektów płynnego i niezakłóconego zaopatrywania banków w gotówkę jest utrzymanie powszechnego dostępu do pieniądza gotówkowego i jego akceptacja, Narodowy Bank Polski szczególnie intensywnie monitorował
sytuację i pozostawał w stałym kontakcie z bankami oraz instytucjami reprezentującymi
podmioty działające na rynku obrotu gotówkowego. W wyniku współdziałania NBP
i banków zapewniono sprawne funkcjonowanie obrotu gotówkowego oraz dostęp do pieniądza gotówkowego w pełnej strukturze nominałowej. Na przełomie kwietnia i maja
2020 r. systematycznie rósł udział banknotów o nominale 200 zł w pobraniach z NBP.
W pierwszych dniach tego okresu jego udział w strukturze nominałowej kształtował się
na poziomie 8–14%, a następnie osiągnął ponad 30% (najwyższy poziom, 42,2%, odnotowano 6 maja 2020 r.).
Wykres 14. S
 truktura nominałowa liczby banknotów pobranych z NBP w okresie 12 marca–
30 maja 2020 r.
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Źródło: opracowanie Departamentu Emisyjno-Skarbcowego NBP.

Średnia dzienna wartość banknotów i monet odprowadzonych do NBP w marcu 2020 r. spadła w stosunku do marca poprzedniego roku z 658,0 mln zł do 391,7 mln zł, tj. aż o 40,5%.
W kwietniu 2020 r. spadek ten był głębszy niż w tym samym miesiącu poprzedniego roku.
Średnia dzienna wartość odprowadzeń zmniejszyła się z 719,8 mln zł w kwietniu 2019 r.
do 285,8 mln zł w kwietniu 2020 r., tj. o 60,3%. Wzrost średniej dziennej wartości banknotów
i monet odprowadzonych do NBP w maju 2020 r. może świadczyć o powolnym powrocie
do sytuacji sprzed pandemii. Średnia dzienna wartość odprowadzeń w maju 2020 r. spadła
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w porównaniu z majem poprzedniego roku o 32,2%, jednak spadek ten był mniejszy niż
w poprzednich miesiącach (tabela 24).
Struktura nominałowa pobrań banknotów z NBP stopniowo się zmieniała: rosło znaczenie
banknotu o nominale 200 zł, a malało znaczenie banknotu 100-złotowego. W ujęciu wartościowym udział nominału 200 zł w pobraniach z NBP przekroczył 10 kwietnia 2020 r. udział
banknotu o nominale 100 zł (wykres 15).
Wykres 15. S
 truktura nominałowa wartości banknotów pobranych z NBP w okresie 12 marca–
30 maja 2020 r.
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Źródło: opracowanie Departamentu Emisyjno-Skarbcowego NBP.

Tabela 24. Wartość banknotów i monet odprowadzonych do NBP w okresie marzec–maj 2020 r.
w stosunku do tych samych okresów poprzedniego roku (w mln zł)
Wyszczególnienie

marzec

kwiecień

2019 r.

658,0

719,8

maj
790,7

2020 r.

391,7

285,8

536,0

zmiana 2020 r. / 2019 r. (wartość)

-266,3

-434,0

-254,7

zmiana 2020 r. / 2019 r. (%)

-40,5%

-60,3%

-32,2%

Źródło: opracowanie Departamentu Emisyjno-Skarbcowego NBP.

Najniższą wartość odprowadzeń zanotowano 12 i 13 marca 2020 r., tj. odpowiednio 0,12 mld zł
i 0,11 mld zł. Rekordowo niska wartość odprowadzeń w tych dniach zapoczątkowała utrzymywanie się niskiego poziomu odprowadzeń przez cały okres marzec–maj 2020 r.
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Wykres 16. W
 artości banknotów i monet odprowadzonych do NBP w okresie marzec–maj 2020 r.
w porównaniu z tymi samymi okresami poprzednich lat
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Źródło: opracowanie Departamentu Emisyjno-Skarbcowego NBP.

W okresie marzec–kwiecień 2020 r. w wyniku znacznego wzrostu wartości pobrań z NBP
oraz spadku wartości odprowadzeń do NBP nastąpiła istotna zmiana wartości pieniądza
gotówkowego w obiegu (wykres 17). Na koniec kwietnia 2020 r. wyniosła ona 289,3 mld zł
i w ciągu 2 miesięcy wzrosła o 51,0 mld zł, tj. o 21,4%. Wzrost ten należy ocenić jako rekordowy. Przewyższał on wzrost wartości obiegu w ujęciu rocznym w ostatnich latach, który
wyniósł w 2017 r. 5,9%, w 2018 r. 10,5%, a w 2019 r. 8,8%. Tylko marcu 2020 r. w stosunku
do poprzedniego miesiąca wzrost wartości obiegu wyniósł 12,9%, a w kwietniu 2020 r.
w porównaniu z lutym 2020 r. – 21,4%. Tak wysoki wzrost wartości pieniądza gotówkowego w obiegu odnotowano poprzednio w październiku 2008 r.; wyniósł wówczas 11,0%
(tj. 9,9 mld zł). Szczegółowe porównanie kształtowania się zapotrzebowania na pieniądz
gotówkowy w 2008 i 2020 r. zawiera ramka C.
Wykres 17. W
 artości banknotów i monet pobranych i odprowadzonych z/do NBP oraz wartość
pieniądza gotówkowego obiegu w okresie marzec–maj 2020 r.
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Źródło: opracowanie Departamentu Emisyjno-Skarbcowego NBP.

50

Narodowy Bank Polski

Współpraca z bankami w zakresie zaopatrywania w walutę polską

W maju 2020 r. zaobserwowano względną stabilizację wartości pieniądza gotówkowego
w obiegu. Udział pieniądza gotówkowego w M1 wyniósł 20,9%, podczas gdy jeszcze w kwietniu
było to 21,4%. Wzrost udziału pieniądza gotówkowego w M1, związany z istotnym wzrostem
popytu na znaki pieniężne, często występuje w sytuacjach kryzysowych. Zaobserwowane
zjawiska mogą wskazywać, że konsumenci gromadzili gotówkę raczej w celach przezornościowych niż transakcyjnych. W związku z tym do wypłat o zwiększonej wartości powinny
być częściej wykorzystywane banknoty o najwyższych nominałach, tj. 200 zł i 500 zł.

Ramka C. Porównanie skali pobierania i odprowadzania waluty polskiej oraz
wartości obiegu w okresie pandemii koronawirusa w 2020 r. i podczas kryzysu w 2008 r.
W marcu i kwietniu 2020 r., w początkowym okresie pandemii koronawirusa w Polsce,
wystąpiła istotna zmiana zapotrzebowania na pieniądz gotówkowy. Poprzedni istotny
wzrost zapotrzebowania na pieniądz gotówkowy odnotowano w październiku 2008 r.
Był on związany z globalnym kryzysem gospodarczym (tabela C1).
Tabela C1. P
 orównanie podstawowych wskaźników związanych z okresami zwiększonego
popytu na pieniądz gotówkowy w 2008 r. i 2020 r.
2008 r.

2020 r.

październik

Wyszczególnienie
wartość

marzec

zmiana:
październik 2008 r. /
wrzesień 2008 r.

wartość

kwiecień

zmiana:
marzec 2020 r. /
luty 2020 r.

wartość

zmiana:
kwiecień 2020 r. /
luty 2020 r.

Obieg

100,2 mld zł

wzrost o 11,0%

269,1 mld zł

wzrost o 12,9%

289,3 mld zł

wzrost o 21,4%

Pobrania z NBP

21,9 mld zł

wzrost o 67,1%

39,4 mld zł

wzrost o 160,6%

26,2 mld zł

wzrost o 73,2%

Odprowadzenia do NBP

12,0 mld zł

spadek o 14,8%

8,6 mld zł

spadek o 29,8%

6,0 mld zł

spadek o 51,1%

Źródło: opracowanie Departamentu Emisyjno-Skarbcowego NBP.
Uwaga: na potrzeby analityczne dane liczbowe zostały zaokrąglone do części dziesiętnych.

Wykres C1. W
 artości banknotów i monet pobranych i odprowadzonych z/do NBP oraz
wartość obiegu w okresach wrzesień–listopad 2008 r. oraz marzec–maj 2020 r.
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Źródło: opracowanie Departamentu Emisyjno-Skarbcowego NBP.
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W 2008 r. szczyt zapotrzebowania na pieniądz gotówkowy nastąpił 10 października.
W tym dniu banki pobrały z NBP banknoty i monety o łącznej wartości 2,3 mld zł.
Jednocześnie znacznie spadła wartość odprowadzeń do NBP, która 13 października
2008 r. osiągnęła minimum wynoszące 0,1 mld zł. Łącznie w październiku 2008 r. banki
pobrały z NBP walutę polską o wartości 21,9 mld zł, a odprowadziły 12,0 mld zł. W rezultacie wartość waluty polskiej w obiegu gotówkowym w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosła z 90,7 mld zł do 100,6 mld zł – o 9,9 mld zł, tj. 11,0% (wykres C1).
W 2020 r. szczyt zapotrzebowania na pieniądz gotówkowy nastąpił 13 marca 2020 r. W tym
dniu banki pobrały z NBP banknoty i monety o łącznej wartości 6,0 mld zł. Wystąpiła
również rekordowo niska wartość odprowadzeń do NBP – 0,1 mld zł. Łącznie w marcu
i kwietniu 2020 r. banki pobrały z NBP walutę polską o wartości odpowiednio 39,4 mld zł
i 26,2 mld zł. W marcu 2020 r. odprowadziły do NBP 8,6 mld zł, a w kwietniu 6,0 mld zł.
W rezultacie wartość waluty polskiej w obiegu zwiększyła się w marcu 2020 r. w stosunku
do poprzedniego miesiąca z 238,3 mld zł do 269,1 mld zł, tj. o 12,9%, a w kwietniu 2020 r.
wzrosła w stosunku do lutego 2020 r. do 289,3 mld zł, tj. o 21,4% (tabela C1).
Charakterystyczny i podobny dla obu okresów był początkowy ponadprzeciętny wzrost
wartości pobrań przy jednoczesnym spadku odprowadzeń. W okresach nasilonego
popytu na pieniądz gotówkowy zaobserwowano niespotykany wzrost popytu na banknot 100 zł, tj. zwiększenie jego udziału w strukturze nominałowej banknotów pobranych
z NBP. W obu okresach, tj. w październiku 2008 r. i w marcu 2020 r., wystąpił podobny
wzrost udziału tego banknotu w strukturze nominałowej liczby pobranych z NBP banknotów – odpowiednio 4,3 pkt proc. i 4,7 pkt proc.
W kwietniu 2020 r. udział banknotu 100-złotowego w strukturze nominałowej banknotów pobranych z NBP spadł w stosunku do lutego o 7,1 pkt proc. Wspomniana zmiana
udziału banknotów pobranych z NBP jest wynikiem współpracy banku centralnego
z rynkiem obrotu gotówkowego, mającej na celu umożliwienie uczestnikom rynku
dostępu do banknotów w pełnej strukturze, uwzględniającej zapotrzebowanie na banknoty także o wyższych nominałach, tj. 200 zł i 500 zł.
Podsumowując wnioski z powyższej analizy, można stwierdzić, że:
§ W 2008 i 2020 r. odnotowano znaczny wzrost wartości wypłat pieniądza gotówkowego
przez konsumentów przy jednoczesnym wzroście udziału pieniądza gotówkowego
w agregacie M1.
§ W obu okresach wzrosła wartość pieniądza gotówkowego w obiegu, jednak czas
utrzymywania się tendencji wzrostowej był różny. W październiku 2008 r. wzrost ten
wyniósł 11,0%, natomiast w marcu 2020 r. 12,9% i utrzymywał się na podwyższonym
poziomie w kwietniu 2020 r. (w porównaniu z lutym 2020 r. skumulowany wzrost
osiągnął 21,4%).
§ Wzrost zapotrzebowania na pieniądz gotówkowy w ujęciu nominalnym w 2008 r.
i w 2020 r. jest nieporównywalny z uwagi na znaczną różnicę między wartością obiegu
w tych okresach. W 2008 r. wartość obiegu na koniec września wynosiła 90,7 mld zł
i w ciągu miesiąca wzrosła do 100,6 mld zł, natomiast w lutym 2020 r. osiągnęła
238,3 mld i w ciągu miesiąca zwiększyła się do 269,1 mld zł.
§ W 2020 r. wzrost wartości pieniądza gotówkowego w obiegu był w znacznie większym
stopniu niż w 2008 r. wynikiem spadku wartości odprowadzeń banknotów do NBP
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(odprowadzenia z banków nie powróciły do poziomu sprzed pandemii i nadal są
niskie).
§ W 2020 r. zwiększone zapotrzebowanie na pieniądz gotówkowy trwa znacznie dłużej
niż w 2008 r. i utrzymuje się od kilku tygodni.
§ W 2020 r. najwyższa wartość dziennych pobrań wyniosła 6 mld zł i była prawie 3-krotnie wyższa niż w 2008 r.; wówczas wyniosła 2,3 mld zł.
§ Łączna wartość pobrań w 2020 r. (w marcu 39,4 mld zł, w kwietniu 26,2 mld zł) była
znacznie wyższa niż w październiku 2008 r., kiedy wyniosła 21,9 mld zł.
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Słownik pojęć
Banknoty NS – banknoty nienadające się do maszynowego sortowania, tj. sklejone taśmą,
klejem lub w inny sposób, naddarte, zszyte lub przerwane.
Banknoty ON – łącznie banknoty nadające się do obiegu i nienadające się do obiegu.
Firmy CIT (cash-in-transit) – przedsiębiorcy, którym banki powierzyły czynności dotyczące
przeliczania i sortowania banknotów i monet (powierzenie czynności faktycznych zgodnie
z art. 6a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe) oraz transportowania
wartości pieniężnych.
Monety ON – łącznie monety nadające się do obiegu i nienadające się do obiegu.
Obieg – liczba (lub wartość) banknotów i monet powszechnego obiegu pozostających
w obiegu gotówkowym, pomniejszona o liczbę (lub wartość) banknotów i monet znajdujących się w kasach i skarbcach NBP, złożonych przez NBP do depozytu w skarbcach innych
banków oraz wycofanych przez NBP z obiegu ze względu na stopień ich zużycia.
Procesowanie znaków pieniężnych – przeliczanie, sortowanie i sprawdzanie banknotów
i monet pod kątem autentyczności.
Recyrkulacja (zwana również rotacją lub recyklingiem) – wprowadzanie do obrotu banknotów nadających się do obiegu − za pośrednictwem kas banków, klientów banków, urządzeń obsługiwanych przez ich klientów (np. bankomatów) – przeprocesowanych uprzednio
przez bank lub w jego imieniu przez przedsiębiorcę. Proces ten odbywa się bez udziału NBP.
Podobnemu procesowi podlegają monety.
Waluta polska – znaki pieniężne (banknoty i monety) w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 7
ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe.
Wartości kolekcjonerskie – złote i srebrne monety kolekcjonerskie, banknoty kolekcjonerskie, numizmaty (tj. banknoty i monety, które nie zostały wprowadzone do obiegu, oraz
banknoty i monety wycofane z obiegu) oraz złote monety uncjowe emitowane przez NBP.
Zaopatrywanie – liczba (lub wartość) banknotów lub monet, które zostały odprowadzone
do NBP lub zostały pobrane z NBP przez banki. Zaopatrywanie przez NBP banków wynika
z art. 68 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe i jest realizacją art. 37 Ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim.
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