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Tytuł: „Funkcje banku centralnego w kontekście realizacji ustawowych zadań przez 
Narodowy Bank Polski” 
 
Wstęp: wprowadzenie teoretyczne do tematu poprzez określenie banku centralnego jako 
banku państwa, banku banków i banku emisyjnego; określenie celowości ekonomicznej 
analizy tematyki funkcji banku centralnego, pod względem realizacji zadań, wynikających z 
konstytucji, ustaw i z innych źródeł prawa 
 
1. NBP jako bank centralny 
- Pojęcie banku centralnego 
- Podstawowe funkcje banku centralnego w ujęciu teoretycznym 
  * naczelne cele działalności banków centralnych 
  * katalog podstawowych funkcji banków centralnych 
  * klasyfikacje funkcji banku centralnego 
  * zadania banku centralnego 
  * rola banku centralnego w gospodarce 
- NBP jako centralny bank państwa 
  * organy NBP 
  * ustawowe zadania NBP 
 
2. Ustalanie i realizacja polityki pieniężnej 
- Ustalanie polityki pieniężnej przez NBP 
  * proces tworzenia polityki pieniężnej 
  * uwarunkowania instytucjonalne wzrostu gospodarczego i inflacji 
  * ewolucja założeń polityki pieniężnej 
  * średniookresowa strategia polityki pieniężnej 
- Realizacja polityki pieniężnej 
  * katalog środków realizacji polityki pieniężnej NBP 
  * oddziaływanie na banki za pomocą stóp procentowych 
  * operacje otwartego rynku 
  * rezerwa obowiązkowa 
  * operacje kredytowo-depozytowe i kredyt techniczny 
  * realizacja polityki pieniężnej- podsumowanie 
 
3. Działalność emisyjna  
- Monitorowanie ilości pieniądza gotówkowego w obiegu 
- Zaopatrywanie banków w znaki pieniężne 
- Wycofywanie z obiegu uszkodzonych lub zużytych znaków pieniężnych 
- Pozostałe zadania związane z pieniądzem gotówkowym 
 
4. Prowadzenie gospodarki rezerwami dewizowymi oraz działalności dewizowej 
- Zarządzanie rezerwami dewizowymi 
  * zarządzanie ryzykiem w procesie zarządzania rezerwami 
  * rezerwy- definicja, rodzaje rezerw 
  * działalność inwestycyjna 
- Prowadzenie działalności dewizowej w granicach określonych ustawami 
  * działania w zakresie organizacji obrotu dewizowego 
  * decyzje w sprawach dewizowych 



  * kontrola obrotu dewizowego 
  * działania pokontrolne 
- Kurs walutowy 
 
5. Działania NBP na rzecz systemu płatniczego  
- Określenie zasad rozliczeń między bankami 
- Tworzenie infrastruktury rozliczeń pieniężnych 
- Nadzór nad systemami płatności i systemami rozrachunku papierów wartościowych, oraz    
   systemami autoryzacji i rozliczeń 
- Działania regulacyjne w dziedzinie systemu płatniczego 
 
6. Obsługa Skarbu Państwa  
- Rachunki bankowe, prowadzone przez NBP 
- Obsługa procesu wykonywania budżetu państwa 
- Obsługa obrotu skarbowymi papierami wartościowymi 
- Działania na rzecz zarządzania długiem publicznym 
 
7. Nadzór bankowy 
- Ewolucja zakresu zadań i pozycji prawnej nadzoru bankowego 
- Wykonywanie zadań nadzoru bankowego 
  * zadania licencyjne 
  * zadania regulacyjne 
  * zadania analityczne 
  * zadania inspekcyjne 
- Porozumienia z zagranicznymi instytucjami nadzorczymi 
- Udział NBP w sanacji banków 
- Działania GINB (Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego) na rzecz kształtowania  
   warunków niezbędnych do rozwoju systemu bankowego 
 
Podsumowanie 
 
Dyskusja: która funkcja banku centralnego jest najważniejsza? 
Która jest najmniej istotna? 
Jakie powinny być funkcje banku centralnego w czasie kryzysu finansowego? 
Które z nich powinny mieć priorytetowe znaczenie w czasie kryzysu? 


