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Streszczenie

 

Streszczenie 

W opracowaniu przedstawiono najwa niejsze zasady rachunkowo ci stosowane przez 

banki centralne. Uwypuklono, e od 2004 r. zasady rachunkowo ci NBP s  zgodne 

ze standardami rachunkowo ci Eurosystemu. Ewentualna zmiana tych zasad jest 

uzale niona od perspektywy przyj cia euro przez Polsk . Je eli przyj cie euro b dzie 

w niedalekiej przysz o ci, NBP b dzie musia  dalej stosowa  dotychczasowe zasady. 

Na tym tle zaprezentowano zmiany bilansu NBP w dniu hipotetycznego przyj cia 

euro przez Polsk . Je eli przyj cie wspólnej waluty stanie si  odleg  perspektyw , 

NBP móg by rozwa y  zmian  stosowanych zasad rachunkowo ci. Z uwagi na 

rosn ce ryzyko, na jakie napotykaj  banki centralne w ostatnich dwóch dekadach XXI 

wieku, wybór ten powinien by  skorelowany z potrzeb  budowania silnej pozycji 

kapita owej banku oraz ograniczaniem zmienno ci jego wyniku finansowego. St d w 

opracowaniu zaproponowano kierunki modyfikacji dotychczasowych zasad 

rachunkowo ci NBP, które zapewni yby realizacj  przyj tych za o e . Wskazano 

przy tym, e w przypadku NBP stosowanie MSSF by oby nieuzasadnione. 

 

S owa kluczowe: bank centralny, rachunkowo  banku centralnego, zasady 

rachunkowo ci banków centralnych 

 

JEL: E58, G21 
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Abstract

 

Abstract 

 

In search of accounting principles for the central bank 

The paper presents the selected accounting principles applied by central banks. It has 

been emphasized that since 2004 the NBP accounting principles are in line with the 

Eurosystem accounting principles. It was indicated that the possible change of these 

principles depends on the perspective of adopting the euro by Poland. If the adoption 

of the euro will take place in the near future, the NBP will have to continue applying 

the current accounting rules. Moreover, it was presented how the NBP balance sheet 

would change on the date of the hypothetical adoption of the euro by Poland. If the 

adoption of the single currency becomes a distant prospect, the NBP could consider 

changing the applied accounting principles. Due to the growing risks faced by central 

banks in the last two decades of the 21st century, this choice should be correlated with 

the need to build a bank's strong capital position and to reduce the volatility of its 

financial result. Hence, the paper proposes directions for modification of the existing 

NBP accounting principles, which would ensure the implementation of the adopted 

assumptions. It was indicated that in the case of NBP the application of IFRS would 

be unjustified. 

 

Keywords: central bank, central bank accounting, accounting principles of central 

banks 

 

JEL: E58, G21 
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Wstęp

 

Wst p 

Od 1 stycznia 2004 r. Narodowy Bank Polski (NBP) stosuje standardy 

rachunkowo ci Eurosystemu1. Zobowi zuje go do tego ustawa o Narodowym Banku 

Polskim. Wskazano w niej, e: „Zasady rachunkowo ci NBP powinny odpowiada  

standardom stosowanym w Europejskim Systemie Banków Centralnych”2. Od tego 

dnia okre lane przez Rad  Polityki Pieni nej (RPP) zasady rachunkowo ci, sta y si  

zbie ne z wytycznymi Europejskiego Banku Centralnego (EBC) w sprawie ram 

prawnych rachunkowo ci w ESBC (tzw. „wytyczne rachunkowo ci EBC”; 

„standardy rachunkowo ci Eurosystemu”)3. 

Posadowienie rachunkowo ci NBP na fundamentach standardów 

Eurosystemu i ich stosowanie przez niemal dwie dekady XXI wieku, uzasadnia 

przeprowadzenie analizy krytycznej tych zasad. W zwi zku z tym w opracowaniu 

podj to prób  poszukiwania odpowiedzi na pytanie, czy obowi zuj ce od 2004 r. 

zasady rachunkowo ci NBP, powinny by  dalej stosowane, czy mo e nale y 

poszukiwa  innych rozwi za . Celem opracowania jest zatem porównanie obecnie 

stosowanych zasad rachunkowo ci NBP z alternatywnymi zasadami, tj. 

Mi dzynarodowymi Standardami Sprawozdawczo ci Finansowej (MSSF)4 oraz 

autorsk  propozycj  zasad rachunkowo ci dla banku centralnego. Za kryterium tego 

porównania przyj to wp yw zasad rachunkowo ci na zmienno  wyniku finansowego 

 
1 NBP by  pierwszym bankiem centralnym spo ród tzw. „nowych krajów Unii Europejskiej”, który 
zunifikowa  zasady rachunkowo ci ze standardami rachunkowo ci Eurosystemu. NBP wprowadzi  te 
zasady od stycznia 2004 r., kiedy to Polska nie by a jeszcze cz onkiem Unii Europejskiej (sta a si  nim 
od 1 maja 2004 r.). W tym samym roku zasady rachunkowo ci zgodne z wytycznymi EBC wprowadzi  
tak e Szwedzki Bank Narodowy (Sveriges Riksbank), ale Szwecja przyst pi a do UE od 1995 r. 
2 Ustawa o Narodowym Banku Polskim, Dz. U. z 2022 r. poz. 492 t.j., art. 67. 
3 Pierwszy tekst wytycznych EBC z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie ram prawnych rachunkowo ci w 
ESBC (EBC/1998/N22), nie by  opublikowany. Publikacji podlega y natomiast pó niejsze teksty 
zawieraj ce zmiany do przepisów pierwotnych, tj.: wytyczne EBC (UE) 2016/2249 z dnia 3 listopada 
2016 r. w sprawie ram prawnych rachunkowo ci i sprawozdawczo ci finansowej w ESBC 
(EBC/2016/34), zmienione wytycznymi EBC (UE) 2019/2217 z dnia 28 listopada 2019 r. 
zmieniaj cymi wytyczne (UE) 2016/2249 w sprawie ram prawnych rachunkowo ci i sprawozdawczo ci 
finansowej w ESBC (EBC/2019/34), Dz. Urz. UE L 332, z 23.12.2019.  
4 Podobne porównanie zasad rachunkowo ci Eurosystemu z MSSF przeprowadzono na przyk adzie 
EBC (por. C. Schwarz, P. Karakitsos, N. Merriman, W. Studener, Why accounting matters? A central 
bank perspective, “ECB Occasional Paper Series”, No 153, May 2014. 
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(a tym samym wp at do bud etu pa stwa5) oraz wysoko  kapita u w asnego banku 

centralnego. 

Aby zrealizowa  postawiony cel, opracowanie zosta o podzielone na trzy 

cz ci. Pierwsza cz  wprowadza w zagadnienie zasad rachunkowo ci banków 

centralnych. Stanowi odpowied  na pytanie, jakie podstawowe koncepty zasad 

rachunkowo ci s  stosowane przez banki centralne. Poniewa  ewentualne zmiany 

zasad rachunkowo ci NBP, s  uzale nione od przyj cia wspólnej waluty euro (tj. 

bliska perspektywa przyj cia euro nie daje mo liwo ci zmiany zasad rachunkowo ci 

NBP, a daleka perspektywa tak  mo liwo  stwarza), w drugiej cz ci 

zasygnalizowano, w jakich obszarach mog aby nast pi  ewentualna zmiana zasad 

rachunkowo ci banku w przypadku, gdyby musia  on dalej stosowa  zasady 

rachunkowo ci Eurosystemu. W cz ci tej zaprezentowano tak e, jak wygl da by 

bilans NBP w dniu hipotetycznego przyj cia euro przez Polsk . Z kolei w trzeciej 

cz ci przedstawiono „nowe” zasady rachunkowo ci banku, a konkretnie propozycj  

modyfikacji dotychczasowych zasad. Przyj to przy tym za o enie, e powinna je 

cechowa  niska zmienno  wyniku finansowego i zapewnienie budowania wy szego 

poziomu kapita u w asnego banku. W zwi zku z tym rozwa ono w niej trzy 

scenariusze, a mianowicie: kontynuacj  dotychczasowych zasad rachunkowo ci, 

zgodnych z wytycznymi rachunkowo ci EBC, zastosowanie Mi dzynarodowych 

Standardów Sprawozdawczo ci Finansowej (MSSF), przyj cie zmodyfikowanych 

zasad rachunkowo ci. Opracowanie ko czy podsumowanie, w którym zamieszczono 

wnioski z przeprowadzonej analizy. 

 
5 Por. A. Chaboud, M. Leahy, Foreign Central Bank Remittance Practices, Federal Reserve Division 
of International Finance, March 8, 2013 (authorized for public release by the FOMC Secretariat on 
01/11/2019). 
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1. Zasady rachunkowo ci banków centralnych 

Najogólniej mówi c, zasady rachunkowo ci, to uj te w normy prawne, 

powszechnie zwane „prawem bilansowym”, oczekiwania interesariuszy dotycz ce 

sposobu tworzenia i prezentowania informacji finansowych o sytuacji maj tkowej i 

finansowej jednostki gospodarczej. Stanowi  je zazwyczaj: 

a) krajowe standardy rachunkowo ci (tzw. „local GAAP”6),  

b) ponadnarodowe standardy: MSSF7, US GAAP8 IPSAS9 czy EPSAS10.  

Ich wybór jest przede wszystkim kwesti  ustalenia, kto jest g ównym interesariuszem 

sprawozda  tworzonych przez rachunkowo  i w re imie jakich zasad rachunkowo ci 

chce on mie  przedstawion  informacj  finansow . 

 
6 GAAP to przyj te w literaturze okre lenie dla innych ogólnie akceptowanych w danym kraju 
standardów rachunkowo ci. 
7 MSSF - Mi dzynarodowe Standardy Sprawozdawczo ci Finansowej (ang. International Financial 
Reporting Standards), to standardy rachunkowo ci zatwierdzone przez Rad  Mi dzynarodowych 
Standardów Rachunkowo ci (ang. International Accounting Standards Board). 
8 US GAAP to ameryka skie powszechnie uznane zasady/standardy rachunkowo ci (ang. Generally 
Accepted Accounting Principles) tworzone przez Rad  Standardów Rachunkowo ci Finansowej (ang. 
Financial Accounting Standards Board - FASB). Powsta y w Stanach Zjednoczonych i tworz  
zintegrowany system zasad rachunkowo ci, który jest uznawany przez inne kraje.  
9 IPSAS to Mi dzynarodowe Standardy Rachunkowo ci Sektora Publicznego (ang. International 
Public Sector Accounting Standards) przeznaczone dla podmiotów sektora publicznego, 
odpowiedzialnych m.in. za dostarczanie us ug, s u cych ogó owi spo ecze stwa, których g ównym 
celem dzia alno ci nie jest osi ganie zysku, a swoj  dzia alno  finansuj  po rednio lub bezpo rednio, 
g ównie za pomoc  podatków oraz rodków pochodz cych ze sk adek spo ecznych lub op at (np. ONZ, 
Komisja Europejska, NATO, OECD). Ich celem jest stworzenie mo liwo ci poprawy jako ci i 
zapewnienia wiarygodno ci publicznych informacji finansowych, a tak e zarz dzania maj tkiem 
publicznym. Standardy te s  stanowione przez niezale n  Rad  zwan  IPSAS Board (ang. 
International Public Sector Accounting Standards Board - IPSASB), funkcjonuj c  pod auspicjami 
Mi dzynarodowej Federacji Ksi gowych (ang. The International Federation of Accounting - IFAC), 
Handbook of International Public Sector Accounting Pronouncements, 2021 Edition, Volume I, II, III, 
https://www.ipsasb.org/publications/2021-handbook-international-public-sector-accounting-
pronouncements, (dost p 20.09.2021) oraz w informacja ze spotkania roboczego z 16.06.2021 r 
organizowanego przez Bank wiatowy, World Bank, First Time IPSAS Adoption: Lessons Learned, 
https://cfrr.worldbank.org/news/pulsar-smart-interactive-talk-first-time-ipsas-adoption-lessons-
learned?deliveryName=DM117008 (dost p 28.09.2021).  
10 EPSAS to Europejskie Standardy Rachunkowo ci Sektora Publicznego (ang. European Public Sector 
Accounting Standards) – inicjatywa pod auspicjami Eurostatu, zmierzaj ca do stworzenia 
zharmonizowanych standardów sektora publicznego w krajach cz onkowskich UE, której celem jest 
zwi kszenie przejrzysto ci i  porównywalno ci rachunkowo ci i sprawozdawczo ci finansowej sektora 
publicznego mi dzy cz onkami UE. Z za o enia EPSAS maja bazowa  na IPSAS, z uwzgl dnieniem 
specyfiki funkcjonowania rynku europejskiego i wymaga  prowadzenia statystyki publicznej, w tym 
g ównie w zakresie deficytu bud etowego. Wi cej informacji na ten temat: 
https://ec.europa.eu/eurostat/web/epsas (dost p 20.09.2021) oraz A.  Szewieczek, W kierunku 
standaryzacji rachunkowo ci jednostek sektora publicznego – perspektywa europejska, „Zeszyty 
Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, Nr 252, Katowice 2015.  
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W opracowaniach, dotycz cych rachunkowo ci banków centralnych, w których 

podkre lany jest specjalny status prawny oraz unikatowo  tych instytucji, wybór 

zasad zaw a si  generalnie do11: MSSF (ang. IFRS), rozwi za  bazuj cych na MSSF 

(tzw. „IFRS-based”), krajowych ogólnie akceptowanych standardach rachunkowo ci 

(„local – GAAP”), w asnych zasadach rachunkowo ci oraz wytycznych 

rachunkowo ci EBC. Potwierdza to przeprowadzona analiza rocznych sprawozda  

finansowych i raportów wybranych banków centralnych za lata 2019 – 2020, której 

wyniki zaprezentowano w tabeli 1.  

 

Tabela 1. Zasady rachunkowo ci wybranych banków centralnych w latach 2019-2020 

Zasady 
rachunkowo ci  

Bank 
centralny  ród o Uwagi 

M
SS

F 
/  

ba
zu

j
ce

 n
a 

 M
SS

F 
 

(„
IF

R
S-

ba
se

d”
) 

Anglia Annual Report and 
Accounts 1 March2020-
28 February 2021, 
Bank of England, 
London 2021, s. 95.  

Bank podkre la , e stosuj c MSSF mo e 
przyjmowa  odst pstwa w zakresie ujawniania 
niektórych informacji. Wskazywa , e jako 
„po yczkodawca ostatniej instancji” dla instytucji 
znajduj cych si  w trudniej sytuacji, chocia  
ujmuje skutki tych operacji w sprawozdaniu 
finansowym, to nie mo e ujawnia  konkretnych 
okoliczno ci. Zdaniem banku ujawnienie 
szczegó owych informacji, mog oby podwa a  
zaufanie publiczne do systemu finansowego. Bank 
deklarowa  przy tym, e ujawnienie informacji na 
temat wsparcia zostanie opublikowane, gdy nie 
b dzie ju  potrzeby zachowania tajemnicy czy 
poufno ci.  

Brazylia Financial Statements, 
Banco Central do 
Brasil, 31 December 
2020, Brasilia 2021, s. 
6 i 12. 

W przypadku odst p od MSSF bank informowa  o 
tym fakcie przy omawianiu pozycji sprawozdania 
finansowego, której to odst pstwo dotyczy. I tak 
w przypadku z ota monetarnego wskazywa , e 
poniewa  MSSF nie okre la zasad dla inwestycji 
w z oto monetarne, bank odwo uj c si  do za o e  
koncepcyjnych, wycenia je wed ug warto ci 
godziwej12.  

 
11 KPMG, Current trends in central bank financial reporting practices, October 2012, s. 12-14. 
12 Z kolei przewodnik MFW po MSSF dla banków centralnych, w kwestii z ota monetarnego banku 
centralnego, odwo uje si  do MSR 8 „Zasady (polityka) rachunkowo ci, zmiany warto ci 
szacunkowych i  korygowanie b dów”, §§10-12. Mówi  one, e w przypadku braku standardu b d  
interpretacji jakie mog yby mie  bezpo rednie zastosowanie do danej transakcji, kierownictwo 
jednostki kieruje si  os dem przy opracowywaniu i stosowaniu zasad rachunkowo ci, które prowadz  
do uzyskania informacji, przydatnych dla u ytkowników, wiernie przedstawiaj  sytuacj  finansow  i 
wyniki finansowe oraz przep ywy pieni ne jednostki oraz odzwierciedlaj  ekonomiczn  tre  
transakcji. St d mo e przyj  inne rozwi zania zawarte w  standardach oraz interpretacjach 
dotycz cych podobnych i powi zanych zagadnie  oraz rozwi zania okre lone w za o eniach 
koncepcyjnych. Przy kierowaniu si  os dem, kierownictwo jednostki mo e tak e uwzgl dni  
najaktualniejsze regulacje innych podmiotów tworz cych standardy na podstawie podobnych za o e  
koncepcyjnych, inn  literatur  dotycz c  rachunkowo ci i przyj te rozwi zania bran owe. Dlatego dla 
z ota monetarnego banki centralne opieraj ce swoj  rachunkowo  na MSSF, mog  przyj  
rozwi zania charakterystyczne np. dla walut obcych, [w:] R. Wytenburg, A. Beja, R. Darbyshire, A 
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central bank’s guide to International Financial Reporting Standards, International Monetary Fund, 
Washington 2020, s. 72-73. 

 

Zasady 
rachunkowo ci  

Bank 
centralny  ród o Uwagi 

Bu garia Annual Report 2019, 
Bulgarian National 
Bank, Sofia 2020, s. 
115. 

  

Chorwacja Annual Report 2019, 
Croatian National 
Bank, Zagreb 2020, 
s.176.  

Zasady te bank stosowa  do 2019 r. Od 2021 r. 
bank ten stosuje wytyczne rachunkowo ci EBC. 

Kanada Financial Statements 
December 31, 2020, 
Bank of Canada, 
Ottawa 2021 s. 5. 

  

Norwegia Norges Bank Annual 
Report 2020, Norges 
Bank, Oslo 2021, s. 7. 

  

Serbia Annual Report on 
Activities and Results, 
National Bank of 
Serbia, Belgrade 2021, 
s. 162. 

  

Sri Lanka Annual Report 2020, 
Central Bank of Sri 
Lanka, Colombo 2021, 
Part II, s. 13. 

  

Rosja Annual Report for 
2019, Central Bank of 
Russia, Moscow 2020, 
s. 256 – 269.  

Bank stosowa  w asne zasady rachunkowo ci, ale 
bazuj ce na MSSF. Nie stosowa  te  MSR 21 i nie 
zalicza  niezrealizowanych ró nic kursowych z 
wyceny walut obcych do rachunku zysków i strat. 
Ró nice te wykazywa  na tzw. „rachunku 
rewaluacyjnym”. 

RPA  Annual Report 2019/20, 
South African Reserve 
Bank, Pretoria 2021, s. 
95-114 i 121.  

Bank stosowa  w asne zasady rachunkowo ci, ale 
bazuj ce na MSSF z wyj tkiem operacji 
charakterystycznych dla banków centralnych np. 
dotycz cych z ota monetarnego, które bank 
traktowa  nie jako zapas a jako aktywa finansowe. 
Nie stosowa  te  MSR 21 w zwi zku z tym nie 
zalicza  zrealizowanych i niezrealizowanych 
ró nic kursowych z tytu u z ota i walut obcych do 
rachunku zysków i strat. Ró nice te wykazywa  na 
tzw. „rachunku rezerwy na nieprzewidziane 
wydatki”. 

w
as

ne
 z

as
ad

y 
ra

ch
un

ko
w

o
ci

 

Argentyna Financial Statements as 
of December 31, 2020, 
Banco Central de la 
Republica Argentina, 
Buenos Aires 2021, s. 
17. 

  

Japonia Bank of Japan Annual 
Review 2021, Bank of 
Japan, Tokyo 2021, s. 
76.  

  

USA Financial Statements 
December 31, 2020 and 
2019, The Federal 
Reserve Bank of New 
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Zasady 
rachunkowo ci  

Bank 
centralny  ród o Uwagi 

York, New York 2021, 
s. 11. 

W gry Annual Report 2020, 
Magyar Nemzeti Bank, 
Budapest 2021, s. 104. 

  

za
sa

dy
 r

ac
hu

nk
ow

o
ci

 g
en

er
al

ni
e 

ak
ce

pt
ow

an
e w

 d
an

ym
 k

ra
ju

  
(„

lo
ca

l –
 G

A
A

P”
)  

Czechy Annual Report 2020, 
Czech National Bank, 
Prague 2021, s. 79-80.  

Nale y zaznaczy , e okre lenie tre ci pozycji w 
sprawozdaniu finansowym oraz zakres ujawnie  
by y zgodne z wytycznymi EBC (ale nie uk ad 
bilansu i rachunku zysków i strat), z wyj tkiem 
sposobu traktowania niezrealizowanych 
przychodów i kosztów z ró nic kursowych. 
Niezrealizowane zyski i straty z tytu u ró nic 
kursowych by y ujmowane w rachunku zysków i 
strat, z wyj tkiem zysków i strat z tytu u ró nic 
kursowych z instrumentów kapita owych w 
portfelach wycenianych przez kapita  w asny, 
które by y ujmowane w kapitale w asnym. Zyski i 
straty wynikaj ce ze zmian warto ci godziwej 
d u nych papierów warto ciowych wyceniane w 
warto ci godziwej przez rachunek zysków i strat, 
by y ujmowane w rachunku zysków i strat. W 
zakresie ujawnie  w sprawozdaniu finansowym 
bank wskazywa , e stosuje standardy 
Eurosystemu. 

Indie Annual Report 2019-
2020, Central Bank of 
India, Mumbai 2020, s. 
101. 

  

Izrael Financial Statements 
2019, Bank of Israel, 
Tel-Aviv 2020, s. 12. 

Bank wskazuje, e stosuje miejscowe GAAP, ale 
dostosowane do specyfiki banku centralnego i 
praktyki banków centralnych. Dlatego w zakresie 
ujmowania skutków wyceny oraz uk adu bilansu i 
rachunku zysków i strat, stosuje wytyczne 
rachunkowo ci EBC. Ponadto wskazuje, e w 
zakresie ujmowanie przychodów i kosztów 
niezrealizowanych, uk adu bilansu i rachunku 
zysków i strat, stosuje standardy Eurosystemu. 

Szwajcaria 113th Annual Report 
Swiss National Bank 
2020, Swiss National 
Bank, Zurich 2021, 
s.180.  

  

st
an

da
rd

y 
E

ur
os

ys
te

m
u 

Eurosystem     
Polska     
Rumunia  Annual Report 2020, 

National Bank of 
Romania, Bucharest 
2021, s. 351. 

  

Szwecja Annual Report 2020 for 
Sveriges Riksbank 
2020, Sveriges 
Riksbank, Stockholm 
2021, s.83. 

  

ród o: opracowanie w asne na podstawie róde  wskazanych w tabeli. 

 



Narodowy Bank Polski12

 

Wydaje si  zasadne, aby rozwa ania nad ewentualnymi zmianami zasad 

rachunkowo ci NBP by y skorelowane z decyzj , czy Polska przyjmie w niedalekiej 

przysz o ci wspóln  walut  euro czy te  nie. Je eli w bliskiej perspektywie NBP 

stanie si  bankiem Eurosystemu, zasady rachunkowo ci NBP powinny dalej pozosta  

zbie ne z wytycznymi rachunkowo ci EBC. Je eli perspektywa przyj cia euro stanie 

si  odleg a, to mo na by oby rozwa y  zrewidowanie obowi zuj cych zasad13. 

Wówczas mo na przeanalizowa , czy fundamentem rachunkowo ci NBP powinny 

by  dalej standardy Eurosystemu, czy mo e dokona  ich nieznacznej modyfikacji, 

ustanowi  inne w asne zasady rachunkowo ci, czy ewentualnie przyj  MSSF14. 

 
13 Preludium do rewizji zasad rachunkowo ci NBP zgodnych z zasadami rachunkowo ci Eurosystemu, 
mog  by  badania nastrojów Polaków, w zakresie poparcia dla wspólnej waluty euro. W 2021 r. spad o 
poparcie Polaków dla przyj cia euro. O spadku poparcia dla europejskiej waluty wiadcz  badania 
ankietowe UCE RESEARCH SYNO Poland, gdzie po owa ankietowanych stwierdzi a, e Polska nie 
powinna przyj  euro, a  wst pienia do Eurosystemu yczy sobie jedynie co czwarty Polak, Polacy nie 
chc  euro. Badanie pokazuje prawdziwe nastroje w kraju, Money.pl, 03.07.2021 r., 
https://www.money.pl/pieniadze/polacy-nie-chca-euro-badanie-pokazuje-prawdziwe-nastroje-w-
kraju-6657038343129664a.html (dost p 15.10.2021).  
14 Nale y mie  na uwadze, i  pierwotnie art. 67 ustawy o Narodowym Banku Polskim z dnia 29 sierpnia 
1997  r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 140, poz. 938) wskazywa , e: „Zasady rachunkowo ci NBP musz  by  
zgodne z Mi dzynarodowymi Standardami Rachunkowo ci.”. Chocia  w latach 1998 – 2003 ustawa 
obligowa a do zgodno ci zasad rachunkowo ci NBP z MSR, to specyfika dzia ania banku centralnego, 
której to „odmienno ci” standardy nie uwzgl dnia y, uniemo liwia o pe ne wprowadzenie w NBP 
rozwi za  okre lonych w MSR. St d mo na powiedzie , e we wspomnianym NBP mia  w asne 
zasady rachunkowo ci bazuj ce na MSR.  



13Materiały i Studia nr 343

Rozdział 2

 

2. Zasady rachunkowo ci Eurosystemu 

 Analizuj c zagadnienie zasad rachunkowo ci Eurosystemu nale y mie  na 

uwadze, e wytyczne rachunkowo ci EBC pozwalaj  krajowym bankom centralnym 

dokonywa  wyboru w zakresie zasad wyceny niektórych aktywów i pasywów. 

„Obowi zkowy” zakres stosowania wytycznych rachunkowo ci EBC, dotyczy 

aktywów i pasywów zwi zanych z realizacj  wspólnych zada  Eurosystemu. 

Natomiast „zalecany” zakres stosowania, dotyczy generalnie w asnych dzia a  banku, 

np. rzeczowych aktywów trwa ych, aktywów finansowych niezwi zanych z 

prowadzeniem wspólnej polityki Eurosystemu, czy te  zasad tworzenia rezerw 

celowych np. na ryzyko finansowe, czy te  rezerwy na przysz e wydatki.  

 Je eli w niedalekiej przysz o ci Polska nie przyjmie euro, ale NBP pozostanie 

przy standardach Eurosystemu, to mo na by oby rozwa a  zmiany zasad wyceny 

aktywów i pasywów, co do których, wytyczne rachunkowo ci EBC daj  krajowym 

bankom centralnym w zakresie ich zastosowania swobod  wyboru i nadaj  im statut 

„zalecane” a nie „obowi zkowe”. 

Je eli natomiast w niedalekiej przysz o ci Polska przyjmie euro, to pomimo 

istniej cej zgodno ci zasad rachunkowo ci NBP ze standardami Eurosystemu, 

rachunkowo  banku czekaj  dalsze zmiany. B d  one wynika y z obowi zków 

okre lonych w statucie ESBC i EBC15 oraz z potrzeb  uzyskania przez rachunkowo  

NBP pe nej gotowo ci operacyjnej do wymaganego przez EBC raportowania 

finansowego dla potrzeb prowadzenia wspólnej polityki pieni nej. To z kolei b dzie 

wymaga  ca kowitego dostosowania sprawozda  tworzonych przez rachunkowo  

NBP do oczekiwa  i wymaga  EBC. Konieczne b dzie zatem doprowadzenie do 

pe nej zgodno ci zarówno bilansu jak te  rachunku zysków i strat z wymaganiami 

sprawozdawczymi EBC, jakie b d  obowi zywa  na dzie  przyst pienia NBP do 

Eurosystemu. Poniewa  od 2004 r. zarówno uk ad bilansu jak i rachunku zysków i 

 
15 B d  one dotyczy  w szczególno ci wymiany waluty krajowej na euro, alokacji banknotów euro, 
uzupe nienia udzia u w kapitale EBC, przekazania cz ci rezerw dewizowych oraz wniesienia wk adu 
w  rezerwy bilansowe EBC, czyli rezerw tworzonych na pokrycie strat, na jakie nara ony jest EBC 
(ryzyka kursowego, stopy procentowej, zmian ceny z ota). Szerzej, Protokó  (Nr 4) w sprawie Statutu 
Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, Dz. Urz. UE C 202, 
z 7.6.2016. 
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strat NBP s  generalnie zbie ne z uk adem przewidzianym dla tych raportów w 

Eurosystemie, to przyj cie wspólnej waluty euro, nie b dzie oznacza  ich 

diametralnej przebudowy. W zakresie rachunku zysków i strat NBP, skutkowa  

b dzie potrzeb  jego uzupe nienia o pozycj  zwi zan  z wynikiem netto prowadzenia 

wspólnej polityki pieni nej i podzia u (realokacji) tzw. dochodu pieni nego16. 

Natomiast w przypadku bilansu NBP, wymagana b dzie reklasyfikacja niektórych 

jego pozycji, co w konsekwencji wp ynie na zmian  jego struktury. Aby przybli y  

to zagadnienie, poni ej dokonano takiej próby, korzystaj c z danych z bilansu NBP, 

sporz dzonego na dzie  31.12.2020 r. oraz struktury bilansu Eurosystemu, którego 

wzór przedstawiono w tabeli 2. 

 

Tabela 2. Wzór bilansu rocznego banku centralnego Eurosystemu 
 

Aktywa Pasywa 
1. Z oto i nale no ci w z ocie 
2. Nale no ci od nierezydentów strefy euro w 

walutach obcych 
2.1. Nale no ci od MFW 
2.2. rodki na rachunkach w bankach, inwestycje w 

papiery warto ciowe, kredyty zagraniczne i inne 
aktywa zagraniczne 

3. Nale no ci od rezydentów strefy euro w 
walutach obcych 

4. Nale no ci od nierezydentów strefy euro w 
euro 

4.1. rodki na rachunkach w bankach, inwestycje w 
papiery warto ciowe, kredyty 

4.2. Nale no ci z tytu u instrumentów kredytowych w 
ramach ERM II 

5. Nale no ci od instytucji kredytowych strefy 
euro w euro z tytu u operacji polityki 
pieni nej 
5.1. Podstawowe operacje refinansuj ce 
5.2. D u sze operacje refinansuj ce 
5.3. Odwracalne operacje dostrajaj ce 
5.4. Odwracalne operacje strukturalne 
5.5. Kredyt w banku centralnym 
5.6. Kredyty zwi zane ze zmian  warto ci depozytu 

zabezpieczaj cego 
6. Pozosta e nale no ci od instytucji 

kredytowych strefy euro w euro 

1. Banknoty w obiegu  
2. Zobowi zania wobec instytucji kredytowych 

strefy euro w euro z tytu u operacji polityki 
pieni nej 
2.1. Rachunki bie ce (w tym rachunki rezerw 

obowi zkowych) 
2.2. Depozyt w banku centralnym 
2.3. Depozyty terminowe 
2.4. Odwracalne operacje dostrajaj ce 
2.5. Depozyty zwi zane ze zmian  warto ci depozytu 

zabezpieczaj cego 
3. Pozosta e zobowi zania wobec instytucji 

kredytowych strefy euro w euro 
4. Zobowi zania z tytu u emisji certyfikatów 

d u nych 
5. Zobowi zania wobec innych rezydentów 

strefy euro w euro 
5.1. Sektor instytucji rz dowych i samorz dowych 
5.2. Pozosta e zobowi zania 

6. Zobowi zania wobec nierezydentów strefy 
euro w euro 

7. Zobowi zania wobec rezydentów strefy euro 
w walutach obcych 

8. Zobowi zania wobec nierezydentów strefy 
euro w walutach obcych 
8.1. Depozyty, salda na rachunkach, pozosta e 

zobowi zania 

 
16 W uk adzie publikacyjnym rachunku zysków i strat banku centralnego, okre lonym w wytycznych 
Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2016/2249 z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie ram prawnych 
rachunkowo ci…, op. cit., Za cznik IX Publikowany rachunek zysków i strat banku centralnego, jest 
on wykazywany w poz. 5 „Wynik netto z po czenia dochodu pieni nego” (ang. “Net result of pooling 
of monetary income”).  
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7. Papiery warto ciowe rezydentów strefy euro 
w euro 
7.1. Papiery warto ciowe na potrzeby polityki pieni nej 
7.2. Pozosta e papiery warto ciowe 

8. Nale no ci od sektora instytucji rz dowych i 
samorz dowych w euro 

9. Nale no ci w ramach Eurosystemu 
9.1. Udzia y partycypacyjne w EBC 
9.2. Nale no ci odpowiadaj ce transferom rezerw 

walutowych 
9.3. Nale no ci wynikaj ce z emisji certyfikatów 

d u nych EBC 
9.4. Nale no ci netto z tytu u przydzia u banknotów euro 

w Eurosystemie 
9.5. Pozosta e nale no ci w ramach Eurosystemu (netto) 

10. Pozycje w trakcie rozliczenia 
11. Pozosta e aktywa 

11.1.  Monety strefy euro 
11.2.  Rzeczowe aktywa trwa e oraz warto ci 

niematerialne  i prawne 
11.3.  Inne aktywa finansowe 
11.4.  Ró nice z aktualizacji wyceny instrumentów 

pozabilansowych 
11.5.  Rozliczenia mi dzyokresowe czynne 
11.6.  Pozycje ró ne 

12. Strata za rok bie cy 

8.2. Zobowi zania z tytu u instrumentów kredytowych w 
ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM 
II 

9. Odpowiednik specjalnych praw ci gnienia 
przyznawanych przez MFW 

10. Zobowi zania w ramach Eurosystemu 
10.1.  Zobowi zania stanowi ce równowarto  

przekazanych rezerw walutowych 
10.2.  Zobowi zania wynikaj ce z emisji certyfikatów 

d u nych EBC 
10.3.  Zobowi zania netto w ramach Eurosystemu z 

tytu u przydzia u banknotów euro 
10.4.  Pozosta e zobowi zania w ramach Eurosystemu 

(netto) 
11. Pozycje w trakcie rozliczenia 
12. Pozosta e zobowi zania 

12.1.  Ró nice z aktualizacji wyceny instrumentów 
pozabilansowych  

12.2.  Rozliczenia mi dzyokresowe bierne 
12.3.  Pozycje ró ne 

13. Rezerwy celowe 
14. Ró nice z wyceny 
15. Kapita  i rezerwy kapita owe 

15.1. Kapita  
15.2. Rezerwy kapita owe 

16. Zysk za rok bie cy  
Aktywa razem Pasywa razem 

ród o:  opracowanie w asne na podstawie wytycznych EBC (UE) 2016/2249 w sprawie ram 
prawnych rachunkowo ci…, op. cit., Za cznik VIII Bilans roczny banku centralnego.  

 

Przyj cie przez Polsk  euro i uznanie tej waluty jako waluty krajowej, 

oznacza  b dzie obowi zek przeliczenia na dzie  wej cia NBP do Eurosystemu 

wszystkich sald ze z otego na euro (tj. 1 stycznia roku przyj cia euro). Poniewa  euro 

zast pi z otego w roli waluty sprawozdawczej, przeliczone zostan  aktywa i pasywa. 

Zostanie te  przeprowadzona reklasyfikacja wybranych pozycji bilansu NBP. 

Bowiem podmioty ze strefy euro zaczn  by  traktowane jako rezydenci, a pozosta e 

podmioty jako nierezydenci. Reklasyfikacji podlega  b d  generalnie wymienione 

poni ej pozycje, dotycz ce17: 

1) wprowadzonego do obrotu pieni dza gotówkowego. O ile wyemitowane 

banknoty i  monety NBP wykazuje razem po stronie pasywów w poz. P.1. 

„Pieni dz w obiegu”, to po przyj ciu euro b dzie musia  prezentowa  je osobno. 

W zwi zku z tym, w  pasywach w poz. P.1. „Banknoty w obiegu”, wykazywana 

 
17 Dla potrzeb analizy przyj to nazwy pozycji bilansowych okre lone w wytycznych Europejskiego 
Banku Centralnego (UE) 2016/2249 z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie ram prawnych 
rachunkowo ci…, op. cit., Za cznik IV Struktura bilansu oraz zasady wyceny bilansowej. 
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b dzie jedynie emisja banknotów euro. Z  kolei wyemitowane monety 

prezentowane b d  w poz. P.12.3. „Pozycje ró ne”; 

2) wszelkich aktywów i zobowi za  z tytu u operacji polityki pieni nej, które do 

czasu ich rozliczenia b d  musia y by  prezentowane w pozosta ych 

nale no ciach i  zobowi zaniach od krajowych pozosta ych monetarnych 

instytucji finansowych w  euro. Rozró nienie to stosuje si  dla wydzielenia 

operacji polityki pieni nej przed i po przyj ciu euro. I tak depozyty na koniec 

dnia uj te poz. P.2.2. „Depozyty na koniec dnia” i wyemitowane bony pieni ne 

wykazane w poz. P.4. „Zobowi zania z  tytu u wyemitowanych d u nych 

papierów warto ciowych w walucie krajowej”, b d  musia y by  wykazane w 

poz. P.3. „Pozosta e zobowi zania wobec instytucji kredytowych strefy euro w 

euro”. Kredyty wekslowe prezentowane w poz. A.5.6. „Inne operacje polityki 

pieni nej”, b d  musia y by  przniesione do poz. A.6. „Pozosta e nale no ci 

od krajowych pozosta ych monetarnych instytucji finansowych w walucie 

krajowej”. Natomiast zakupione d u ne papiery warto ciowe prezentowane w 

poz. A.7. „D u ne papiery warto ciowe rezydentów w walucie krajowej”18 

zostan  przeniesione do poz. A.7.2. „Pozosta e papiery warto ciowe”, 

wykazywanej w ramach poz. A.7. „Papiery warto ciowe rezydentów strefy euro 

w euro”; 

3) nale no ci i zobowi za  z tytu u rachunków bie cych banków centralnych 

strefy euro, które b d  musia y by  one prezentowane na bazie netto, 

odpowiednio w aktywach lub pasywach. Zatem nale no ci z tytu u rodków 

pieni nych zgromadzonych na rachunkach nostro NBP w bankach centralnych 

strefy euro, prezentowane w pozycji A.2. „Nale no ci od nierezydentów strefy 

euro w walutach obcych” oraz zobowi zania z tytu u rodków pieni nych 

zgromadzonych na rachunkach tych banków centralnych prowadzonych przez 

 
18 Na przyk ad zakupione w 2020 r. na rynku wtórnym obligacje skarbowe oraz d u ne papiery 
warto ciowe gwarantowane przez Skarb Pa stwa w ramach strukturalnych operacji otwartego rynku, 
które by y przeprowadzane w celu d ugoterminowej zmiany struktury p ynno ci w sektorze 
bankowym, jak równie  dla zapewnienia p ynno ci rynku wtórnego skupowanych d u nych papierów 
warto ciowych, jak te  w celu wzmocnienia mechanizmu transmisji monetarnej (Sprawozdanie 
finansowe Narodowego Banku Polskiego na dzie  31 grudnia 2020 roku, NBP, Warszawa 2021, s. 23-
24). 
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NBP wykazywane w poz. P.6. „Zobowi zania wobec nierezydentów strefy euro 

w euro”, b d  prezentowane odpowiednio w pozycji: 

a) A.9.5. „Pozosta e nale no ci w ramach Eurosystemu (netto)”, w 

przypadku nadwy ki aktywów nad zobowi zaniami,  

b) P.10.4. „Pozosta e zobowi zania w ramach Eurosystemu (netto)” w 

przypadku nadwy ki zobowi za  nad aktywami; 

4) naliczonych odsetek od aktywów i zobowi za , które dotychczas prezentowane 

s  w tych samych pozycjach co instrumenty finansowe ich dotycz ce. Po 

przyj ciu euro b d  one prezentowane odpowiednio w poz. A.11.5. 

„Rozliczenia mi dzyokresowe” (ang. „Accruals and prepaid expenditure”) i w 

poz. P.12.2. „Rozliczenia mi dzyokresowe” (ang. „Accruals and income 

collected in advance”)19; 

5) wyniku finansowego. Wynik finansowy NBP osi gni ty za rok poprzedzaj cy 

rok przyj cia euro, na dzie  1 stycznia roku przyj cia euro, b dzie wykazany 

jako zysk roku poprzedniego przed podzia em w poz. P.12.3 „Pozycje ró ne”. 

Natomiast niepokryta strata z lat ubieg ych, je eli do czasu przyst pienia do 

euro nie zostanie pokryta, b dzie wykazana w kapita ach jako wynik 

niepodzielony w poz. P.15.2. „Rezerwy kapita owe”; 

6) rezerwy na pokrycie ryzyka zmian kursu z otego do walut obcych. Na dzie  1 

stycznia roku przyj cia euro rezerwa b dzie musia a by  przeniesiona z poz. 

P.14. „Fundusze i rezerwy” a konkretnie z poz. P.14.3. „Rezerwy” do poz. P.13. 

„Rezerwy celowe”. 

Wp yw na bilans NBP b dzie równie  mia  tzw. mechanizm alokacji 

banknotów. Nast pstwem tego b dzie wzrost zobowi za  z tytu u emisji banknotów 

euro, jakie b d  wykazywane w poz. P.1. „Banknoty w obiegu” oraz wzrost 

nale no ci w poz. A.9.4. „Nale no ci netto z tytu u przydzia u banknotów euro w 

Eurosystemie”. Wielko  emisji banknotów euro na dzie  1 stycznia roku 

 
19 W oryginalnej wersji j zykowej wytycznych EBC rozró nienie tych pozycji jest bardziej 
uwypuklone. St d uznano za zasadne przytoczenie nazw angielskich. Warto te  podkre li , e 
przyj cie takiego rozwi zania b dzie kolejnym przyk adem ewolucyjno ci, gdzie w nowej koncepcji 
pojawia si  przynajmniej pierwiastek starej. B dzie to powrót do sposobu prezentacji w bilansie 
odsetek naliczonych a niezap aconych jaki by  stosowany przez NBP w okresie transformacji.  
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wprowadzenia euro zostanie przydzielona NBP na podstawie tzw. klucza przydzia u 

banknotów20. Dodatnia ró nica pomi dzy warto ci  banknotów euro przydzielonych 

NBP wg klucza a warto ci  banknotów euro, jak  NBP wprowadzi do obiegu (tzw. 

kwota wyrównawcza), zostanie uj ta jako nale no ci w ramach Eurosystemu w poz. 

A.9.4. „Nale no ci netto z tytu u przydzia u banknotów euro w Eurosystemie”. 

Ujemna ró nica zostanie z kolei uj ta w poz. P.10.3. „Zobowi zania netto w ramach 

Eurosystemu z tytu u przydzia u banknotów euro”21. 

Z przyst pieniem Polski do Eurosystemu b d  si  te  wi za  zobowi zania 

NBP wobec EBC o charakterze finansowym. Dotyczy  one b d  op acenia 

niepokrytej kwoty udzia u NBP w kapitale EBC, przekazaniem na rzecz EBC rezerw 

dewizowych w walutach obcych, bilateralnie ustalonych mi dzy bankami oraz 

wniesieniem proporcjonalnego wk adu w rezerwy kapita owe i celowe EBC (tzw. 

rezerwy bilansowe EBC)22. Poni ej podj to prób  przedstawienia kierunków ewolucji 

bilansu NBP w przypadku przyj cia przez Polsk  wspólnej waluty euro. 

Hipotetycznie za dzie  ten przyj to 01.01.2021  r.  Analiz  przeprowadzono na 

podstawie danych z bilansu NBP sporz dzonego na dzie  31.12.2020 r. Ponadto 

przyj to nast puj ce za o enia, maj c na uwadze inne publicznie dost pne dane23:  

 
20 Udzia  NBP w wyemitowanych banknotach euro w Eurosystemie, b dzie równy udzia owi NBP w 
kluczu subskrypcji kapita u EBC krajowych banków centralnych nale cych do strefy euro, 
pomniejszonemu o 8% udzia u EBC w emisji euro. Aspekty te EBC reguluje w decyzjach w sprawie 
podzia u dochodów pieni nych krajowych banków centralnych pa stw cz onkowskich, których 
walut  jest euro (np. Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2016/2248 z dnia 3 listopada 
2016 r. w sprawie dochodów pieni nych krajowych banków centralnych pa stw cz onkowskich, 
których walut  jest euro (EBC/2016/36), Dz. Urz. UE L 347, z  20.12.2016).  
21 Nale y wskaza , e w celu obliczania dochodu pieni nego warto  banknotów euro w obiegu, 
prezentowana w bilansach przyst puj cych banków centralnych, jest dodatkowo korygowana, aby 
umo liwi  im stopniowe dostosowanie struktury ich bilansów oraz wielko ci ich wyników 
finansowych do funkcjonowania w ramach strefy euro. Korekty te opieraj  si  na warto ci banknotów 
w obiegu banku centralnego w okresie przed momentem wprowadzenia banknotów euro, a same 
korekty przeprowadza si  corocznie, zgodnie z ustalonym wzorem, przez okres nie d u szy ni  5 lat 
od tego momentu (por. Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2016/2248 z dnia 3 listopada 
2016 r. …, op. cit., art. 4). W dalszej cz ci opracowania w szacunkach przeprowadzonych dla NBP 
pomini to t  korekt . 
22 J. Grabczy ski, J. Hylewski, A. Roy, E. Szafarczyk, M. Zieli ska, Skutki integracji walutowej dla 
procesu zarz dzania rezerwami dewizowymi w NBP, NBP, Warszawa 2008 oraz Raport na temat 
pe nego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej, NBP, 
Warszawa 2009, s. 239-240. 
23 Poza danymi z bilansu NBP sporz dzonego na dzie  31.12.2020 r., wykorzystane zostan  dane EBC 
wg stanu na 31.12.2020 r publikowane w Consolidated balance sheet of the Eurosystem as at 31 
December 2020, ECB, Frankfurt 2021 oraz w ECB Annual Report 2020, Frankfurt 2021. Ze wzgl du 
na zaokr glenia poszczególne warto ci mog  si  nie sumowa . 
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1. Waluta euro jest walut  krajow . W zwi zku z tym, wszystkie salda w z otych 

podlegaj  przeliczeniu na euro. Do przeliczenia przyjmuje si  kurs redni NBP z 

dnia 31.12.2020  r., tj. 1 EUR = 4,6148 PLN/EUR24.  

2. Przy reklasyfikacji wybranych pozycji bilansu zwi zanych z traktowaniem 

podmiotów ze strefy euro jako rezydentów, a pozosta ych podmiotów jako 

nierezydentów przyj to, e aktywa i zobowi zania w  EUR staj  si  odpowiednio 

nale no ciami i  zobowi zaniami wobec rezydentów w  euro, przy czym: 

2.1. Lokaty terminowe w euro (z o one) oraz transakcje reverse repo w euro 

(po yczki udzielone), dotychczas prezentowane w poz. A.2.2. „Rachunki w 

instytucjach zagranicznych, d u ne papiery warto ciowe, udzielone kredyty, 

inne aktywa zagraniczne”, b d  reklasyfikowane do poz. A.6. „Pozosta e 

nale no ci od instytucji kredytowych strefy euro w euro”. 

2.2. D u ne papiery warto ciowe w euro uj te w poz. A.2.2. „Rachunki w 

instytucjach zagranicznych, d u ne papiery warto ciowe, udzielone kredyty, 

inne aktywa zagraniczne” oraz d u ne papiery warto ciowe w z otych uj te 

w poz. A.7. „D u ne papiery warto ciowe rezydentów w walucie krajowej”, 

b d  prezentowane w  poz.  A.7.2. „Pozosta e papiery warto ciowe”. 

2.3. Zobowi zania w euro z tytu u rachunków bie cych i lokat terminowych 

innych podmiotów ni  banki, dotychczas prezentowane w poz. P.7. 

„Zobowi zania wobec rezydentów w walutach obcych”, b d  

reklasyfikowane do poz. P.5.1. „Sektor instytucji rz dowych i 

samorz dowych” w ramach poz. P.5. „Zobowi zania wobec innych 

rezydentów strefy euro w euro”, natomiast rachunki banków prowadzone 

w  systemie TARGET2 do poz. P.3. „Pozosta e zobowi zania wobec 

instytucji kredytowych strefy euro w euro”.  

2.4. Transakcje repo w euro (lokaty przyj te), dotychczas prezentowane w poz. 

P.8. „Zobowi zania wobec nierezydentów w walutach obcych”, b d  

prezentowane w  poz. P.3. „Pozosta e zobowi zania wobec instytucji 

kredytowych strefy euro  w  euro”.  

 
24 Korzystano z: Tabela A kursów rednich walut obcych, Tabela nr 255/A/NBP/2020 z dnia 2020-12-
31, http://rss.nbp.pl/kursy/TabRss.aspx?n=2020/a/20a255 (dost p 27.09.2021). 
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3. Przy ustalaniu nale no ci i zobowi za  z  tytu u rachunków bie cych banków 

centralnych strefy euro, reklasyfikacji b dzie poddany jedynie rachunek bie cy 

NBP w  EBC. Z uwagi na wspomnian  zasad  wzajemnego nettowania nale no ci 

i  zobowi za  wewn trz Eurosystemu, po przeliczeniu i reklasyfikacji pozycji 

bilansu wg danych na 31.12.2020 r., ustalon  nadwy k  zobowi za  nad 

nale no ciami uznano, e rodki w  euro zgromadzone na rachunku nostro NBP 

prowadzonym w EBC, pomniejsz  warto  zobowi za  wykazywanych w poz. 

P.10.4. „Pozosta e zobowi zania w ramach Eurosystemu (netto)”.  

4. Pominie si  reklasyfikacj  naliczonych odsetek od aktywów i zobowi za 25.  

5. W zakresie ustalenia poz. P.1. „Banknoty w obiegu” zastosowany zostanie 

mechanizm alokacji banknotów (tzw. klucz podzia u banknotów). Przyj te 

zostanie za o enie, e na 01.01.2021 r. NBP nie wprowadza do obiegu nowych 

banknotów euro. Wielko  emisji banknotów euro na dzie  01.01.2021 r. 

przydzielonych NBP, okre lona wg tzw. klucza przydzia u banknotów, zostanie 

ustalona na podstawie nast puj cych danych: banknoty w obiegu na 31.12.2020 

r. w strefie euro 1,4 bln EUR, udzia  NBP w  kapitale EBC na 01.01.2021 r. 6,0%, 

udzia  banków strefy euro w kapitale EBC wyniós  81,3%. Przyj to zatem, e po 

wej ciu NBP do strefy euro, udzia  NBP w kluczu subskrypcji kapita u EBC dla 

banków strefy euro, wyniesie 6,9%. Oznacza to, e 6,9% wyemitowanych 

banknotów euro w Eurosystemie, b dzie alokowanych dla NBP. Bior c pod 

uwag , e  8% banknotów euro przypada na EBC, ostateczna wielko  banknotów 

euro wykazywanych przez NBP wyniesie 6,4% ca ej emisji wszystkich 

banknotów euro, tj.  91,1 mld EUR.  

6. W zakresie transferów na rzecz EBC: 

6.1. Udzia y NBP w kapitale EBC. 

Kapita  subskrybowany EBC wyniesie 10,8 mld euro, tj. tyle ile wynosi  wg 

stanu na 31.12.2020 r.26. Udzia  NBP w kapitale subskrybowanym EBC 

 
25 W rocznym sprawozdaniu finansowym za 2020 r. NBP nie wyró nia  generalnie informacji 
szczegó owych, dotycz cych naliczonych odsetek od instrumentów finansowych. Wyj tkiem by y 
odsetki od zobowi za  od przyj tych depozytów na koniec dnia, których warto  na 31.12.2020 r. 
wynosi a zero.  
26 Udzia  poszczególnych banków centralnych w kapitale EBC, jest ustalany zgodnie z art. 29 ust. 1 
Statutu ESBC i EBC. Udzia y poszczególnych banków centralnych w kapitale s  korygowane co 5 lat 
zgodnie z  powy szym kluczem. Ulegaj  one zmianie równie  w momencie rozszerzenia UE, Protokó  
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wynosi 6,0%, co odpowiada 653,1 mln EUR. Banki centralne krajów UE 

nienale cych do Eurosystemu zobowi zane s  do op acenia jedynie 3,75% 

kapita u (warto  op aconego na przez NBP udzia u wynosi 24,5 mln EUR) 

i nie uczestnicz  one w  podziale zysku ani pokrywaniu ewentualnych straty 

EBC. W  zwi zku z tym pozosta e 96,25% subskrybowanego kapita u EBC, 

odpowiadaj ce 628,6  mln  EUR, NBP b dzie zobowi zany wp aci  w 

momencie przyst pienia Polski do strefy euro. W rezultacie ulegn  

zwi kszeniu udzia y NBP w EBC (poz.  A.9.1. „Udzia y partycypacyjne w 

EBC”) oraz zobowi zania (P.10.4.  „Pozosta e zobowi zania w ramach 

Eurosystemu (netto)”).  

6.2. Przekazanie rezerw dewizowych do EBC. 

Wielko  rezerw dewizowych przekazywanych przez poszczególne banki 

centralne do EBC wyliczana jest, zgodnie z art. 48 ust.1 Statutu ESBC i 

EBC27, przez pomno enie warto ci rezerw walutowych w euro, które zosta y 

ju  przekazane do EBC, przez stosunek liczby udzia ów subskrybowanych 

przez dany bank centralny skorygowany o liczb  udzia ów wcze niej 

wp aconych przez inne banki centralne strefy euro. Kwota rezerw 

dewizowych, jak  mia by przekaza  NBP na rzecz EBC wynios aby 

szacunkowo 5,2 mld EUR (szacunkowa warto  rynkowa rezerw 

dewizowych EBC wynosi oko o 70,5 mld EUR, udzia  NBP w kapitale 

subskrybowanym EBC to 6,0%, a udzia  banków strefy euro w kapitale EBC 

to 81,3%). W strukturze rezerw dewizowych, przekazywanych do EBC przez 

bank centralny z chwil  przyst pienia do strefy euro, 85% stanowi  aktywa 

w USD, a  15% z oto monetarne (oszacowania dokonano na podstawie 

danych dost pnych wed ug stanu na dzie  31.12.2014 r., zwi zanych z 

przyst pieniem do Eurosystemu od 01.01.2015 r. Banku Litwy28). 

Ekwiwalentem za przekazane rezerwy dewizowe, zgodnie z art. 30 ust. 3 

 
(Nr 4) w sprawie statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku 
Centralnego, Dz. Urz. UE C 202, z 7.6.2016. 
27 Ibidem. 
28 Wzi to pod uwag  Decyzj  Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2015/287 z dnia 31 grudnia 
2014 r. w  sprawie op acenia przez Lietuvos bankas kapita u, przekazania walutowych aktywów 
rezerwowych oraz wniesienia wk adu na poczet rezerw kapita owych i celowych Europejskiego Banku 
Centralnego (EBC/2014/61), Dz. Urz. UE L 50, z 21.2.2015. 
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Statutu ESBC i EBC, jest nale no  danego banku centralnego od EBC, 

obliczana wed ug takich samych zasad jak warto  rezerw dewizowych do 

przekazania, z tym, e podstaw  kalkulacji nie jest rzeczywista kwota rezerw 

przekazanych, ale ca kowita kwota tej nale no ci, przypadaj ca na banki 

centralne nale ce dotychczas do strefy euro. W przypadku NBP nale no  

ta wyniesie oko o 3,0 mld EUR (ca kowita kwota nale no ci banków 

centralnych strefy euro wynosi a na koniec 2020 r. 40,3  mld EUR). Ró nica 

mi dzy szacunkow  kwot  rezerw dewizowych, jak  NBP by by 

zobowi zany do przekazania na rzecz EBC (5,2 mld EUR) a  nale no ci  od 

EBC (3,0 mld EUR) wynios aby ok. 2,2 mld EUR i  zosta aby zaliczona jako 

cz  wp aty NBP z tytu u proporcjonalnego wk adu w  rezerwy bilansowe 

EBC (por. kolejny podpunkt). Nale no  z tytu u przekazanych rezerw w 

USD wykazywana w bilansie NBP przed przyst pieniem w poz. A.2.2. 

„Rachunki w instytucjach zagranicznych, d u ne papiery warto ciowe, 

udzielone kredyty, inne aktywa zagraniczne” oraz z ota wykazywanego w 

poz. A.1. „Z oto i  nale no ci w z ocie odpowiadaj cym mi dzynarodowym 

standardom czysto ci”, b dzie prezentowana w bilansie po przyj ciu euro w 

poz. A.9.2. „Nale no ci odpowiadaj ce transferom rezerw walutowych”. 

6.3. Wk ad w rezerwy bilansowe EBC. 

Zgodnie ze Statutem ESBC i EBC29, bank centralny od momentu wej cia do 

strefy euro uczestniczy w tworzeniu rezerw bilansowych EBC, zasobów 

EBC równowa nych rezerwom. Kwota, jak  NBP b dzie zobowi zany 

wp aci , wynika z pomno enia sumy rezerw bilansowych EBC (35,8 mld 

EUR) przez stosunek liczby udzia ów subskrybowanych przez NBP w 

kapitale EBC (6,0%) do liczby udzia ów subskrybowanych i uprzednio 

wp aconych przez inne banki centralne (81,3%). W zwi zku z tym w 

przypadku NBP, szacunkowa wysoko  tej kwoty na 01.01.2021 r. 

wynosi aby 2,7 mld EUR. Maj c na uwadze nadwy k  przekazanych rezerw 

dewizowych (por. podpunkt powy ej 2,2 mld EUR), NBP by by 

zobowi zany dop aci  jedynie 0,5 mld EUR. Nale no  z tytu u 

 
29 Protokó  (Nr 4) w sprawie Statutu…, op. cit. 
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przekazanych rezerw bilansowych prezentowana b dzie w poz. A.9.1. 

„Udzia y partycypacyjne w EBC”. Natomiast zobowi zanie do ich 

przekazania w poz. P.10.4. „Pozosta e zobowi zania w ramach Eurosystemu 

(netto)”. W zakresie wniesienia wk adu w  rezerwy kapita owe i celowe EBC 

przyj to za o enie, i  zobowi zanie do wp aty oraz nale no  z tego tytu u 

zosta aby wykazana w pe nej wysoko ci ju  na 01.01.2021 r.30 

W tabeli 3 przedstawiono, jak wygl da by hipotetyczny bilans NBP 

na  01.01.2021  r., gdyby dzie  ten by  dniem przyj cia przez Polsk  wspólnej waluty 

euro, a NBP sta by si  cz onkiem Eurosystemu. W celu uzyskania wi kszej 

przejrzysto ci, zmiany w bilansie NBP, zwi zane z reklasyfikacj  i ksi gowaniami 

zdarze , dotycz cych przyj cia euro (alokacja banknotów, transfery na rzecz NBP), 

przedstawiono w podziale na 3 grupy, widoczne w tabeli 3: 

A - Reklasyfikacja wybranych pozycji aktywów i pasywów bilansu NBP, 

B - Mechanizm alokacji banknotów,  

C - Transfery na rzecz EBC. 

 

 
30 W praktyce wp ata dokonywana jest po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego EBC przez Rad  
Prezesów EBC. 
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Tabela 3.  Bilans NBP przed dniem i w dniu hipotetycznego przyj cia euro  
(w mln jednostek waluty) 

Aktywa 

31.12.2020 01.01.2021 

PLN EUR 

Reklasyfikacje/ksi gowania Stan na 
koniec dnia A B C Razem 

(w mln) EUR 
1. Z oto i nale no ci w z ocie 52 252,6 11 322,8 0,0 0,0 -2 813,4 -2 813,4 8 509,5 
2. Nale no ci od nierezydentów strefy euro w 

walutach obcych 527 465,9 114 298,8 -29 290,6 0,0 -2 418,9 -31 709,5 82 589,3 
  2.1. Nale no ci od MFW 6 879,4 1 490,7 0,0 0,0 0,0 0,0 1 490,7 
  2.2. rodki na rachunkach w bankach, 

inwestycje w papiery warto ciowe, kredyty 
zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 520 586,5 112 808,0 -29 290,6 0,0 -2 418,9 -31 709,5 81 098,6 

3. Nale no ci od rezydentów strefy euro w 
walutach obcych 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4. Nale no ci od nierezydentów strefy euro w euro 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  4.1. rodki na rachunkach w bankach, 

inwestycje w papiery warto ciowe, kredyty 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  4.2. Nale no ci z tytu u instrumentów 

kredytowych w ramach europejskiego 
mechanizmu kursowego ERM II 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5. Nale no ci od instytucji kredytowym strefy euro 
w euro z tytu u operacji polityki pieni nej 53,0 11,5 -11,5 0,0 0,0 -11,5 0,0 

  5.1. Podstawowe operacje refinansuj ce  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  5.2. D u sze operacje refinansuj ce  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  5.3. Odwracalne operacje dostrajaj ce  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  5.4. Odwracalne operacje strukturalne  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  5.5. Kredyt w banku centralnym  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  5.6. Kredyty zwi zane ze zmian  warto ci 
depozytu zabezpieczaj cego 53,0 11,5 -11,5 0,0 0,0 -11,5 0,0 

6. Pozosta e nale no ci od instytucji kredytowych 
strefy euro w euro 0,0 0,0 10 478,5 0,0 0,0 10 478,5 10 478,5 

7. Papiery warto ciowe rezydentów strefy euro w 
euro 112 563,0 24 391,7 18 204,5 0,0 0,0 18 204,5 42 596,2 

  7.1. Papiery warto ciowe na potrzeby polityki 
pieni nej 112 563,0 24 391,7 -24 391,7 0,0 0,0 -24 391,7 0,0 

  7.2. Pozosta e papiery warto ciowe 
0,0 0,0 42 596,2 0,0 0,0 42 596,2 42 596,2 

8. Nale no ci od sektora instytucji rz dowych i 
samorz dowych w euro 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

9. Nale no ci w ramach Eurosystemu 
0,0 0,0 619,1 91 146,1 5 684,3 97 449,5 97 449,5 

  9.1. Udzia y partycypacyjne w EBC  
0,0 0,0 0,0 0,0 3 310,4 3 310,4 3 310,4 

  9.2. Nale no ci odpowiadaj ce transferom 
rezerw walutowych  0,0 0,0 0,0 0,0 2 993,0 2 993,0 2 993,0 

  9.3. Nale no ci wynikaj ce z emisji 
certyfikatów d u nych EBC  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  9.4. Nale no ci netto z tytu u przydzia u 
banknotów euro w Eurosystemie  0,0 0,0 0,0 91 146,1 0,0 91 146,1 91 146,1 

  9.5. Pozosta e nale no ci w ramach 
Eurosystemu (netto) 0,0 0,0 619,1 0,0 -619,1 0,0 0,0 

10. Pozycje w trakcie rozliczenia 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

11. Pozosta e aktywa 
1 978,9 428,8 0,0 0,0 -24,5 -24,5 404,3 

  11.1. Monety strefy euro  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  11.2. Rzeczowe aktywa trwa e oraz warto ci 

niematerialne i prawne  1 031,5 223,5 0,0 0,0 0,0 0,0 223,5 
  11.3. Inne aktywa finansowe  297,2 64,4 0,0 0,0 -24,5 -24,5 39,9 
  11.4. Ró nice z aktualizacji wyceny 

instrumentów pozabilansowych  444,4 96,3 0,0 0,0 0,0 0,0 96,3 
  11.5. Rozliczenia mi dzyokresowe czynne  37,3 8,1 0,0 0,0 0,0 0,0 8,1 
  11.6. Pozycje ró ne 168,5 36,5 0,0 0,0 0,0 0,0 36,5 
12. Strata za rok bie cy 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Aktywa ogó em 694 313,5 150 453,7 0,0 91 146,1 427,5 91 573,6 242 027,3 
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Pasywa 

31.12.2020 01.01.2021 

PLN EUR 
Reklasyfikacje/ksi gowania Stan na 

koniec dnia A B C Razem 
(w mln) EUR 
1. Banknoty w obiegu 

321 800,7 69 732,3 -1 240,7 91 146,1 0,0 89 905,4 159 637,7 
  1.1. Euro 

0,0 0,0 0,0 91 146,1 0,0 91 146,1 91 146,1 
  1.2. Banknoty denominowane w walutach krajowych 

krajów strefy euro 321 800,7 69 732,3 -1 240,7 0,0 0,0 -1 240,7 68 491,6 
2. Zobowi zania wobec instytucji kredytowych strefy 

euro w euro z tytu u operacji polityki pieni nej 62 629,4 13 571,4 -6 375,3 0,0 0,0 -6 375,3 7 196,1 
  2.1. Rachunki bie ce (w tym rachunki rezerw 

obowi zkowych)  30 351,4 6 577,0 619,1 0,0 0,0 619,1 7 196,1 
  2.2. Depozyt w banku centralnym na koniec dnia  32 278,0 6 994,5 -6 994,5 0,0 0,0 -6 994,5 0,0 
  2.3. Depozyty terminowe  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  2.4. Odwracalne operacje dostrajaj ce 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  2.5. Depozyty zwi zane ze zmian  warto ci depozytu 

zabezpieczaj cego 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
3. Pozosta e zobowi zania wobec instytucji 

kredytowych strefy euro w euro 444,9 96,4 35 866,4 0,0 0,0 35 866,4 35 962,8 
4. Zobowi zania z tytu u emisji certyfikatów d u nych* 127 767,7 27 686,5 -27 686,5 0,0 0,0 -27 686,5 0,0 
5. Zobowi zania wobec innych rezydentów strefy euro 

w euro 24 859,7 5 387,0 9 062,8 0,0 0,0 9 062,8 14 449,7 
  5.1. Zobowi zania wobec sektora instytucji 

rz dowych i samorz dowych  23 852,9 5 168,8 9 062,8 0,0 0,0 9 062,8 14 231,5 
  5.2. Pozosta e zobowi zania 1 006,8 218,2 0,0 0,0 0,0 0,0 218,2 
6. Zobowi zania wobec nierezydentów strefy euro w 

euro 2 196,2 475,9 0,0 0,0 0,0 0,0 475,9 
7. Zobowi zania wobec rezydentów strefy euro w 

walutach obcych 46 262,8 10 024,9 -9 681,9 0,0 0,0 -9 681,9 343,0 
8. Zobowi zania wobec nierezydentów strefy euro w 

walutach obcych 45 352,5 9 827,6 -1 185,5 0,0 0,0 -1 185,5 8 642,2 
  8.1. Depozyty, salda na rachunkach, pozosta e 

zobowi zania  45 352,5 9 827,6 -1 185,5 0,0 0,0 -1 185,5 8 642,2 
  8.2. Zobowi zania z tytu u instrumentów 

kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu 
kursowego ERM II 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

9. Odpowiednik specjalnych praw ci gnienia (SDR) 
przyznawanych przez MFW 7 128,7 1 544,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1 544,8 

10. Zobowi zania w ramach Eurosystemu 0,0 0,0 0,0 0,0 427,5 427,5 427,5 
  10.1. Zobowi zania stanowi ce równowarto  

przekazanych rezerw walutowych  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  10.2. Zobowi zania wynikaj ce z emisji certyfikatów 

d u nych EBC  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  10.3. Zobowi zania netto w ramach Eurosystemu z 

tytu u przydzia u banknotów euro  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  10.4. Pozosta e zobowi zania w ramach 

Eurosystemu (netto) 0,0 0,0 0,0 0,0 427,5 427,5 427,5 
11. Pozycje w trakcie rozliczenia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
12. Pozosta e pasywa 729,9 158,2 3 265,5 0,0 0,0 3 265,5 3 423,7 
  12.1. Ró nice z aktualizacji wyceny instrumentów 

pozabilansowych  0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  12.2. Rozliczenia mi dzyokresowe bierne  90,1 19,5 0,0 0,0 0,0 0,0 19,5 
  12.3. Pozycje ró ne 639,7 138,6 3 265,5 0,0 0,0 3 265,5 3 404,2 
13. Rezerwy celowe 179,6 38,9 2 134,6 0,0 0,0 2 134,6 2 173,5 
14. Ró nice z wyceny 45 740,4 9 911,7 0,0 0,0 0,0 0,0 9 911,7 
15. Kapita  i rezerwy kapita owe -123,0 -26,7 -2 134,6 0,0 0,0 -2 134,6 -2 161,3 
  15.1. Kapita   1 500,0 325,0 0,0 0,0 0,0 0,0 325,0 
  15.2. Rezerwy kapita owe -1 623,0 -351,7 -2 134,6 0,0 0,0 -2 134,6 -2 486,3 
16. Zysk za rok bie cy 9 344,1 2 024,8 -2 024,8 0,0 0,0 -2 024,8 0,0 

Pasywa ogó em 694 313,5 150 453,7 0,0 91 146,1 427,5 91 573,6 242 027,3 

* Na 31.12.2020 w tej pozycji zaprezentowano zobowi zania z tytu u emisji bonów pieni nych NBP. 

ród o:  opracowanie w asne na podstawie: Sprawozdanie finansowe Narodowego Banku Polskiego 
na dzie  31 grudnia 2020 roku, NBP, Warszawa 2021; Consolidated balance sheet of the 
Eurosystem as  at 31  December 2020, ECB; ECB Annual Report 2020, Frankfurt 2021; 
Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2015/287 z dnia 31 grudnia 2014 r. w 
sprawie op acenia przez Lietuvos bankas kapita u, przekazania walutowych aktywów 
rezerwowych oraz wniesienia wk adu na poczet rezerw kapita owych i celowych 
Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2014/61), Dz.U. UE L 50, z  21.2.2015. 
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Z przeprowadzonej powy ej analizy bilansu opartej na hipotetycznych 

za o eniach wynika, e wej cie Polski do strefy euro spowodowa oby wzrost sumy 

bilansowej o ok. 61%. G ównym powodem wzrostu sumy bilansowej by yby 

zdarzenia zwi zane z mechanizmem realokacji banknotów euro (por. kolumna B 

bilansu oraz opis w pkt. 5 powy ej). Zmiany struktury aktywów przebiega yby w 

kierunku zmniejszenia nale no ci w z ocie monetarnym i w dolarze ameryka skim w 

zwi zku z przekazaniem przez NBP na rzecz EBC rezerw dewizowych (por. kolumna 

C bilansu oraz pkt 6.1. powy ej), na rzecz wzrostu nale no ci w ramach Eurosystemu. 

Ponadto, nast pi oby zmniejszenie aktywów w walutach obcych na rzecz wzrostu 

nale no ci w walucie krajowej, w zwi zku z traktowaniem euro ju  nie jako waluty 

obcej, ale jako waluty krajowej. Tym samym nast pi oby zmniejszenie ekspozycji na 

ryzyko kursowe (traktowanie euro jako waluty krajowej a nie waluty obcej 

oznacza oby mniej walut obcych w portfelu) i ryzyko zmiany zagranicznych stóp 

procentowych – g ównie zmiany cen d u nych papierów warto ciowych (portfel 

papierów w euro ju  nie b dzie uzale niony od zagranicznych stóp procentowych).  

Zmiany w strukturze aktywów NBP przed i na dzie  hipotetycznego przyj cia 

euro, przedstawiono na wykresach 1 i 2.  
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Wykres 1.  Struktura aktywów NBP na 31.12.2020 r. - przed hipotetycznym dniem 
przyj cia euro 

 

 

ród o: opracowanie w asne. 
 
 
Wykres 2.  Struktura aktywów NBP na 01.01.2021 r. - na dzie  hipotetycznego 

przyj cia euro 

 

 

ród o: opracowanie w asne. 
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Przed dniem hipotetycznego przyj cia euro w strukturze aktywów NBP 

dominowa yby nale no ci od nierezydentów w walutach obcych, krajowe d u ne 

papiery warto ciowe oraz z oto. Po wej ciu do Eurosystemu struktura ta uleg aby 

znacznej zmianie, mianowicie spad by udzia  walut obcych w aktywach i z ota na 

rzecz wzrostu warto ci nale no ci w walucie krajowej euro, przede wszystkim na 

skutek tego, e aktywa rezerwowe w euro staj  si  aktywami w walucie krajowej oraz 

w wyniku przekazania walut obcych i  z ota do EBC. Zmieni by si  te  udzia  

krajowych papierów warto ciowych w walucie krajowej euro, bowiem pozycj  t  

zwi kszy yby posiadane na dzie  31 grudnia przed dniem hipotetycznego przyj cia 

euro d u ne papiery krajów Eurosystemu. 

Aktywa NBP przed hipotetycznym dniem i po hipotetycznym dniu przyj cia 

euro, zaprezentowano na wykresie 3.  
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Wykres 3. Aktywa NBP przed i po hipotetycznym przyj ciu euro (w mld EUR) 

 

ród o: opracowanie w asne. 

 

Po stronie pasywów wej cie do Eurosystemu skutkowa oby ponad 

dwukrotnym wzrostem udzia u banknotów w obiegu na skutek przydzielenia Polsce 

euro wed ug klucza podzia u banknotów, spadkiem zobowi za  wobec banków z 

tytu u operacji polityki pieni nej oraz pojawieniem si  pozosta ych zobowi za  

wobec instytucji kredytowych w  euro, m.in. na skutek przeklasyfikowania 

wyemitowanych przed przyj ciem euro bonów pieni nych (por. wykres 4).  

Pasywa NBP przed hipotetycznym dniem i po hipotetycznym dniu przyj cia 

euro, zaprezentowano na wykresie 4. 

0 40 80 120 160

Z oto i nale no ci w z ocie

Nale no ci od nierezydentów strefy euro w
walutach obcych

Pozosta e nale no ci od instytucji
kredytowych strefy euro w euro

Papiery warto ciowe rezydentów strefy euro w
euro

Nale no ci w ramach Eurosystemu

Pozosta e aktywa

01.01.2021 31.12.2020



Narodowy Bank Polski30

 

Wykres 4. Pasywa NBP przed i po hipotetycznym przyj ciu euro (w mld EUR) 

 
ród o: opracowanie w asne. 
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3. Zmodyfikowane zasady rachunkowo ci polskiego banku centralnego 

Poszukiwania „odpowiednich” dla NBP zasad rachunkowo ci, mo na 

powi za  z potrzeb  budowania wi kszych buforów zabezpieczaj cych bank 

centralny przed ryzykiem finansowym. Na istot  tego zagadnienia wskazywa  np. 

Prezes banku centralnego Szwecji w swoim przemówieniu z dnia 8 grudnia 2020 r., 

dotycz cym wyzwa  dla polityki pieni nej w zmieniaj cym si  wiecie. Podnosi  on 

wówczas, e zakupy aktywów finansowych, które s  obecnie cz ci  standardowych 

narz dzi polityki pieni nej, wi  si  z przenoszeniem ró nych rodzajów ryzyka ze 

spo ecze stwa (ang. public) do bilansu banków centralnych. Wskazywa , e wzrost 

ryzyka zwi zanego z zakupami aktywów finansowych, nie jest wspó mierny do 

wzrostu poziomu buforów zabezpieczaj cych bank przed ryzykiem. St d, bank 

centralny powinien, zgodnie z generalnie akceptowanymi zasadami rachunkowo ci, 

utworzy  rezerw  na istniej ce w bilansie ryzyko. Bowiem bufory absorbuj ce ryzyko 

mog y by  ma e, gdy ma a by a suma bilansowa banku. Ale w ostatnich latach zakup 

nowych aktywów spowodowa , e suma bilansowa wzros a. Prezes Banku Szwecji 

zapowiedzia  wówczas, e od 2020 r. Bank Szwecji zaczyna tworzy  rezerwy 

wzmacniaj ce bufory zabezpieczaj ce przed ryzykiem (rachunki rewaluacyjne)31.  

Poniewa  wzrost sumy bilansowej odnotowywa  równie  NBP (wykres 5)32, 

m.in. na skutek nap ywu walut obcych, jak te  prowadzonego w ramach 

strukturalnych operacji otwartego rynku skupu na rynku wtórnym d u nych papierów 

warto ciowych w walucie krajowej33, uzasadnione wydaje si , aby ewentualne 

zmiany zasad rachunkowo ci NBP, równie  bra y pod uwag  potrzeb  budowania 

„odpowiednich”, nowych buforów zabezpieczaj cych, tj. proporcjonalnych do ryzyka 

(kursowego i stopy procentowej), które mo e rosn  w zwi zku z przyrostem pozycji 

bilansowych obarczonych tym ryzykiem (waluty obce, d u ne papiery warto ciowe). 

 
31 Przemówienie S. Ingves’a z 02.12.2020 r., S. Ingves, Monetary policy in a changing world, Sveriges 
Riksbank, s. 10-11, https://www.riksbank.se/globalassets/media/tal/engelska/ingves/2020/ingves-
speech-monetary-policy-in-a-changing-world.pdf (dost p 12.01.2021). W swojej wypowiedzi 
podkre la  te , e transfer ryzyka ze spo ecze stwa (public) do bilansu banku centralnego, jest kana em 
przez który zakupy aktywów mog  mie  wp yw na gospodark  (kana  transmisji polityki pieni nej). 
32 Sum  bilansow  NBP zaprezentowano od roku wej cia Polski do UE wg zasad rachunkowo ci 
zgodnych z  wytycznymi rachunkowo ci EBC. 
33 Sprawozdanie finansowe Narodowego Banku Polskiego na dzie  31 grudnia 2020 roku, s. 13. 
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Zatem wydaje si  zasadne, aby kwestia budowania silnej pozycji kapita owej NBP 

(wi kszy kapita  w asny), by a uwzgl dniona w poszukiwaniu nowych rozwi za  w 

zakresie zasad rachunkowo ci.

Wykres 5. Suma bilansowa NBP w latach 2004 - 2020 (w mld PLN)

ród o: opracowanie w asne na podstawie rocznych sprawozda  finansowych NBP za lata 2004-
2020.

W zwi zku z powy szym, gdyby perspektywa przyst pienia Polski do 

Eurosystemu okaza a si  odleg a, maj c na uwadze fakt, e rachunkowo  powinna 

opisywa  aktualn  a nie „hipotetyczn ” rzeczywisto  gospodarcz 34, mo na by oby 

rozwa y  zmian  lub modyfikacj  zasad rachunkowo ci NBP, dotychczas opartych

na wytycznych rachunkowo ci EBC. Pozwoli oby to na jej dostosowanie do 

oczekiwa  zmieniaj cego si  otoczenia, w którym dzia a bank centralny. 

Wskazówek odno nie do poszukiwania nowych rozwi za , mo na 

doszukiwa  si  w przepisie konstytuuj cym rachunkowo  NBP w latach 2004 -

34 W sytuacji banku centralnego kraju spoza strefy euro (stan faktyczny), który ma zasady 
rachunkowo ci takie jakby by  bankiem strefy euro (stan hipotetyczny), mo na by oby odnie  
wra enie, e ze swoimi „eurosystemowymi” zasadami rachunkowo ci funkcjonuje on w innej 
(hipotetycznej) rzeczywisto ci gospodarczej. 
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2020. Bowiem odwo ywanie si  do innych róde  stanowi cych zasady 

rachunkowo ci, by o warunkowo dopuszczone w NBP od momentu przyj cia zasad 

rachunkowo ci zgodnych z wytycznymi ESBC. Ju  od 2004 r. w przepisach 

reguluj cych zasady rachunkowo ci NBP wskazano35, e w przypadku wyst pienia 

zagadnie  nieuregulowanych w uchwale, nale y je rozwi zywa  z uwzgl dnieniem 

obowi zuj cych na dzie  sporz dzenia sprawozdania finansowego:  

a) wytycznych rachunkowo ci EBC,  

b) raportów i decyzji dzia aj cego przy EBC Komitetu AMICO (ang. Accounting 

and Monetary Income Committee), prac przygotowawczych do wytycznych 

rachunkowo ci EBC oraz  

c) mi dzynarodowych standardów rachunkowo ci.  

Jako warunek sine qua non dopuszczenia tych rozwi za , wskazano 

obowi zek osi gni cia rzetelno ci i prawid owo ci sprawozdania finansowego. Ten 

hierarchiczny przepis, gdzie kolejno  przytoczonych rozwi za  mia a istotne 

znaczenie, wskazywa  kierunek poszukiwania rozwi za  problemów powstaj cych w 

rachunkowo ci NBP. Na pierwszym miejscu stawia  bowiem zasady rachunkowo ci 

„skrojone” na potrzeby banków centralnych i uwzgl dniaj ce ich specyfik  

(wytyczne EBC36). Na ostatnim natomiast mi dzynarodowe standardy 

rachunkowo ci37.  

Powy sze rozwa ania sk aniaj  do refleksji, e w przypadku odej cia NBP od 

zasad rachunkowo ci Eurosystemu, mo na by oby rozwa y  przyj cie dwóch 

scenariuszy: 

1) MSSF jako zasad wiod cych (dalej „scenariusz I”), albo  

2) zmodyfikowa  dotychczasowe zasady rachunkowo ci bazuj ce na wytycznych 

EBC (dalej „scenariusz II”).  

 
35 Uchwa a Nr 16/2003 Rady Polityki Pieni nej z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie zasad 
rachunkowo ci, uk adu aktywów i pasywów bilansu oraz rachunku zysków i strat Narodowego Banku 
Polskiego, Dz. Urz. NBP z 2003 r. Nr 22, poz. 38, §2. ust. 2. 
36 Wytyczne rachunkowo ci EBC nie normowa y wszystkich zagadnie  z zakresu rachunkowo ci. 
Koncentrowa y si  jedynie na kwestiach istotnych z punktu widzenia potrzeb analitycznych i 
operacyjnych Eurosystemu, zwi zanych z prowadzeniem wspólnej polityki pieni nej. St d banki 
centralne doprecyzowuj  niektóre kwestie w wewn trznych regulacjach (np. zagadnienia prowadzenia 
ksi g rachunkowych, rodków trwa ych, warto ci niematerialnych i prawnych).  
37 Tak sformu owany przepis, wskazywa  na mo liwo  zastosowania w wyj tkowych sytuacjach nie 
tylko MSSF, ale równie  inne standardy maj ce ponadnarodowy charakter.  
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Dla wi kszej przejrzysto ci prowadzonej analizy, prezentacj  informacji finansowych 

wed ug zasad rachunkowo ci NBP zgodnych z wytycznymi rachunkowo ci EBC, 

b d  w dalszej cz ci rozwa a  okre lane mianem „scenariusz bazowy”.  

W przypadku zidentyfikowania alternatywnych rozwi za  rodzi si  pytanie, 

co powinno by  podstawow  determinant  wyboru „nowych” zasad rachunkowo ci. 

Rozwa aj c to warto mie  na uwadze kwesti  tzw. „asymetrii walutowej” bilansu 

NBP38, która w przypadku stosowania zasad Eurosystemu, prowadzi do zmienno ci 

wyniku finansowego, na skutek wyst powania ró nic z wyceny walut obcych i z ota 

(zrealizowanych i niezrealizowanych). Zatem jako kryterium wyboru „nowych” 

zasad rachunkowo ci, mo na by oby przyj :  

a) wysoko  kapita u w asnego oraz 

b) zmienno  wyniku finansowego,  

przy czym docelowe zasady powinna cechowa  niska zmienno  wyniku 

finansowego, co powinno si  przek ada  na bardziej stabilne wp aty do bud etu 

pa stwa (bardziej przewidywalne kwoty). Natomiast w zakresie kapita u w asnego 

powinny one skutkowa  jego wy szym poziomem, co z kolei powinno przek ada  si  

na wi ksz  niezale no  finansow  banku39.  

 
38 W tym miejscu warto wspomnie , e nadwy ka aktywów w walutach obcych w stosunku do 
zobowi za  w walutach (permanentny stan wyst powania tzw. „otwartej d ugiej pozycji walutowej”), 
skutkuj ca asymetri  walutow  (dominacja walut obcych nad walut  krajow ) i du  ekspozycj  na 
ryzyko kursowe, jest charakterystyczna dla polskiej gospodarki, tj. gospodarki jaka przesz a 
transformacj , gdzie zgromadzi a rezerwy walutowe i otrzymuje du e wp ywy rodków – póki co – w 
walucie obcej w euro i oczekuje  na wej cie do Eurosystemu.  
39 O roli i znaczeniu kapita u w asnego dla banku centralnego pisze wielu autorów. G. Rule wskazywa , 
e banki centralne nie koncentruj  si  na maksymalizacji zysku a na realizacji celów polityki 

pieni nej. Realizacja tych celów mo e nara a  bank – jako instytucj  spo ecznie odpowiedzialn  za 
polityk  pieni n  - na wysokie ryzyka i straty. Kana em, który pozwala bankowi centralnemu 
absorbowa  te straty, jest kapita . Trudno jest wskaza  optymalny poziom kapita u banku centralnego. 
Bowiem prawid owy poziom kapita u w asnego okre la szereg unikalnych czynników zwi zanych z 
sytuacj  w jakiej bank si  znajduje, m.in. struktura instytucjonalna oraz rodzaje operacji jakie bank 
przeprowadza, G. Rule, Understanding the central bank balance sheet, Centre for Central Banking 
Studies Handbook no 32, Bank of England, London 2015, s. 14-15. Z kolei P. Stella wyra a  pogl d, 
e bank centralny generalnie nie potrzebuje kapita u. Podkre la  jednak, e chroniczne straty banku 

mog  negatywnie oddzia ywa  na stabilno  cen, gdy  banki mog  podejmowa  prób  pokrywania 
strat kreacj  pieni dza. Wskazywa , e odpowiedni poziom kapita u jest zale ny od otoczenia 
gospodarczego w jakim dzia a bank, od spu cizny historycznej odzwierciedlonej w bilansie oraz od 
relacji banku z rz dem, P. Stella, Do Central Banks Need Capital?, “IMF Working Papers”, nr 97/83, 
IMF, Washington 1997, s. 33-34. Dlatego, aby umo liwi  s abym finansowo bankom centralnym pe ne 
przywrócenie funkcji polityki pieni nej, rz dy powinny skutecznie przywróci  si  finansow  banku 
centralnego, L. I. Jacome H., Central Bank Involvement in Banking Crises in Latin America, „IMF 
Working Paper”, nr 08/135, International Monetary Fund, Washington 2008, s. 30. Bowiem s abe 
finansowo banki centralne generuj  straty. Straty podwa aj  stabilno  makroekonomiczn  i 
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Przyj cie przez NBP standardów okre lonych w MSSF (scenariusz I), które 

jak ju  wspomniano, maj  swoj  ugruntowan  pozycj  w ród banków centralnych, 

jako standardy wiod ce lub wspieraj ce rachunkowo , chocia  mo liwe, to mo e 

rodzi  problemy natury praktycznej. Inny jest bowiem koncept dzia ania banku 

centralnego a inny przedsi biorstwa nastawionego na zysk. Zarówno model 

biznesowy banku centralnego jak i jego oczekiwania odno nie do przysz ych 

przep ywów pieni nych diametralnie si  ró ni . MSSF nie uwzgl dniaj  specyfiki 

dzia ania banków centralnych, sposobu finansowania jego dzia alno ci oraz jego 

wyj tkowego statusu w gospodarce. W interesie szeroko poj tego dobra spo ecznego, 

bank ma prowadzi  polityk  pieni n  tak, aby zapewni  stabilny poziom cen, nawet 

je eli ponosi z tego tytu u du e koszty. Ma zarz dza  rezerwami dewizowymi tak, 

aby pa stwo mia o zdolno  do bie cego regulowania swoich zobowi za  wobec 

zagranicy, nawet je eli traci inwestuj c w mniej dochodowe, ale p ynne instrumenty 

finansowe.  

Problemem w stosowaniu przez NBP zasad rachunkowo ci okre lonych 

MSSF, mog  by  ró nice jakie istniej  mi dzy tymi dwoma systemami40. W zarysie 

 
podwa aj  wiarygodno  polityki banku. Dlatego rz d powinien wzmocni  bilans banku centralnego 
np. przez dostarczenie bankowi rynkowych d u nych papierów warto ciowych, Mog yby by  one 
wykorzystane dla rozwoju rynku pieni nego. Rynek pieni ny móg by sta  si  miejscem operacji 
monetarnych banku centralnego. To mog oby s u y  zarówno bezpo redniemu wzmocnieniu banku, 
jak i poprawie jako ci rodowiska, w którym dzia a, u atwiaj c w ten sposób osi gni cie jej 
ostatecznych celów wydajno ci, P. Stella, Central Bank Financial Strength, Policy Constraints, and 
Inflation, „IMF Working Paper”, nr 08/49, International Monetary Fund, Washington 2008, s. 23. A. 
Cukierman podkre la , e wprawdzie ujemny kapita  nie doprowadzi do bankructwa banku 
centralnego, to rz d powinien zapewni  dokapitalizowanie banku. Wskazywa  przy tym, e poziom 
po danego kapita u powinien zale e  m.in. od ogromu zak óce  na jakie nara ony jest polityka 
pieni na banku (im wi ksze szoki tym kapita  powinien by  wy szy), od ilo ci zada  za jakie 
odpowiedzialny jest bank centralny (im bardziej zró nicowane zadania tym wy szy kapita ), od 
sk onno ci rz du do tworzenia deficytów (wi kszy kapita  to wi ksza ochrona niezale no ci banku), 
A.  Cukierman, Central Bank Finances and Independence – How Much Capital Should a CB Have?, 
May 21 2006, s. 1-3 i 10-12. Nale y wskaza , e banki centralne w przeciwie stwie do komercyjnych, 
nie podlegaj  regulacjom dotycz cym wymogów kapita owych (utrzymywania buforów 
kapita owych). Nie ma te  standardu wskazuj cego odpowiedni poziom rezerw (kapita owych) dla 
banku centralnego, Ch. Sermon, P.  Trout, E. Filipova, New challenges for central banks, “The Journal. 
Tackling the key issues in banking and capital markets”, August 2005, s. 14.  
40 Porównanie MSSF z wytycznymi rachunkowo ci EBC opracowano na podstawie: Financial 
reporting in the Eurosystem, „Monthly Bulletin”, ECB, April 2012, s. 94-96, KPMG, Current trends 
in central bank financial reporting practices, October 2012, s. 12-20, V. Ivanovi , The Key 
Characteristics of Financial Reporting in the European System of Central Banks, „Journal of Central 
Banking Theory and Practice”, 2013, s. 47-69; opracowania BIS, IFRS 9 and expected loss 
provisioning – Executive Summary, Bank for International Settlements, 13.12.2017 (dost p 
08.12.2021); The Annotated IFRS Standards, Standards issued at 1 January 2020, IFRS Foundation, 



Narodowy Bank Polski36

 

ogólnym ró nice wynikaj  z odmiennych potrzeb odbiorców, do których kierowane 

s  sprawozdania finansowe. O ile odbiorcy sprawozda  finansowych podmiotów 

sektora prywatnego potrzebuj  informacji o bie cej warto ci firmy i o jej 

wyp acalno ci oraz komunikatów, które mog  wspomaga  ich decyzje inwestycyjne, 

to interesariusze banku centralnego, wiedz c, e nie mo na og osi  jego upad o ci41, 

bardziej skoncentrowani s  na pozyskiwaniu informacji o efektach realizacji funkcji 

banku centralnego. St d te  MSSF preferuj  do wyceny instrumentów finansowych 

warto  godziw  i wskazuj  na potrzeb  sprawozdania si  z przep ywów rodków 

pieni nych. Podczas gdy wytyczne EBC promuj  wycen  rynkow  g ównie w 

odniesieniu do instrumentów finansowych w walutach obcych, wykorzystywanych 

do zarz dzania rezerwami dewizowymi. Natomiast w odniesieniu do instrumentów w 

walucie krajowej, opowiadaj  si  za wycen  po zamortyzowanym koszcie, tj. cenie 

zakupu skorygowanej o  rozliczone dyskonto i premi , z pomniejszeniem o odpis z 

tytu u utraty warto ci, co mo e by  te  zwi zane z faktem, e instrumenty te s  

przewa nie zwi zane z polityk  pieni n  lub stabilno ci  finansow , a to bank 

centralny generalnie ustala cen  pieni dza krajowego na krajowym rynku 

mi dzybankowym.  

Istotne ró nice mi dzy wytycznymi rachunkowo ci EBC a MSSF, dotycz  

sposobu klasyfikowania zakupionych instrumentów finansowych a tym samym 

sposobu traktowania skutków ich wyceny. Przewidziane przez MSSF 

zaklasyfikowanie instrumentów finansowych do odpowiedniej kategorii, jest 

podporz dkowane modelowi biznesowemu (przyj temu celowi posiadania i 

sposobowi zarz dzania okre lon  grup  aktywów finansowych) oraz charakterystyce 

 
London 2020; Wytycznych Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2016/2249 z dnia 3 listopada 2016 
r. w sprawie ram prawnych rachunkowo ci…, op. cit. 
41 O sile banku centralnego opartej na emisji pieni dza i jego kreacji, a co si  z tym wi e niskim 
prawdopodobie stwie jego upad o ci, wspomina a Ch. Lagarde w Przemówieniu Prezes EBC, podczas 
tzw. „dialogu pieni nego” przed Komisj  Spraw Gospodarczych i Pieni nych, przeprowadzonego 
19.11.2020 r. w Brukseli. W odniesieniu do EBC wskaza a ona, e: „Jako jedyny emitent pieni dza 
banku centralnego denominowanego w euro, system euro zawsze b dzie w stanie generowa  
dodatkow  p ynno  w razie potrzeby. Tak wi c z definicji nie zbankrutuje ani nie zabraknie pieni dzy. 
A ponadto ewentualne straty finansowe, je li wyst pi , nie os abi  naszej zdolno ci do poszukiwania i 
utrzymywania stabilno ci cen. (…) Jeste my jedynym emitentem i w zwi zku z tym nie jeste my 
zagro eni.”. Na kwestie „nieograniczonej mocy tworzenia pieni dza” przez bank centralny, która mo e 
udaremnia  proces „kaskadowej niewyp acalno ci” prowadz cej do „implozji finansowej” w 
gospodarce wskazywa  tak e A. Greenspan, Central Banking and Global Finance, remarks by the 
Federal Reserve Board Chairman at the Catholic University Leuven, Leuven 1997.  
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przep ywów pieni nych wynikaj cych z zakupionego instrumentu finansowego. W 

zwi zku z tym w MSSF okre lono trzy kategorie aktywów finansowych42:  

1) wyceniane wed ug zamortyzowanego kosztu,  

2) wyceniane w warto ci godziwej przez inne ca kowite dochody,  

3) wyceniane w warto ci godziwej przez wynik finansowy. 

Do pierwszej kategorii zaliczane s  instrumenty które utrzymywane s  w celu 

pozyskiwania okre lonych przep ywów pieni nych. Przep ywy te powinny 

nast powa  w  okre lonych terminach i stanowi  wy cznie p atno ci kwoty g ównej 

oraz odsetek od niesp aconej kwoty g ównej. Przep ywów tych nie mo e cechowa  

zmienno  uzale niona od np. fluktuacji cen innych instrumentów finansowych, 

kursów walut obcych lub cen towarów. Zatem do tej kategorii najcz ciej zaliczane 

s  udzielone kredyty i po yczki w  walucie krajowej i obcej oraz zakupione d u ne 

papiery warto ciowe (obligacje), które nie s  utrzymywane w celu handlowania nimi 

(sprzeda  mo e mie  jedynie charakter sporadyczny). Nie powinny by  natomiast 

zaliczane do tej kategorii np. produkty strukturyzowane, instrumenty pochodne, 

kredyty hipoteczne indeksowane do zmian kursu waluty obcej, których wielko  

sp aty jest uzale niona nie tylko od oprocentowania, ale te  od kursu waluty obcej 

wzgl dem waluty krajowej (ceny towaru jakim jest waluta obca). Aktywa finansowe 

zakwalifikowane do tej kategorii s  wyceniane wed ug zamortyzowanego kosztu, a 

wi c ceny zakupu skorygowanej o rozliczone dyskonto i premie i b d  podlega y na 

koniec roku obrotowego testowi na utrat  warto ci.  

Do drugiej kategorii zaliczane s  aktywa finansowe pozyskane przez 

jednostk  zarówno w celu generowania przep ywów z tytu u posiadania instrumentu 

finansowego, jak te  generowania przep ywów z obrotu tymi instrumentami 

(sprzeda ) lub tylko w celu generowania przep ywów z tytu u posiadania instrumentu 

finansowego z mo liwo ci  ich sprzeda y przed terminem wymagalno ci (sprzeda y 

na du  skal  lub z wi ksz  cz stotliwo ci  a nie tylko w sporadycznych 

 
42 Rozporz dzenie Komisji (UE) 2016/2067 z dnia 22 listopada 2016 r. zmieniaj ce rozporz dzenie 
(WE) nr 1126/2008 przyjmuj ce okre lone mi dzynarodowe standardy rachunkowo ci zgodnie z 
rozporz dzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do 
Mi dzynarodowego Standardu Sprawozdawczo ci Finansowej 9, Za cznik, Mi dzynarodowy 
Standard Sprawozdawczo ci Finansowej 9 Instrumenty finansowe, Dz. Urz. UE L 323, z 29.11.2016, 
§5.  
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przypadkach). Kategoria ta jest charakterystyczna dla podmiotów, które musz  na 

bie co zarz dza  p ynno ci  (np. w celu dopasowania terminów zapadalno ci 

aktywów z terminami wymagalno ci zobowi za  finansowych) lub chc  uzyskiwa  

okre lone stopy zwrotu z instrumentów finansowych. Aktywa finansowe zaliczone do 

tej kategorii podlegaj  wycenie wed ug warto ci godziwej, g ównie po cenie 

rynkowej43. Skutki tej wyceny, tj. wzrost warto ci lub spadek warto ci rozliczane s  

prezentowane w innych ca kowitych dochodach, czyli bezpo rednio w kapitale 

w asnym (kapita  z aktualizacji wyceny).  

Do trzeciej kategorii zalicza si  sk adniki aktywów finansowych, które z racji 

przyj tego przez jednostk  modelu, nie mog y by  zaliczone do wcze niej 

wymienionych kategorii. Dotyczy to aktywów odno nie, których jednostka 

gospodarcza zak ada realizacj  przep ywów pieni nych przede wszystkim przez 

sprzeda  aktywów finansowych a  realizacja umownych przep ywów pieni nych ma 

charakter incydentalny i nie stanowi g ównego celu ich utrzymywania, tak jak w 

przypadku dwóch wcze niej wymienionych kategorii (np. p atno ci kuponu od 

posiadanego w danej chwili d u nego papieru warto ciowego).  

W przypadku wytycznych rachunkowo ci EBC klasyfikacja aktywów 

finansowych jest generalnie podporz dkowana celom:  

a) inwestycyjnym, zwi zanym przede wszystkim z zarz dzeniem rezerwami 

dewizowymi, gdzie ma si  na uwadze otrzymywanie okre lonych przep ywów 

pieni nych, jak te  uzyskanie okre lonej stopy zwrotu, jak te   

b) polityki pieni nej i kursowej, gdzie na pierwszy plan wysuwa si  obowi zek 

utrzymania stabilnego poziomu cen, zapewnienie p ynno ci p atniczej i 

 
43 Szerzej na temat warto ci godziwej: I. Budzik-Nowodzi ska, Warto  godziwa w wycenie 
przedsi biorstwa, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydzia owe”, nr 126, Za i przeciw 
warto ci godziwej w  rachunkowo ci. Problemy stosowania i wykorzystania warto ci godziwej, 
Uniwersytet Ekonomiczny w  Katowicach, Katowice 2012, s. 25. Autorka wskazuje tam, e „(…) 
warto  godziwa jest poj ciem szerszym od warto ci rynkowej gdy  wyznacza j  cena rynkowa 
ukszta towana na rynku aktywnym, na którym nast puje miarodajna wycena dóbr, jak i na rynku 
hipotetycznym, kiedy aktywny rynek nie wyst puje dla danego sk adnika aktywów, czyli w 
rzeczywisto ci takiego rynku nie ma”. Z kolei L. Poniatowska wskazuje, e wycena jest 
najwa niejszym ogniwem systemu rachunkowo ci i jest jednocze nie najwi kszym jej problemem, L. 
Poniatowska, Warto  godziwa i jej zastosowanie w wycenie bilansowej aktywów i zobowi za  wed ug 
regulacji krajowego prawa rachunkowo ci, [w:] H. Buk, A. Kostur, Za i przeciw warto ci godziwej 
w  rachunkowo ci. Problemy stosowania i wykorzystania warto ci godziwej, „Studia Ekonomiczne”, 
nr 126, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2012, s. 235.  
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odpowiednia polityka kursowa, a na dalszy plan wysuwa si  kwestia osi gania 

okre lonej stopy zwrotu czy otrzymywania okre lonych przep ywów 

pieni nych. 

Dlatego wytyczne rachunkowo ci EBC w zale no ci od zamiaru zarz dczego 

banku centralnego dopuszczaj  dla zakupionych d u nych papierów rynkowych 

wycen  po: 

a) cenie rynkowej: d u ne papiery w walucie obcej, d u ne papiery w walucie 

krajowej utrzymywane dla potrzeb polityki pieni nej,  

b) zamortyzowanym koszcie: d u ne papiery w walucie obcej utrzymywane do 

terminu zapadalno ci (ang. held to maturity - HTM), d u ne papiery w walucie 

krajowej utrzymywane do terminu zapadalno ci, d u ne papiery w walucie 

krajowej utrzymywane dla potrzeb polityki pieni nej.  

O ile zasady klasyfikowania aktywów finansowych s  ró ne dla obu zestawów 

zasad rachunkowo ci (MSSF, wytyczne rachunkowo ci EBC), to zasady wyceny 

zarówno pocz tkowej (dzie  uj cia) jak te  wyceny dokonywanej w pó niejszych 

terminach (dzie  bilansowy) nie ró ni  si  zasadniczo. Mo na bowiem uzna , e ceny 

rynkowe, stosowane przez banki centralne Eurosystemu do wyceny aktywów 

finansowych (g ównie stanowi cych rezerwy dewizowe), wyra aj  warto  godziw  

aktywów finansowych, o których mowa w MSSF. Wspólna jest równie  alternatywna 

do ceny rynkowej wycena wed ug zamortyzowanego kosztu. Wytyczne 

rachunkowo ci EBC dopuszczaj  j  szczególnie do aktywów finansowych 

nabywanych w innych celach ni  osi ganie korzy ci w postaci ró nicy w cenach czy 

okre lonych przep ywów pieni nych (g ównie dla celów polityki pieni nej). Pewn  

zbie no  pomi dzy MSSF a wytycznymi rachunkowo ci EBC mo na te  dostrzec w 

obowi zku dokonywania oceny w celu oszacowania strat z tytu u utraty warto ci 

aktywów finansowych wycenianych wed ug zamortyzowanego kosztu. Jednak, o ile 

MSSF w celu obliczania odpisów z tytu u utraty warto ci bazuj  na tzw. „modelu 

oczekiwanych strat kredytowych”, to wytyczne rachunkowo ci EBC, opieraj  si  na 

tzw. koncepcji „straty poniesionej”44.  

 
44 Metoda „straty poniesionej” (ang. incurred loss) wymaga ujmowania strat kredytowych tylko wtedy, 
gdy dowody na strat  by y widoczne. Zatem ponowna ocena kwot mo liwych do odzyskania ma 
miejsce tylko wtedy, gdy istniej  rzeczywiste dowody wskazuj ce ma brak mo liwo ci sp acenia 
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Rozbie no ci mi dzy MSSF a wytycznymi rachunkowo ci EBC mo na 

dostrzec w  zakresie zasad ustalania wyniku finansowego. O ile MSSF dopuszczaj  

mo liwo  zaliczania do wyniku finansowego albo ujmowania w kapitale w asnym 

niezrealizowanych przychodów i niezrealizowanych kosztów z wyceny kursowej 

(inne ca kowite dochody w przypadku instrumentów kapita owych), to wytyczne 

rachunkowo ci EBC nak adaj  wymóg asymetrycznego ujmowania 

niezrealizowanych przychodów i niezrealizowanych kosztów z wyceny kursowej. 

Wynika to z jednej z fundamentalnych zasad rachunkowo ci Eurosystemu - zasady 

ostro no ci. Zgodnie z ni , koszty niezrealizowane (ujemne ró nice z wyceny walut 

obcych i z ota oraz d u nych papierów warto ciowych) pomniejszaj  wynik 

finansowy na dzie  bilansowy, a przychody niezrealizowane (dodatnie ró nice z 

wyceny walut obcych i z ota) zwi kszaj  kapita  w asny banku (ró nice z wyceny)45. 

Ponadto MSSF nie reguluj  obszarów specyficznych i istotnych dla 

rachunkowo ci banku centralnego. Wyra nym przyk adem s  zasady dotycz ce z ota 

odpowiadaj cego mi dzynarodowym standardom czysto ci. W re imie MSSF ten 

jeden z podstawowych sk adników aktywów finansowych banków centralnych, 

traktowany by by – w odniesieniu do fizycznych zasobów z ota monetarnego 

utrzymywanego w sztabach (ang. allocated gold) - jako zapas metalu szlachetnego, a 

w odniesieniu do z ota w postaci niefizycznej (ang. unallocated gold), np. lokat 

z o onych czy przyj tych w z ocie monetarnym - jako instrument finansowy. Zatem 

ten sam co do rodzaju, ale ró ny co do postaci fizycznej sk adnik aktywów, by by 

traktowany ró nie. Poszukuj c pewnej analogii mo na by oby taki stan rzeczy 

porówna  do rodków pieni nych, gdzie inne zasady mia yby by  stosowane do 

gotówki a inne do rodków pieni nych zgromadzonych na rachunku bankowym. 

Dlatego w re imie wytycznych rachunkowo ci EBC z oto monetarne zarówno w 

 
kredytów w ca o ci. W  modelu „oczekiwanych strat kredytowych” (ang. excpected credit losses) 
jednostka jest zobowi zana do ujmowania oczekiwanych strat kredytowych przez ca y czas, bior c pod 
uwag  nie tylko przesz e zdarzenia, ale te  bie ce warunki i prognozy. Zobowi zana jest tak e do 
aktualizowania kwoty oczekiwanych strat kredytowych uj tych na ka dy dzie  sprawozdawczy w celu 
odzwierciedlenia zmian warto ci aktywów na skutek ryzyka kredytowego. Metoda „oczekiwanych 
strat kredytowych” bardziej wybiega w przysz o  ni  model „straty poniesionej” i powinna 
przyczynia  si  do bardziej terminowego ujmowania strat kredytowych. 
45 Zasada ostro no ci dotyczy równie  wyceny d u nych papierów warto ciowych, podczas której 
okre lane s  niezrealizowane przychody i niezrealizowane koszty z  wyceny cenowej. Sposób ich 
traktowania jest identyczny jak dla walut obcych i z ota. 
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postaci fizycznej jak i niefizycznej, jest traktowane jako jeden zasób a zasady jego 

wyceny i ujmowania jej skutków, s  zbli one do zasad przewidzianych dla 

instrumentów finansowych46 (metody rozchodu z ota, wycena rynkowa, 

asymetryczne ujmowanie efektów wyceny), co pozwala na w a ciwe 

odzwierciedlenie celu jego utrzymywania. MSSF nie odnosz  si  tak e do 

charakterystycznej dla banku centralnego kwestii emisji pieni dza, zarówno do 

kosztów jego produkcji, jak te  sposobu traktowania wycofanego pieni dza z obiegu. 

Kluczowa ró nica pomi dzy MSSF a wytycznymi rachunkowo ci EBC 

dotyczy te  tworzonych w ci ar kosztów rezerw na ryzyko finansowe. Specyfika 

dzia ania banku centralnego, warto  instrumentów jakimi obraca bank centralny i ich 

znaczenie dla realizacji celu i zada  banku centralnego, wymagaj  od banku 

okre lonego sposobu zabezpieczania si  przed ryzykiem finansowym zwi zanym z 

prowadzon  dzia alno ci  operacyjn , które w przypadku jego materializacji mog oby 

prowadzi  do strat. Rezerwy na ryzyko przyczyniaj  si  bowiem do niezale no ci 

finansowej banku centralnego i wzmacniaj  mo liwo ci banku w realizacji jego 

ustawowych zada 47. Jednak zgodnie z MSSF nie mo na tworzy  rezerw na przysz e 

straty operacyjne48. MSSF pozwalaj  tworzy  rezerw  tylko na przysz e 

zobowi zania. Oznacza to, e tworzy si  j  wtedy, gdy na jednostce gospodarczej 

ci y obecny obowi zek wynikaj cy ze zdarze  przesz ych i prawdopodobne jest, e 

wype nienie obowi zku spowoduje konieczno  wyp ywu rodków zawieraj cych w 

sobie korzy ci ekonomiczne oraz mo na dokona  wiarygodnego szacunku kwoty tego 

obowi zku49. Wytyczne EBC, które uwzgl dniaj  specyfik  banku centralnego, znaj  

istot  zdarze  gospodarczych charakterystycznych tylko dla banków centralnych i 

wiedz  jakie ryzyko si  z nimi wi e, pozwalaj  na tworzenie rezerw nie tylko na 

 
46 Bank Centralny Brazylii, który sporz dza roczne sprawozdanie finansowe zgodnie z MSSF, w 
odniesieniu do z ota monetarnego stosuje wycen  wed ug warto ci godziwej, a nie wed ug kosztu 
wytworzenia lub cenie nabycia przewidzianej dla z ota jako zapasu w MSR 2 „Zapasy”. Uwa a 
bowiem, e w my l za o e  koncepcyjnych do MSSF, jest to najw a ciwszy sposób odzwierciedlenia 
jego warto ci. Efekty wyceny zalicza do wyniku finansowego, Financial Statements, Banco Central 
do Brasil 31, December 2020, Brasilia 2021, s.  12.  
47 Annual Report for Sveriges Riksbank 2020, Sveriges Riksbank, Stockholm 2021, s. 49. 
48 IAS 37 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets, §63, [w:] The Annotated IFRS 
Standards. Standard issued at 1 January 2021, reflecting changes not yet required, Part A, 
International Accounting Standards Board. London 2021, s. A1778. 
49 Ibidem. 
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przysz e zobowi zania tak jak MSSF, ale te  rezerw na ryzyko finansowe (ryzyko 

kredytowe, ryzyko zmian stóp procentowych, ryzyko zmian ceny z ota, ryzyko zmian 

kursów walut obcych)50, obejmuj ce mi dzy innymi przysz e straty. MSSF nie 

uwzgl dnia tak e istoty wspólnych korzy ci i ryzyka jakie niesie ze sob  prowadzenie 

wspólnej polityki pieni nej Eurosystemu oraz zarz dzanie rezerwami dewizowymi 

przez EBC i na rzecz EBC przez inne banki Eurosystemu. Stosowanie MSSF w 

odniesieniu do aktywów wykorzystywanych do realizacji wspólnych zada  

Eurosystemu mog oby budzi  w tpliwo ci dotycz ce tego, w jakiej warto ci aktywa 

finansowe wykorzystywane w tym celu, powinny by  ujmowane w bilansie banku 

centralnego realizuj cego te operacje.  

Analiza ró nic mi dzy MSSF i wytycznymi rachunkowo ci EBC uwypukla 

dwa wa ne czynniki:  

a) odmienne podej cie do ró nic z wyceny walut obcych i z ota oraz  

b) brak mo liwo ci tworzenia rezerw na ryzyko finansowe,  

które mog  by  istotne dla osi gniecia za o onego celu – tj. opracowania 

odpowiednich dla NBP zasad rachunkowo ci, zapewniaj cych mniejsz  zmienno  

wyniku finansowego oraz wi kszy kapita  w asny. W przypadku NBP, posiadaj cego 

du  otwart  pozycj  walutow , obowi zek odnoszenia ró nic z wyceny walut 

obcych i z ota (przychodów niezrealizowanych i kosztów niezrealizowanych) do 

wyniku finansowego, wobec braku mo liwo ci tworzenia w re imie MSSF rezerwy 

na ryzyko finansowe, pe ne zastosowanie MSSF nie wydaje si  odpowiednie. 

Potwierdza to przeprowadzona analiza rocznych sprawozda  finansowych NBP za 

lata 2011 - 202051. Sporz dzaj c j  za o ono, e NBP nie mo e tworzy  rezerwy na 

pokrycie ryzyka zmian kursu z otego do walut obcych, wynik z operacji finansowych 

nie uwzgl dnia kosztów i przychodów z tytu u aktualizacji kwoty tej rezerwy, ró nice 

z wyceny walut obcych i z ota52, odnoszone by yby na wynik finansowy bez wzgl du 

na to czy by y one zrealizowane czy te  nie53. Przyj to, e kwota niepokrytej straty z 

 
50 Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2016/2249 z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie 
ram prawnych rachunkowo ci… op. cit., art. 8. 
51 Okres analizy, obejmuj cy lata 2011 – 2020 przyj to umownie. 
52 Przyj to przy tym za o enie, e z oto b dzie traktowane jak instrument finansowy, a nie jako zapas 
w my l MSR 2 „Zapasy”. 
53 Przyj to przy tym za o enie, e wszystkie aktywa i zobowi zania w walutach obcych s  pozycjami 
których wycena nie jest odnoszona na kapita  w asny. 
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lat ubieg ych wynosi -12,4 mld (tj. jest równa niepokrytej stracie faktycznie 

poniesionej przez NBP w 2007 r.) i jest powi kszana o przysz e straty i pomniejszana 

rozwi zywanym w ca o ci funduszem rezerwowym. W odniesieniu do posiadanych 

d u nych papierów warto ciowych w walutach obcych z uwagi na to, e s  one 

przedmiotem obrotu, przyj to ich wycen  wg cen rynkowych przez wynik finansowy. 

Natomiast d u ne papiery warto ciowe zakupione przez NBP w 2020 r. na potrzeby 

polityki pieni nej, zaklasyfikowano jako wyceniane wg zamortyzowanego kosztu 

(ceny zakupu skorygowanej o rozliczone dyskonto i premi  z pomniejszeniem o odpis 

z tytu u utraty warto ci).  

Wyniki analizy, dotycz ce kszta towania si  wyniku finansowego NBP w 

latach 2011 - 2020, gdyby by  on wyliczany wg zasad MSSF (scenariusz I) na tle 

rzeczywistego wyniku finansowego NBP (scenariusz bazowy), przedstawiono na 

wykresie 6. 
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Wykres 6.   Wynik finansowy NBP scenariusza I na tle scenariusza bazowego w latach 
2011 - 2020 (w mln z )  

 
ród o:  opracowanie w asne na podstawie informacji z rocznych sprawozda  finansowych NBP za 

lata 2011  – 2020. 

Wyniki analizy, dotycz ce kszta towania si  kapita u w asnego NBP w latach 

2011 - 2020, gdyby by  on wyliczany wg zasad MSSF (scenariusz I), na tle 

rzeczywistego kapita u w asnego NBP (scenariusz bazowy), przedstawiono na 

wykresie 7. 
Wykres 7.  Kapita  w asny NBP wg scenariusza I na tle scenariusza bazowego w latach 

2011 - 2020 (w mln z ) 

 
ród o:  opracowanie w asne na podstawie informacji z rocznych sprawozda  finansowych NBP za 

lata 2011  – 2020. 

-50 000

-40 000

-30 000

-20 000

-10 000

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Scenariusz bazowy Scenariusz I

-100 000

-80 000

-60 000

-40 000

-20 000

0

20 000

40 000

60 000

80 000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Scenariusz bazowy Scenariusz I



45Materiały i Studia nr 343

Zmodyfi kowane zasady rachunkowości polskiego banku centralnego

 

Z analizy tej wynika, e uwzgl dnianie w wyniku finansowym NBP 

zrealizowanych i niezrealizowanych ró nic z walut obcych i z ota oraz d u nych 

papierów warto ciowych w walucie obcej, wp yn oby diametralnie na zwi kszenie 

zmienno ci wyniku finansowego, tj. prawie o 400% przy zastosowaniu MSSF 

(scenariusz I) w porównaniu do prawie 90% w przypadku stosowania zasad zgodnych 

z wytycznymi EBC (scenariusz bazowy). Co wi cej, w analizowanym okresie NBP 

odnotowa by kilkakrotnie olbrzymie straty (w scenariuszu bazowym wyst pi a ona 

tylko raz w 2017 r.), które prze o y yby si  na diametralne zmniejszenie jego kapita u 

w asnego (por. wykres 7), co przy zasadach podzia u wyniku finansowego 

zak adaj cych brak mo liwo ci pokrywania straty przez rz d i niewystarczaj cy 

fundusz rezerwowy, doprowadzi oby do ujemnego kapita u w asnego NBP. Zatem 

przy stosowaniu zasad rachunkowo ci wg MSSF (scenariusz I) a nie wytycznych 

rachunkowo ci EBC (scenariusz bazowy), sytuacja kapita owa NBP uleg aby 

pogorszeniu. Dlatego te , przyj cie zasad rachunkowo ci zgodnych z MSSF 

musia aby towarzyszy  zmiana zasad podzia u wyniku finansowego w zakresie 

sposobu traktowania ró nic z wyceny walut obcych i z ota (przychodów i kosztów 

niezrealizowanych). 

Nieuchwycenie przez MSSF ca ej natury banku centralnego mo e prowadzi  

do poszukiwania alternatywnych rozwi za . Jednym z nich mog oby by  przyj cie 

zmodyfikowanych zasad MSSF („IFRS-based”), a wi c zasad charakterystycznych 

dla banków centralnych Rosji i RPA. Pomimo bazowania na MSSF, nie stosuj  one 

zasad w zakresie odnoszenia skutków wyceny walut obcych, tj. MSR 21 „Skutki 

zmian kursów wymiany walut obcych”54. Jednak ca kowita rekonfiguracja zasad 

rachunkowo ci NBP w kierunku MSSF oznacza aby konieczno  zmiany nie tylko 

regulacji prawnych z zakresu rachunkowo ci, czy te  systemów informatycznych 

 
54 W latach 1999-2003, kiedy NBP by  zobowi zany do stosowania MSR, postanowienia §15 standardu 
MSR 21 w zakresie odnoszenia skutków wyceny walut obcych do wyniku finansowego, równie  nie 
by y stosowane (Mi dzynarodowy Standard Rachunkowo ci 21 Skutki zmian kursów wymiany walut 
obcych (zaktualizowany w 1993 r.), [w:] Mi dzynarodowe Standardy Rachunkowo ci 1999, 
International Accounting Standards Committee, London 1999, Stowarzyszenie Ksi gowych w Polsce, 
s. 576. Wed ug stanu prawnego na 2021 r., brzmienie przywo anego §15 z MSR 21 z 1999 r., jest w 
§28, IAS 21 The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates, [w:] The Annotated IFRS Standards. 
Standard issued at  1  January 2021, reflecting changes not yet required, Part A, International 
Accounting Standards Board. London 2021, s. A1473.  
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wspieraj cych rachunkowo  NBP, ale te  potrzeb  rozpocz cia dyskusji nad 

zasadami podzia u wyniku finansowego NBP. 

Maj c na uwadze powy sze trudno ci, mo na by oby rozwa y  przyj cie 

zmodyfikowanych zasad rachunkowo ci (scenariusz II). Zasady te mog yby bazowa  

na wytycznych rachunkowo ci EBC, z wprowadzonymi do nich modyfikacjami i 

wyj tkami (tzw. „ECB-based”). Musia yby by  one zmienione tak, aby osi gn  

zak adany cel, to jest: budowanie wi kszego kapita u w asnego NBP przy 

jednoczesnym ograniczaniu zmienno ci wyniku finansowego55. W zwi zku z tym 

mo na rozwa y : 

1) zmian  zasad rachunkowo ci w zakresie: 

a) odej cia od zasady ostro no ci w kwestii sposobu traktowania kosztów 

niezrealizowanych z wyceny walut obcych i z ota oraz d u nych papierów 

warto ciowych56, co oznacza oby zaprzestanie pomniejszania wyniku 

finansowego na koniec roku kosztami niezrealizowanymi z wyceny walut 

obcych, z ota oraz d u nych papierów warto ciowych57, a tym samym 

b) w przypadku wyst pienia kosztów niezrealizowanych z wyceny walut obcych, 

z ota oraz d u nych papierów warto ciowych, niekorygowanie na koniec roku 

redniego kosztu zasobu waluty obcej, redniego kosztu zasobu z ota i 

redniego kosztu zasobu d u nych papierów warto ciowych o tym samym 

kodzie, odpowiednio do kursu i  ceny z ota oraz ceny d u nego papieru 

warto ciowego z dnia bilansowego, przyj tych do wyceny, podobnie jak ma 

to miejsce w przypadku wyst powania przychodów niezrealizowanych 

(rysunek 1),  

 
55 Spe nienie tych warunków, a przede wszystkim budowanie wi kszego kapita u w asnego NBP, 
oznacza oby ni szy wynik finansowy a tym samym ni sz  wp at  z zysku NBP do bud etu pa stwa. 
56 Z uwagi na nisk  istotno  kosztów niezrealizowanych z wyceny cenowej w stosunku do ró nic 
kursowych w okresie 2011-2020, w analizie zmiany zasad nie wzi to pod uwag  ró nic cenowych. 
57 Zarówno przychody i koszty niezrealizowane by yby wyksi gowywane przed dokonaniem kolejnej 
wyceny, jak ma to miejsce przy obecnych zasadach dla przychodów niezrealizowanych. 
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Rysunek 1.  Prezentacja wyceny kursowej wed ug obecnych i zmodyfikowanych zasad 
rachunkowo ci (scenariusz II) 

Nowe zasady -
w asne Obecne zasady
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pasywa (ró nice z 
wyceny – kapita  
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( KZ)
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w asny)

w ci gu roku –
aktywa (ró nice z 

wyceny)koszty 
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spadek warto ci koszty 
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(pomniejszenie 
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w ci gu i na koniec 
roku – pasywa 

(ró nice z wyceny –
kapita  w asny)

ród o: opracowanie w asne. 

2) dalsze powi kszanie kwoty rezerwy na pokrycie ryzyka zmian kursu z otego do 

walut obcych po ow  (50%) zrealizowanych ró nic kursowych 

(transakcyjnych)58, czyli przyj cie, e zasady wprowadzone przez RPP w 2019 r. 

(uchwa a Nr 6/2019 RPP) w zakresie tworzenia rezerwy na pokrycie ryzyka 

zmian kursu z otego do walut obcych, obowi zywa y dla okresu 2011-2020. 

Wówczas rezerwa ta pe ni aby dwie role: 

a) by aby wykorzystywana w momencie wyst powania ujemnych 

zrealizowanych ró nic kursowych (transakcyjnych) w kwocie powoduj cej 

strat , 

 
58 Bez ró nic transakcyjnych na z ocie, gdy  stosownie do przepisów uchwa y Nr 6/2019 RPP z dnia 
5 listopada 2019 r. w sprawie zasad tworzenia i rozwiazywania rezerwy na pokrycie ryzyka zmian kursu 
z otego do walut obcych w Narodowym Banku Polskim, Dz. Urz. NBP z 2019 r., poz. 14. 
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b) natomiast ujmowana w kapita ach rezerwa kursowa „kompensowa aby” w 

pewien sposób prezentowane tam koszty niezrealizowane z wyceny 

kursowej59, 

3) niezaliczanie kosztów emisji pieni dza jednorazowo w dniu wyst pienia 

zdarzenia, a roz o enie ich w czasie, np. przez okres 10 lat tak jak w banku 

centralnym Chorwacji. 

Dla wi kszej przejrzysto ci prowadzonej analizy, prezentacj  informacji 

finansowych wed ug zmodyfikowanych zasad rachunkowo ci, jak ju  wspomniano, 

okre lono jako „scenariusz II”. 

Przeprowadzona symulacja zastosowania zmodyfikowanych zasad 

rachunkowo ci (scenariusz II) dla okresu 2011-2020, prowadzi do nast puj cych 

wniosków: 

1) nieujmowanie w wyniku finansowym kosztów niezrealizowanych z wyceny 

walut obcych i z ota, wp yn oby na zniwelowanie zmienno ci ró nic kursowych 

uj tych w rachunku zysków i strat. Ujmowane by yby w nim tylko ró nice 

zrealizowane – transakcyjne. Zmienno  ró nic kursowych i z ota, zmniejszy aby 

si  prawie o po ow , tj. ze 180% do ponad 90% (por. wykres 8); 

 
59 Przyj to tu za o enie, e w kapita ach w poz. P.13. „Ró nice z wyceny” b d  wykazywane zarówno 
koszty jak i przychody niezrealizowane z wyceny walut obcych i z ota.  
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Wykres 8.  Ró nice kursowe uj te w wyniku finansowym wg zmodyfikowanych zasad 
(scenariusz II) na tle rzeczywistych ró nic kursowych (scenariusz bazowy) 
w  latach 2011 - 2020 (w mln PLN)60  

 
ród o:  opracowanie w asne na podstawie informacji z rocznych sprawozda  finansowych NBP za 

lata 2011  – 2020.  
 
2) brak ujmowania kosztów niezrealizowanych w wyniku finansowym nie 

wp yn oby znacz co na zmian  trendu ró nic kursowych ujmowanych w 

wyniku finansowym. Bowiem koszty niezrealizowane uj te w jednym roku (np. 

2013 r. i 2017 r.) by y w rzeczywisto ci realizowane z przesuni ciem o jeden rok, 

jednak e w kwocie mniejszej ni  w scenariuszu bazowym (odpowiednio w 2014 

r. i 2018 r.); 

3) rozliczenie kosztów emisji banknotów i monet przez umowny okres 10 lat, 

pozwoli oby na bardziej stabilne roz o enie kosztów emisji pieni dza w czasie. 

Natomiast nie wp yn oby na zmniejszenie ich zmienno ci, która wynosi aby w 

obu przypadkach ok.  7,7% (por. wykres 9); 

 

 
60 Ró nice kursowe uj te w wyniku finansowym wed ug scenariusza II, dotycz  wy cznie 
zrealizowanych ró nic kursowych walut obcych i z ota, natomiast wed ug scenariusza bazowego, 
obejmuj  one oprócz ró nic zrealizowanych równie  koszty niezrealizowane z wyceny kursowej walut 
obcych i z ota na koniec roku. 
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Wykres 9.  Koszty emisji banknotów i monet wg zmodyfikowanych zasad (scenariusz 
II) na  tle rzeczywistych kosztów emisji banknotów i monet (scenariusz 
bazowy) w  latach 2011 - 2020 (w mln PLN) 
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ród o:  opracowanie w asne na podstawie informacji z rocznych sprawozda  finansowych NBP za 
lata 2011  – 2020.  

 

4) wprowadzenie nowych zasad nie spowodowa oby znacznego obni enia 

zmienno ci wyniku finansowego, która nadal wynosi aby ok. 93% w porównaniu 

do 96% wed ug obecnych zasad. Ponadto, przy zastosowaniu nowych zasad 

wyst pi yby dwa przypadki, gdzie bank poniós by strat  (2013 r.61 i 2017 r.), 

podczas gdy realnie poniós  strat  tylko jeden raz w2017 r. (por. wykres 10); 

 
61 Hipotetyczna strata za 2013 r. wynika aby g ównie z ujemnego wyniku odsetkowego. 
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Wykres 10.  Wynik finansowy NBP wg zmodyfikowanych zasad (scenariusz II) 
na  tle  rzeczywistego wyniku (scenariusz bazowy) w latach 2011 - 2020 
(w  mln  PLN) 

 
ród o:  opracowanie w asne na podstawie informacji z rocznych sprawozda  finansowych NBP za 

lata 2011  – 2020.  
 

5) nast pi oby zmniejszenie redniego wyniku finansowego o prawie 1,5 mld z , a 

tym samym zmniejszenie wp aty do bud etu pa stwa równie  o prawie 1,5 mld 

z . Zmienno  wp at do bud etu pa stwa równie  nie uleg aby znacz cej zmianie, 

tj.  wzros aby z 84% do 89% (por. wykres 11). 
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Wykres 11.  Wp ata do bud etu pa stwa wg zmodyfikowanych zasad (scenariusz II)  
na tle rzeczywistej wp aty (scenariusz bazowy) w latach 2011 - 2020 (w mln 
PLN) 

 
ród o:  opracowanie w asne na podstawie informacji z rocznych sprawozda  finansowych NBP za 

lata 2011  – 2020. 
 
6) pomimo ujmowania w kapitale w asnym kosztów niezrealizowanych z wyceny 

kursowej, w konsekwencji zmniejszenia redniego wyniku finansowego i tym 

samym zmniejszenia wp aty do bud etu pa stwa, jak te  tworzenia rezerwy na 

pokrycie ryzyka zmian kursu z otego do walut obcych w kwocie odpowiadaj cej 

50% zrealizowanych ró nic kursowych do wy szego limitu, nast pi oby:  

 

a) znacz ce zwi kszenie rezerwy na pokrycie ryzyka zmian kursu z otego do 

walut obcych (por. wykres 12),  
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Wykres 12.   Rezerwa na pokrycie ryzyka zmian kursu z otego do walut obcych 
wg  zmodyfikowanych zasad (scenariusz II) na tle rzeczywistej kwoty 
rezerwy (scenariusz bazowy) w latach 2011 - 2020 (w mln PLN) 

 

 

ród o:  opracowanie w asne na podstawie informacji z rocznych sprawozda  finansowych NBP za 

lata 2011  – 2020.  

 

b) pomniejszenie niepokrytej straty z lat ubieg ych, pomimo wyst pienia 

dwóch okresów ze strat  w porównaniu do pierwszego okresu ze strat  w 

rzeczywisto ci (por. wykres 13), 
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Wykres 13. Strata z lat ubieg ych wg zmodyfikowanych zasad (scenariusz II) na tle 
rzeczywistej straty z lat ubieg ych (scenariusz bazowy) w latach 2011 - 
2020 (w  mln PLN) 

 
ród o:  opracowanie w asne na podstawie informacji z rocznych sprawozda  finansowych NBP za 

lata 2011  – 2020.  

 

c) tym samym znacz ce zwi kszenie kapita u w asnego NBP (por. wykres 

14), 

-12 000

-11 800

-11 600

-11 400

-11 200

-11 000

-10 800

-10 600

-10 400

-10 200

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Scenariusz bazowy Scenariusz II



55Materiały i Studia nr 343

Zmodyfi kowane zasady rachunkowości polskiego banku centralnego

 

Wykres 14.  Kapita  w asny NBP wg zmodyfikowanych zasad (scenariusz II) na tle 
rzeczywistego kapita u w asnego NBP (scenariusz bazowy) w latach 2011 - 
2020 (w  mln PLN)  

 
ród o:  opracowanie w asne na podstawie informacji z rocznych sprawozda  finansowych NBP za 

lata 2011  – 2020.  
 

d) utrzymanie stabilnej relacji kapita u w asnego do sumy bilansowej NBP 

(mniejsza zmienno  tej relacji), a tak e szczególnie wysokiego poziomu 

w  2020 r. (kryzys COVID-19) – przy znacz cym wzro cie sumy 

bilansowej – co oznacza, e poziom kapita u zachowywa by si  

procyklicznie do zmian sumy bilansowej, tzn. poziom kapita u w asnego 

NBP pod a by tym samym trendem co zmiany sumy bilansowej (por. 

wykres 15), 
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Wykres 15.  Udzia  kapita u w asnego NBP w sumie bilansowej wg zmodyfikowanych 
zasad (scenariusz II) na tle rzeczywistego udzia u kapita u w asnego NBP 
w sumie bilansowej (scenariusz bazowy) w latach 2011 - 2020 (w mln PLN) 

 

 
ród o:  opracowanie w asne na podstawie informacji z rocznych sprawozda  finansowych NBP za 

lata 2011  – 2020.  
 

e) zmniejszenie zmienno ci kapita u w asnego z 54% do 36%, w rezultacie 

przede wszystkim odmiennego kszta towania si  wielko ci rezerwy na 

pokrycie ryzyka zmian kursu z otego do walut obcych wg 

zmodyfikowanych zasad.  

 

Porównuj c zasady rachunkowo ci okre lone wytycznymi rachunkowo ci 

EBC (scenariusz bazowy) ze zmodyfikowanymi zasadami rachunkowo ci (scenariusz 

II), na tle zasad rachunkowo ci MSSF (scenariusz I), mo na wyci gn  wnioski, e 

odej cie od zasad okre lonych wytycznymi rachunkowo ci EBC (scenariusza 

bazowego) i przyj cie zmodyfikowanych zasad (scenariusza II):  

1) przyczyni oby si  do nieznacznego zmniejszenia waha  wyniku finansowego 

NBP;  

W latach 2011-2020 przy scenariuszu II (zmodyfikowane zasady) wynik 

finansowy waha by si  w przedziale od -0,3 mld z  (2013 r.) do 8,4 mld z  

(2020 r.), a redni wynik finansowy wyniós by 3,0 mld z . Przy obecnych 
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zasadach (scenariusz bazowy), wynik finansowy kszta towa  si  w przedziale 

od -2,5 mld z  (2017 r.) do  9,3 mld z  (2020 r.), a redni wynik finansowy 

wyniós  4,8 mld z . Najwi kszy przedzia  waha  wyniku charakteryzowa oby 

przyj cie scenariusza I (zasady rachunkowo ci MSSF), tj. od -44,4 mld z  

(2017 r.) do 42,7 mld z  (2011 r.) przy  rednim wyniku 6,9 mld z . Wyniki 

analizy porównawczej, dotycz cej poziomu wyniku finansowego NBP wg 

przyj tych scenariuszy, przedstawiono na  wykresie  16;  

 

Wykres 16.  Porównanie wyniku finansowego wg MSSF (scenariusz I) i wg 
zmodyfikowanych zasad (scenariusz II) na tle rzeczywistego wyniku 
finansowego (scenariusz bazowy) w latach 2011 - 2020 (w mln PLN) 

 

 
ród o:  opracowanie w asne na podstawie informacji z rocznych sprawozda  finansowych NBP za 

lata 2011  – 2020.  
 

2) spowodowa oby zwi kszenie kapita u w asnego NBP. 

W latach 2011-2020 wg scenariusza II kapita  w asny waha by si  w 

przedziale od 18, 2 mld z  (2013 r.) do 66,8 mld z  (2020 r.), a redni poziom 

kapita u w asnego wyniós by 44,6 mld z . W scenariuszu bazowym kapita  

w asny kszta towa  si  w przedziale od 6,7 mld z  (2013 r.) do 57,5 mld z  

(2020 r.), a jego redni poziom wyniós  30,3 mld z . Najwi kszy przedzia  

waha  kapita u w asnego charakteryzowa oby przyj cie scenariusza I, tj. od -
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80,8 mld z  (2018 r.) do zaledwie 6,3 mld z  (2011 r.) przy rednim kapitale 

ujemnym wynosz cym -48,5 mld z . 

redni poziom kapita u w asnego by by najwy szy przy stosowaniu 

scenariusza II. Zarówno stosowanie scenariusza II jak te  scenariusza 

bazowego, skutkowa oby tym, e NBP nie odnotowa by ujemnego kapita u 

w asnego. Najgorsz  sytuacj  kapita ow  NBP mia by stosuj c scenariusz I. 

Wówczas tylko raz bank odnotowa by dodatni kapita  (2011 r.), a w ka dym 

kolejnym roku wykazywa by ujemne kapita y. Wyniki analizy porównawczej, 

dotycz cej poziomu kapita u w asnego NBP wg przyj tych scenariuszy, 

przedstawiono na wykresie 17. 

 
Wykres 17.  Porównanie kapita u w asnego NBP wg MSSF (scenariusz I) 

i  wg  zmodyfikowanych zasad (scenariusz II) na tle rzeczywistego kapita u 
w asnego NBP (scenariusz bazowy) w latach 2011 - 2020 (w mln PLN) 

 

 
ród o:  opracowanie w asne na podstawie informacji z rocznych sprawozda  finansowych NBP za 

lata 2011  – 2020.  
 

Przeprowadzone powy ej rozwa ania, dotycz ce wyboru zasad 

rachunkowo ci, na których ewentualnie mo na by oby „osadzi ” system 

informacyjny rachunkowo ci NBP w  przypadku odej cia od ustawowego obowi zku 

pe nej zgodno ci zasad rachunkowo ci NBP z wytycznymi rachunkowo ci EBC, tj. 

odej cie od scenariusza bazowego i przyj cie scenariusza II, czyli zmodyfikowanych 
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zasad bazuj cych na wytycznych EBC ale nie w  pe ni z nimi zgodnych (tzw. „ECB-

based”), prowadzi do konstatacji, e opracowanie i  zastosowanie nowych – 

zmodyfikowanych zasad rachunkowo ci skutkowa oby przede wszystkim: 

1) wy szym poziomem kapita u w asnego NBP (lepsz  sytuacj  kapita ow ), 

2) mniejszym rednim wynikiem finansowym w analizowanym okresie, przy 

jednoczesnym wyst pieniu nieznacznych strat w wysoko ci -271,5 mln z  w 

2013 r. i -243,2 mln z  w 2017 r. w relacji do obecnych zasad rachunkowo ci, 

których stosowanie doprowadzi o w 2017 r. do straty na poziomie -2.524,9 

mln z .,  

3) konieczno ci  zmiany ustawy o NBP g ównie w zakresie zdj cia obowi zku 

zgodno ci zasad rachunkowo ci NBP z wytycznymi rachunkowo ci EBC, a 

tak e innych przepisów z zakresu rachunkowo ci NBP, 

4) nieznacznymi modyfikacjami systemu informatycznego, w którym 

prowadzona jest rachunkowo  NBP. 
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Zako czenie 

Przeprowadzona analiza wykaza a, e banki centralne stosuj  generalnie 

zasady rachunkowo ci: zgodne z MSSF, bazuj ce na MSSF, krajowe ogólnie 

akceptowane standardy rachunkowo ci, w asne zasady rachunkowo ci oraz zasady 

rachunkowo ci Eurosystemu. Ewentualna zmiana zasad rachunkowo ci NBP jest 

zale na od tego, w jakiej perspektywie Polska przyjmie wspóln  walut  euro. Je eli 

b dzie krótka perspektywa, zmiana zasad rachunkowo ci NBP, z uwagi na obowi zek 

sporz dzania sprawozdawczo ci finansowej na podstawie jednolitych zasad 

rachunkowo ci, zapewniaj cych mo liwo  prowadzenia wspólnej polityki 

pieni nej, by aby niecelowa. Mo na by oby jedynie rozwa y  zmian  zasad 

rachunkowo ci w obszarach, co do których standardy Eurosystemu daj  swobod  

wyboru (zasady „zalecane”, a nie „obowi zkowe”). Ponadto, przyj cie euro b dzie 

mia o wp yw na zmian  struktury bilansu NBP. B dzie te  skutkowa o m.in. 

zmniejszeniem ekspozycji na ryzyko kursowe banku (mniej pozycji w walutach 

obcych, wi cej pozycji w walucie krajowej). Je eli perspektywa przyj cia euro stanie 

si  odleg a, NBP mo e rozwa y  zmian  dotychczasowych zasad rachunkowo ci, 

zgodnych ze standardami Eurosystemu. Zmiana ta powinna by  skorelowana z 

potrzeb  budowania wi kszych buforów zabezpieczaj cych bank centralny przed 

ryzykiem finansowym oraz skutkowa  ograniczeniem zmienno ci wyniku 

finansowego banku. Przeprowadzona analiza pokaza a, e maj c na uwadze powy sze 

oczekiwania, dla NBP odpowiednimi zasadami rachunkowo ci nie by yby MSSF a 

zmodyfikowane standardy Eurosystemu. Modyfikacja dotyczy aby przede wszystkim 

nieujmowania w wyniku finansowym kosztów niezrealizowanych z wyceny walut 

obcych, z ota oraz d u nych papierów warto ciowych. Wymaga oby to jednak zmian 

w ustawie o NBP i odej cia od obowi zku pe nej zgodno ci zasad rachunkowo ci 

NBP z wytycznymi rachunkowo ci EBC. 
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