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Sprawa: Oświadczenie senatora Bogdana 
Zdrojewskiego dot. wielkości emisji 
pieniędzy w 2021 r. oraz stanu 
rezerw złota na koniec 2021 r.
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Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na przekazane oświadczenie senatora Pana Bogdana Zdrojewskiego, 
złożone podczas 34. posiedzenia Senatu RP 16 grudnia 2021 r., zawierające zapytania
ile pieniędzy dodrukowano w 2021 r. oraz jaki jest stan rezerw złota na koniec 2021 r., 
poniżej przekazuję stosowne informacje przygotowane przez właściwy w tym zakresie 
Narodowy Bank Polski (NBP).

Jak jest wskazane w przekazanych wyjaśnieniach:

Narodowy Bank Polski, zgodnie z ramowymi umowami z producentami znaków pieniężnych, 
składa zamówienia w cyklu rocznym na banknoty i monety powszechnego obiegu (w drugim 
półroczu na kolejny rok). Każdorazowe określenie wielkości zamówienia znaków pieniężnych jest 
poprzedzone 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 jest zależna od wartości pieniądza 
gotówkowego w obiegu prognozowanego na koniec roku, którego dotyczy zamówienie);

− liczbę banknotów i monet poszczególnych nominałów, które zastąpią wycofane z obiegu 
z uwagi na ich zużycie w roku planowym.
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Podsumowując NBP stwierdza:

Liczba banknotów powszechnego obiegu jaka została zamówiona przez NBP w 2021 r., 
z wyłączeniem banknotów, które zostały przeznaczone na wymianę banknotów wycofanych 
z obiegu z uwagi na ich stan jakościowy, wyniosła 390,85 mln sztuk.

W odniesieniu do zapytania o stan rezerw złota NBP wyjaśnia następująco:

W zakresie pytania o stan rezerw złota w NBP, uprzejmie informuję, że aktywa NBP w złocie 
według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosły 7.421.748,791 uncji.

Z wyrazami szacunku

Z upoważnienia

Ministra Finansów

Podsekretarz Stanu

Piotr Patkowski
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