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RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTER FINANSÓW,

FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na oświadczenie senatora Bogdana Zdrojewskiego złożone podczas 
18. posiedzenia Senatu RP 3 grudnia 2020 r., poniżej znajdują się informacje przygotowane 
przez właściwy w tym zakresie Narodowy Bank Polski (NBP).

Wartość pieniądza gotówkowego w obiegu nie jest wynikiem decyzji NBP, a jedynie efektem 
popytu na pieniądz w tej formie, zgłaszanego przez uczestników obrotu gospodarczego. Wzrost 
zapotrzebowania na gotówkę ma w ocenie NBP związek z funkcją przezornościową pieniądza 
gotówkowego. Zjawisko to uwidoczniło się w okresie pandemii także poza Polską, w wielu 
innych państwach na świecie.

NBP wskazuje też na niepoprawność funkcjonującego w przestrzeni publicznej stwierdzenia 
mówiącego o wpływie emisji pieniądza gotówkowego, tj. banknotów i monet, na inflację. Jeżeli 
istnieje relacja pomiędzy tymi dwiema wielkościami, to ma ona charakter odwrotny - wzrost 
inflacji mógłby spowodować wzrost popytu na banknoty i monety, chociażby ze względu 
na konieczność dokonywania płatności za produkty i usługi o wyższych cenach.

W zakresie procesu emisji banknotów i monet, NBP składa zamówienia w cyklu corocznym 
na banknoty i monety powszechnego obiegu (w drugim półroczu na kolejny rok), zgodnie 
z ramowymi umowami z producentami znaków pieniężnych. Każdorazowe określenie wielkości 
zamówienia znaków pieniężnych poprzedzone jest przygotowaniem przez ekspertów NBP 
prognoz obejmujących:

 przyrost zapotrzebowania klientów banków na poszczególne nominały banknotów 
i monet powszechnego obiegu do końca roku, którego dotyczy przygotowywane 
zamówienie;

 uzupełnienie zapasów znaków pieniężnych jakie NBP musi posiadać jako zapas 
operacyjny służący bieżącej obsłudze banków i Poczty Polskiej S.A. oraz jako zapas 
strategiczny zabezpieczający nadzwyczajne zdarzenia (wielkość zależna jest od wartości 
pieniądza gotówkowego w obiegu prognozowanego na koniec roku, którego dotyczy 
zamówienie);

 liczbę banknotów i monet poszczególnych nominałów, które zastąpią wycofywane 
z obiegu z uwagi na ich zużycie w roku planowym. 
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Panujący od marca 2020 r. stan pandemii spowodował istotne zmiany w zapotrzebowaniu 
klientów banków na znaki pieniężne oraz doprowadził do wzrostu wartości obiegu 
gotówkowego z 238,3 mld zł do 322,8 mld zł (według stanu na 24 grudnia 2020 r.). Należy 
podkreślić, że ponadprzeciętny wzrost popytu na pieniądz gotówkowy był wynikiem sumy 
decyzji poszczególnych uczestników obrotu gotówkowego, a nie działania NBP. Wzrost popytu 
miał charakter głównie ostrożnościowy i tezauryzacyjny, czyli wiązał się z dwiema 
podstawowymi funkcjami jakie gotówka pełni w gospodarce, obok funkcji transakcyjnej. 
Powody tezauryzacyjne, a przede wszystkim ostrożnościowe, nasilają się w okresach 
podwyższonego ryzyka i niepewności, a do takich należy zaliczyć panującą pandemię.

Jak wyjaśnia NBP, najczęściej wypłacanymi nominałami banknotów były 100 zł i 200 zł. Tak 
wysokie zapotrzebowanie na znaki pieniężne związane z rozwojem pandemii znacząco 
przewyższało prognozy, w oparciu o które konstruowane było zamówienie roczne na 2020 r. 
Podkreślenia wymaga, że łączne zamówienie na banknoty powszechnego obiegu na 2020 r. wraz 
z zamówieniami dodatkowymi, nie przekroczyło, według wartości nominalnej, połowy wartości 
kwoty 100 mld zł wskazanej w oświadczeniu Pana senatora. Zaś dodatkowe zamówienie 
na banknoty powszechnego obiegu w 2020 r., spowodowane nadzwyczajnym zapotrzebowaniem 
na gotówkę, dotyczyło wyłącznie nominałów 50 zł, 100 zł i 200 zł. Powyższe działania oraz 
posiadane przez NBP zapasy, pozwoliły na bieżące zaspokajanie znacząco zwiększonych 
potrzeb uczestników obrotu gotówkowego.

                             

Z poważaniem,

z upoważnienia Ministra Finansów, Funduszy
i Polityki Regionalnej

Piotr Patkowski
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/
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