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I. Dane identyfikacyjne 
 
Narodowy Bank Polski, ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa (dalej: NBP) 
 
Adam Glapiński, Prezes Narodowego Banku Polskiego od 21 czerwca 2016 r.  
 
1. Przygotowanie i uchwalenie Założeń polityki pieniężnej na rok 2021. 
2. Realizacja celów ustalonych w Założeniach polityki pieniężnej na rok 2021 i 

ustawie o Narodowym Banku Polskim.  
3. Stosowanie instrumentów polityki pieniężnej określonych w Założeniach polityki 

pieniężnej na rok 2021. 
 
Rok 2021 z wykorzystaniem dowodów prezentujących skutki działań po tym okresie 
oraz rok 2020 w zakresie przygotowania i uchwalenia założeń polityki pieniężnej na 
2021 r.  
 
Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1 
 
Najwyższa Izba Kontroli 
Departament Budżetu i Finansów 
 
1. Roman Sulej, doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli nr KBF/109/2021 

z 29 grudnia 2021 r.  
2. Kamil Moser, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 

nr KBF/110/2021 z 29 grudnia 2021 r. 
 (akta kontroli: tom I str. 1-5) 

II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 
W 2021 roku nastąpił znaczący wzrost inflacji, która będzie utrzymywać się w 
kolejnych kwartałach, nie tylko w wyniku silnego oddziaływania czynników 
zewnętrznych, niezależnych od polityki pieniężnej, ale także niepodjętych w porę 
decyzji organów NBP.  

Głównym celem polityki pieniężnej ustalonym w Założeniach polityki pieniężnej na rok 
20213 (dalej: Założenia), było utrzymanie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług 
konsumpcyjnych w średnim okresie na poziomie 2,5% z dopuszczalnym przedziałem 
odchyleń ±1 punkt procentowy. Przez dziewięć z dwunastu miesięcy od kwietnia 
do grudnia 2021 r. ogłaszane co miesiąc wskaźniki wzrostu cen towarów i usług 
konsumpcyjnych, w stosunku do analogicznego miesiąca roku poprzedniego, 
kształtowały się powyżej dopuszczalnego przedziału odchyleń od celu polityki 
pieniężnej. Średnioroczne odchylenie powyżej celu inflacyjnego wyniosło 2,6 punktu 
procentowego. W grudniu 2021 r. odchylenie to wynosiło 5,1 punktu procentowego 
powyżej górnej granicy przedziału odchyleń. 

 
1  Dz.U. z 2022 r. poz. 623, dalej: ustawa o NIK. 
2  Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę 

w formie opisowej. 
3  Uchwała nr 12/2020 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 15 września 2020 r. w sprawie ustalenia założeń polityki 

pieniężnej na rok 2021 (M.P. poz. 859). 
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W okresie od kwietnia do września 2021 r. wskaźnik inflacji bazowej (z wyjątkiem 
czerwca 2021 r., gdy wynosił 3,5%) był wyższy od 3,5%.  

W pierwszej połowie 2021 roku Rada Polityki Pieniężnej (dalej również: Rada i RPP) 
podejmowała decyzje o pozostawieniu niezmienionych parametrów polityki pieniężnej 
pod wpływem niedoszacowanych prognoz z końca 2020 r., które przewidywały 
kształtowanie się inflacji w perspektywie kolejnych dwóch lat blisko celu inflacyjnego. 
Prognozy zostały opracowane w sytuacji wysokiej niepewności dotyczącej 
funkcjonowania gospodarki w trakcie trwania epidemii COVID-19.  

Rada do września 2021 r. komunikowała, że przyczyną wzrostu dynamiki cen były 
zewnętrzne negatywne czynniki podażowe o charakterze przejściowym, pozostające 
poza wpływem krajowej polityki pieniężnej. Jednak rosnąca w trakcie roku wartość 
wskaźnika inflacji bazowej świadczy, że o wysokości wskaźnika inflacji decydowały 
czynniki, na które NBP mógł oddziaływać instrumentami polityki pieniężnej. Także 
dane dotyczące wzrostu gospodarki od II kwartału 2021 r. i pozytywnej sytuacji na 
rynku pracy wskazywały na ryzyko wzrostu presji inflacyjnej, w szczególności 
w wyniku realizacji odłożonego w związku z epidemią COVID-19 popytu 
konsumpcyjnego. Utrzymywanie luźnej polityki pieniężnej z poziomem stóp 
procentowych bliskim zeru, w warunkach podwyższonych od 2020 r. oczekiwań 
inflacyjnych, stwarzało wysokie ryzyko utrwalenia się tych oczekiwań i dalszego 
wzrostu inflacji. Rada Polityki Pieniężnej wstrzymała się z podjęciem decyzji 
o zaostrzeniu polityki pieniężnej, mimo że część jej członków dostrzegała 
wspomniane ryzyka i na posiedzeniach Rady, od czerwca 2021 roku, wnioskowała 
o podwyższenie stóp procentowych, a od kwietnia o podwyższenie stopy rezerwy 
obowiązkowej. W wyniku niedoszacowania zagrożeń inflacyjnych, którego 
potwierdzenie można m.in. znaleźć w komunikacji NBP z otoczeniem, oczekiwania 
inflacyjne nie były ograniczane. 

Rada utrzymała stopy procentowe w pobliżu zera do września 2021 r., gdyż w jej 
ocenie nie nastąpiło utrwalenie wzrostu gospodarczego po okresie luzowania 
ograniczeń społeczno-gospodarczych związanych z epidemią, a zaostrzanie polityki 
pieniężnej zdaniem Rady, mogłoby doprowadzić do jego stłumienia. Jednocześnie 
RPP stała na stanowisku, że negatywne szoki podażowe, powodujące wzrost cen, 
będą nietrwałe i przejściowe. Przekonanie to wynikało między innymi 
z optymistycznych prognoz zewnętrznych instytucji finansowych oraz banków 
centralnych krajów wysoko rozwiniętych, w szczególności w strefie euro, w których 
inflacja bazowa była jednak znacznie niższa niż w Polsce.  

NBP kontynuował do listopada 2021 r. program skupu dłużnych papierów 
wartościowych z rynku wtórnego, wpływając na obniżenie długoterminowych 
rynkowych stóp procentowych. Wydłużenie tych operacji przez NBP do listopada 
2021 r. oddziaływało na osłabienie efektów podwyższenia stóp procentowych przez 
RPP. W grudniu 2021 r. inflacja wyniosła 8,6% i wzrastała dalej na początku 2022 
roku. 

Efekty utrzymywania zbyt łagodnej polityki pieniężnej były wzmacniane poprzez 
komunikację z rynkiem prowadzoną do września 2021 roku. Jednocześnie, 
Przewodniczący RPP wskazywał, że inflacja nie jest problemem dopóki jej dynamika 
jest niższa od dynamiki płac. Rada w październiku 2021 roku, przyznała, 
że podwyższona inflacja może być bardziej długotrwałym zjawiskiem niż dotychczas 
oczekiwała.  

Zarząd NBP w 2021 r. zrealizował operacyjny cel polityki pieniężnej, polegający na 
utrzymaniu krótkoterminowych stóp procentowych na rynku międzybankowym 
w pobliżu stopy referencyjnej NBP. Skutecznie wykorzystał do tego operacje 
otwartego rynku, operacje depozytowo-kredytowe oraz system rezerwy 
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obowiązkowej. Jednak w sytuacji gdy stopa referencyjna NBP jest ustalona na 
poziomie, który nie zapewnia stabilności cen, realizacja celu operacyjnego nie 
przekłada się na osiągnięcie celu inflacyjnego. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe4 kontrolowanej działalności 

1. Przygotowanie i uchwalenie Założeń polityki pieniężnej 
na rok 2021 

W dniu 15 września 2020 r. Rada Polityki Pieniężnej podjęła większością głosów, przy 
głosie przeciwnym jednego członka Rady, uchwałę nr 12/2020 w sprawie ustalenia 
założeń polityki pieniężnej na rok 2021. W dniu 24 września 2020 r. Prezes NBP, 
stosownie do art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym 
Banku Polskim5, przekazał Założenia Radzie Ministrów i ministrowi właściwemu do 
spraw budżetu, finansów publicznych i instytucji finansowych (dalej: Minister 
Finansów). Tego samego dnia Rada Polityki Pieniężnej wypełniła obowiązek, 
o którym mowa w art. 227 ust. 6 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r.6 oraz art. 12 
ust. 1 ustawy o NBP, i przekazała Założenia do wiadomości Sejmowi 
Rzeczypospolitej Polskiej. Przedmiotowa uchwała RPP została opublikowana 
w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski 25 września 
2020 r.  

 (akta kontroli: tom I str.13-46) 

Projekt Założeń, przygotowany przez Departament Analiz Ekonomicznych 
we współpracy z Departamentem Operacji Krajowych, przed skierowaniem pod 
obrady Rady Polityki Pieniężnej, został 8 września 2020 r. przyjęty przez Zarząd NBP, 
który w tym dniu skierował projekt na posiedzenie RPP. Rada rozpatrzyła projekt 
Założeń 15 września 2020 r. i po wprowadzeniu zgłoszonych uwag redakcyjnych, 
przyjęła Założenia w drodze uchwały.  

Rada Polityki Pieniężnej postanowiła o kontynuacji polityki pieniężnej, nakierowanej 
na osiąganie średniookresowego celu inflacyjnego na poziomie 2,5% z symetrycznym 
przedziałem odchyleń o szerokości ±1 punktu procentowego. Służyć to miało 
zapewnieniu w perspektywie średniookresowej zrównoważonego wzrostu 
gospodarczego i stabilności sektora finansowego oraz stabilizowaniu oczekiwań 
inflacyjnych. Przyjęcie takiego celu było spójne z prognozowaną w okresie 
przygotowania projektu Założeń przez Departament Analiz Ekonomicznych NBP 
średnioroczną inflacją w 2021 r. w wysokości 1,5%. 

Rada nie zdefiniowała średniego okresu, do którego odniosła cel inflacyjny. Według 
stanowiska przedstawionego przez Radę w Założeniach, długość opóźnień, jakie 
występują od podjęcia decyzji dotyczącej stóp procentowych do zaobserwowania jej 
najsilniejszego wpływu na wielkości realne (m.in. produkcję i zatrudnienie) oraz 
inflację, wynosi kilka kwartałów i może zmieniać się w czasie. Co więcej, 
występowanie nieprzewidywalnych wstrząsów makroekonomicznych skutkuje 
znaczną niepewnością dotyczącą prognoz wskaźników gospodarczych, w tym inflacji. 
Stąd oczekiwany horyzont osiągnięcia celu inflacyjnego jest niepewny ex ante. 
Zgodnie ze stanowiskiem NBP podany w Założeniach przeciętny poziom inflacji od 
2004 r., wynoszący 2,1%, nie określa horyzontu średniego okresu. Wskaźnik 
przeciętnej inflacji od 2004 r., tj. w okresie obowiązywania aktualnego celu 

 
4  Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa 

może być sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 
5  Dz. U. z 2022 r. poz. 492, dalej ustawa o NBP. 
6  Dz.U. Nr 78, poz. 483, ze zm. 
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inflacyjnego, został podany po to, aby pokazać, że w dłuższym okresie wskaźniki 
wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych kształtują się zgodnie z realizowaną 
strategią polityki pieniężnej. Ma to sprzyjać wiarygodności celu inflacyjnego NBP.  

Rada w Założeniach przyjęła, że możliwe jest odchylanie się inflacji od celu w wyniku 
oddziaływania szoków na gospodarkę. Podkreśliła także szczególną wagę 
elastycznej reakcji polityki pieniężnej na szoki, jak i elastycznego określenia 
oczekiwanego tempa powrotu inflacji do celu, w zależności od przyczyn tych szoków, 
oraz oceny trwałości ich skutków, w tym wpływu na procesy inflacyjne. Szybkie 
sprowadzenie inflacji do celu wymagałoby częstych i znacznych zmian parametrów 
polityki pieniężnej, co może wiązać się z istotnymi kosztami dla stabilności 
makroekonomicznej lub finansowej. Za takim rozumieniem celu inflacyjnego 
opowiedziała się większość członków Rady, głosując ostatecznie za przyjęciem 
Założeń.  

Zdaniem NIK, takie określenie celu inflacyjnego NBP, w szczególności w sytuacji 
niezdefiniowania długości średniego okresu, którego dotyczył cel inflacyjny, 
powodowało, iż NBP opierając się na długookresowych średnich powodował 
obniżenie znaczenia realizacji celu inflacyjnego w okresie bieżącym. 

Za podstawowy instrument polityki pieniężnej przyjęto stopy procentowe NBP. Celem 
operacyjnym było kształtowanie stawki POLONIA w pobliżu stopy referencyjnej NBP. 
Stawka POLONIA stanowi rzeczywiste średnie oprocentowanie krótkoterminowych 
niezabezpieczonych lokat międzybankowych na okres od końca dnia operacyjnego 
do początku dnia następnego (overnight). Wyliczana jest jako średnia ważona stawka 
operacji przeprowadzonych na rynku pieniężnym.  

W uwarunkowaniach polityki pieniężnej wskazano na dostępne na etapie 
opracowania Założeń prognozy przewidujące, że wraz ze znoszeniem restrykcji 
związanych z epidemią COVID-19, w wielu gospodarkach w drugiej połowie 
2020 roku nastąpi poprawa koniunktury, która kontynuowana w 2021 r. będzie 
sprzyjała odbudowie globalnego PKB. Towarzyszyć temu miało utrzymanie się inflacji 
na świecie – mimo jej możliwego wzrostu – na relatywnie niskim poziomie. 
Jednocześnie według Założeń, przebieg tych procesów makroekonomicznych 
w 2021 r., a zwłaszcza trwałość i tempo poprawy koniunktury oraz towarzyszące temu 
kształtowanie się inflacji, było obarczone znaczną niepewnością, która związana była 
w dużej mierze z dalszym przebiegiem epidemii oraz jej wpływem na nastroje 
i decyzje podmiotów gospodarczych. Niepewność dotyczyła także dalszego zakresu 
oraz trwałości skutków dotychczasowych działań podjętych w ramach polityki 
gospodarczej w celu łagodzenia negatywnych skutków epidemii. Ponadto źródłem 
niepewności pozostawało przyszłe kształtowanie się cen wielu aktywów i surowców 
na rynkach światowych, zwłaszcza trudne do przewidzenia kształtowanie się cen 
surowców energetycznych, głównie ropy naftowej oraz surowców rolnych. 
Oczekiwano dalszej poprawy koniunktury w kraju, choć niższego poziomu PKB niż 
przed epidemią. W warunkach jedynie stopniowej odbudowy aktywności 
gospodarczej w kraju i na świecie oraz prawdopodobnie niskiej presji 
inflacyjnej  za granicą, oczekiwano obniżenia się krajowej dynamiki cen towarów 
i usług konsumpcyjnych w 2021 r. 

 (akta kontroli: tom I str. 47-93) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości.  

Założenia polityki pieniężnej na rok 2021 zostały opracowane w sposób spójny 
z dostępnymi wówczas prognozami oraz elastycznym podejściem przewidującym 
tworzenie warunków dla stabilnego wzrostu gospodarczego w średnim okresie. 
Zostały one uchwalone i przekazane organom państwa zgodnie z przepisami ustawy 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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o Narodowym Banku Polskim. Pozwalały na elastyczne wykorzystanie instrumentów 
niestandardowych uwzględniające zmieniające się uwarunkowania 
makroekonomiczne i rynkowe. Uwarunkowania te były obarczone znaczną 
niepewnością związaną w dużej mierze z dalszym przebiegiem epidemii oraz jej 
wpływem na nastroje i decyzje podmiotów gospodarczych. 

2. Realizacja celów ustalonych w Założeniach polityki 
pieniężnej na rok 2021 i ustawie o Narodowym Banku 
Polskim 

W 2021 r. wskaźnik inflacji CPI utrzymywał tendencję wzrostową. W I kwartale 2021 r. 
wskaźnik ten wzrósł z 2,6% w styczniu do 3,2% w marcu, kiedy to po raz ostatni 
w 2021 r. znajdował się w przedziale dopuszczalnych odchyleń od celu inflacyjnego 
NBP. W I kwartale czynnikiem ograniczającym wzrost inflacji CPI był ujemny efekt 
bazy, który wystąpił w związku z wysokimi wzrostami cen energii elektrycznej 
w styczniu 2020 r. Wspomniany efekt bazy (-0,9 pkt proc.) wpłynął na obniżenie 
średniego wskaźnika CPI w I kwartale 2021 r. do 2,7%. Gdyby nie ten wpływ, inflacja 
kształtowałaby się w I kwartale 2021 r. na poziomie 3,6%, tj. ponad górną granicą 
odchyleń od celu inflacyjnego. W kwietniu 2021 r. wskaźnik CPI wyniósł już 4,3% 
i w kolejnych miesiącach do końca 2021 r. przekraczał górną granicę korytarza 
dopuszczalnych odchyleń od celu inflacyjnego NBP. Pomimo nieznacznego spadku 
wskaźnika inflacji z 4,7% w maju 2021 r. do 4,4% w czerwcu 2021 r., w dalszej części 
roku miesięczne wskaźniki inflacji systematycznie rosły od poziomu 5% w lipcu 
2021 r. do 8,6% w grudniu 2021 r. Podobne odczyty wskaźnika inflacji CPI nie były 
notowane przynajmniej od 20 lat, ponieważ ostatni raz wskaźnik ten przekroczył 5% 
w 2001 r., a 8% w 2000 r. 

Średnioroczna inflacja w 2021 r. wyniosła 5,1% i wyraźnie przekraczała górną granicę 
dopuszczalnych odchyleń od celu inflacyjnego NBP. Była ona wyższa niż w roku 
2020, gdy wynosiła 3,4% i utrzymywała się jednak, mimo wzrostu, w paśmie 
dopuszczalnych odchyleń od celu inflacyjnego. Według prognoz inflacji 
sporządzanych przez NBP na etapie ustalania Założeń w 2020 r. na bazie modelu 
NECMOD7 średnioroczna inflacja w 2021 r. miała wynosić 1,5% (prognoza z lipca 
2020 r.) lub 2,6% (prognoza z listopada 2020 r.). Prognozy te  były niedoszacowane 
co najmniej o 2,5 punktu procentowego. Większość zewnętrznych ośrodków 
analitycznych na etapie opracowywania Założeń prognozowało zbieżny z prognozami 
NBP wskaźnik inflacji na 2021 r.8 Kolejne prognozy z 2021 r. podnosiły inflację z 3,1% 
w marcu do 4,9% w listopadzie 2021 r. 

(akta kontroli: tom I str. 149, 211-215) 

Na kształtowanie się inflacji w 2021 r. wpływały zarówno czynniki o charakterze 
podażowym i popytowym, jak i związane z obowiązywaniem i znoszeniem od końca 
kwietnia 2021 r. ograniczeń administracyjnych w gospodarce wprowadzonych na 
okres epidemii COVID-19. Wśród zewnętrznych czynników, które w dużej mierze 
oddziaływały na inflację w Polsce, były silne wzrosty cen surowców, co wynikało m.in. 
ze zwiększającego się popytu przy utrzymujących się ograniczeniach podażowych, 
w tym ograniczania produkcji przez kraje OPEC+ oraz słabej odbudowy aktywności 
wiertniczej w USA. Poprawa aktywności gospodarczej na świecie sprzyjała istotnemu 
podrożeniu ropy naftowej, a niskie zapasy gazu ziemnego w Unii Europejskiej 
w połączeniu z ograniczaniem podaży gazu z Rosji w 2021 r. wpływały na znaczące 
wzrosty cen tego surowca w Europie. To przełożyło się na zwiększone ceny energii 
elektrycznej na rynku UE. W związku z tym, zwiększyła się produkcja z innych 

 
7  Model NECMOD jest ekonometrycznym modelem wykorzystywanym przez NBP do prognozowania inflacji 

i wzrostu gospodarczego. 
8  Projekcje Ministerstwa Finansów, Agencji Reutera, OECD. 
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konwencjonalnych, ale bardziej emisyjnych źródeł energii. Przy wzroście cen 
uprawnień do emisji CO2 w następstwie zaostrzania polityki klimatycznej Unii 
Europejskiej miało to istotny wpływ na podwyższone ceny energii, zauważalne 
zwłaszcza od II kwartału 2021 r. Od kwietnia ceny te w kraju sukcesywnie rosły 
powyżej 11,6% r/r, a w ostatnich dwóch miesiącach 2021 r. wzrost cen energii 
przekroczył 20% r/r. Podwyższone ceny energii związane były z silnym wzrostem cen 
węgla na rynkach światowych od maja, kontraktów na gaz ziemny i kontraktów na 
energię elektryczną. Najwyższy wzrost, w grupie cen energia, dotyczył krajowych cen 
paliw, których wskaźniki od kwietnia 2021 r. były wyższe niż 28% r/r. Najwyższy 
poziom 36,6% r/r wskaźniki te osiągnęły w listopadzie 2021 r. Ceny paliw uzależnione 
były od cen ropy naftowej na rynkach światowych, które od maja 2021 r. wróciły do 
poziomu sprzed epidemii, osiągając w październiku 83,7 USD za baryłkę.  

Wskaźniki wzrostu cen usług utrzymywały się w ciągu roku w przedziale od 6,1% 
do 7,6%. W ramach tej grupy cen, podwyższone wartości dotyczyły zwłaszcza 
wskaźnika cen usług mieszkaniowych, który w I kwartale 2021 r. wynosił 11,2% 
i stopniowo obniżał się w przeciągu roku do 8,3% w IV kwartale 2021 r. W ramach tej 
grupy cen usług, w 2021 r. na kształtowanie się wskaźnika inflacji CPI, wpływ miała 
głównie podwyższona dynamika opłat za wywóz śmieci oraz cen łączności, co było 
efektem jednorazowych podwyżek. 

Wpływ na wysoki wskaźnik inflacji CPI w 2021 r. miały również rosnące, zwłaszcza 
od II kwartału, ceny żywności i napojów bezalkoholowych. W I kwartale 2021 r. roczny 
wskaźnik zmian cen tej kategorii wynosił 0,6%, natomiast w IV kwartale 2021 r. 
ukształtował się już na poziomie 6,7%. Nieznaczny wzrost cen w tej grupie 
w I kwartale 2021 r. wynikał z ujemnej dynamiki cen żywności nieprzetworzonej. 
Od maja 2021 r. wskaźnik cen żywności nieprzetworzonej był dodatni i w grudniu 
osiągnął poziom 8,7%. W kolejnych kwartałach 2021 r. rósł również wyraźnie 
wskaźnik cen żywności przetworzonej. W I kwartale 2021 r. wynosił jeszcze 2,5%, ale 
w IV kwartale 2021 r. sięgnął już 7,1%. Wzrost cen żywności nieprzetworzonej był 
efektem ograniczeń podażowych, a ceny żywności przetworzonej rosły w wyniku 
wzrostu kosztów energii, pracy, cen surowców oraz wprowadzenia tzw. opłaty 
cukrowej. 

Wśród czynników krajowych wpływ na zwiększający się wskaźnik inflacji CPI miało 
m.in. zamykanie się ujemnej luki popytowej w II kwartale i utrzymywanie się dodatniej 
luki popytowej od III kwartału 2021 r9. Wynikało to z realizacji odroczonego popytu po 
złagodzeniu restrykcji epidemicznych, poprawiającej się sytuacji dochodowej 
gospodarstw domowych wraz z utrzymującą się korzystną sytuacją na rynku pracy 
oraz korzystną koniunkturą gospodarczą zagranicą.  

 (akta kontroli: tom I str. 179-193, 291) 

Wpływ czynników podażowych i popytowych na inflację był nierównomierny w trakcie 
roku i w poszczególnych grupach towarów i usług. W konsekwencji w zróżnicowanym 
tempie rosły wskaźniki inflacji bazowej10 publikowane przez NBP. W I kwartale 2021 r. 
wskaźnik inflacji bazowej po wyłączeniu cen żywności i energii, kształtował się 
powyżej górnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego NBP. W II kwartale  średni 
wskaźnik inflacji bazowej po wyłączeniu cen administrowanych (4,1%) oraz po 
wyłączeniu cen żywności i energii (3,8%) przekraczały górną granicę dopuszczalnych 
odchyleń od celu NBP11. Od sierpnia 2021 r. wszystkie miesięczne miary inflacji 
bazowej przekraczały górną granicę dopuszczalnych odchyleń od celu inflacyjnego, 

 
9  Luka popytowa wyznaczana jest za pomocą różnicy pomiędzy rzeczywistym a potencjalnym PKB odniesionej 

do poziomu potencjalnego PKB. Dodatnia luka popytowa oznacza, że rzeczywisty poziom PKB jest wyższy 
od potencjalnego, natomiast ujemna luka popytowa wskazuje na sytuację odwrotną. 

10  Inflacja bazowa jest uproszczoną miarą prezentującą kształtowanie się inflacji CPI po wyłączeniu zmian 
uznawanych za pozostające poza oddziaływaniem polityki pieniężnej.  

11  Obliczenia dotyczą średnich w kwartale. 
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sięgając w grudniu 2021 r. 5%. Największy wzrost dotyczył inflacji bazowej po 
wyłączeniu cen administrowanych12. Jej wskaźnik w styczniu 2021 r. kształtował się 
na poziomie 1,5%, natomiast w grudniu zwiększył się do 8,5%. Średnia wartość 
wskaźnika inflacji bazowej po wyłączeniu cen administrowanych w 2021 r. wyniosła 
4,7%.  

Na wysokim poziomie w 2021 r. kształtowała się inflacja bazowa po wyłączeniu cen 
żywności i energii13. Tylko w jednym miesiącu, czerwcu 2021 r., była ona na granicy 
dopuszczalnych odchyleń od celu inflacyjnego (3,5%) a w pozostałych miesiącach 
była od tej granicy wyższa. Najwyższą wartość osiągnęła w grudniu 2021 r. 5,3%. 
Jej średni poziom w 2021 r. wyniósł 4,1%.  

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że widoczny od II kwartału 2021 r. wyraźny 
wzrost dwóch podstawowych wskaźników inflacji bazowej, a w II połowie 2021 r. 
wszystkich miar inflacji bazowej powyżej górnej granicy pasma dopuszczalnych 
odchyleń od celu inflacyjnego NBP, wskazywał na istotne znaczenie czynników 
popytowych dla inflacji, na które wpływ miała krajowa polityka pieniężna. 

(akta kontroli: tom I str. 194-196) 

NIK zauważa również, że w 2021 r. w Polsce i na Węgrzech odnotowano najwyższy 
wskaźnik inflacji HICP spośród wszystkich państw Unii Europejskiej (5,2%) 
i dwukrotnie wyższy niż w strefie euro 2,6%. Dodatkowo w Polsce odnotowana 
została najwyższa inflacja bazowa HICP po wyłączeniu cen żywności i energii wśród 
krajów UE, która wyniosła 4,8%. Jej poziom był trzykrotnie wyższy niż w strefie euro 
(1,5%). NIK zwraca również uwagę, że pomimo wyraźnego wzrostu cen surowców 
w 2021 r., średnia wartość rocznej inflacji HICP dla grupy „energia elektryczna, gaz 
i inne paliwa” w Polsce nie należała do najwyższych wśród krajów UE. Średnia 
wartość tej miary inflacji w Polsce w 2021 r. wyniosła 6,9%, natomiast w Hiszpanii 
24,6%, w Belgii 26% a w Estonii 21,8%. Zdaniem NIK, porównując poziomy rocznej 
inflacji HICP dla grupy „energia elektryczna, gaz i inne paliwa” i inflacji HICP ogółem 
w 2021 r. w krajach Unii Europejskiej, kształtowanie się cen energii i paliw nie miało 
decydującego wpływu na najwyższy spośród krajów UE poziom inflacji HICP 
w Polsce.  

Istotny i decydujący wpływ na kształtowanie wskaźnika inflacji HICP w Polsce 
w porównaniu do krajów Unii Europejskiej miała natomiast dynamika cen usług, której 
średnioroczny wskaźnik w 2021 r. wyniósł 7,3%. W krajach UE wyniósł on średnio 
1,9%, a w krajach strefy euro 1,5%. Zdaniem NIK wysoka dynamika cen usług 
w Polsce w 2021 r. wskazywała na rosnącą presję popytową, której ograniczenie było 
możliwe m.in. za pomocą instrumentów polityki pieniężnej. 

Według analityków instytucji finansowych, różnica pomiędzy charakterem wysokiej 
inflacji w Polsce w odróżnieniu do innych krajów UE polegała na tym, że istotnym 
czynnikiem proinflacyjnym w kraju w 2021 r. była inflacja bazowa, której podwyższony 
średni poziom ponad górną granicę odchyleń od celu inflacyjnego występował już 
w 2020 r. Dodatkowo, według ich analiz, coraz większy wpływ na tempo inflacji miały 
ograniczenia po stronie podażowej, które wynikały z niskiego udziału inwestycji 
prywatnych w strukturze PKB.  

(akta kontroli: tom II str. 132, 133, 189-194, 206) 

W 2021 r. inflacja kształtowała się w szczególności pod wpływem decyzji RPP 
o wysokości stóp procentowych. Nieprawidłowości w zakresie decyzji RPP 

 
12  W ramach wyodrębnionej grupy cen administrowanych w 2021 r. ze wskaźnika CPI wyłączane były m.in. 

czynsze mieszkaniowe, zaopatrywanie w wodę, wywóz nieczystości, usługi kanalizacyjne, niektóre nośniki 
energii. 

13  Inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii jest obliczana przez wyeliminowanie z CPI cen dóbr 
szczególnie wrażliwych na szoki podażowe, takich jak ceny żywności i napojów bezalkoholowych; ceny 
energii – paliw silnikowych oraz nośników energii. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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o kształtowaniu stóp procentowych zostały przedstawione w punkcie 
3.1. wystąpienia. 

W 2021 r., od kwietnia wskaźnik inflacji CPI, a w całym roku inflacji bazowej 
kształtowały się na rekordowo wysokim poziomie ponad górną granicą odchyleń 
od celu inflacyjnego.  

Pomimo wyraźnego wpływu na inflację w Polsce czynników niezależnych od banku 
centralnego, miary inflacji bazowej, wskazywały, że za wzrost cen powyżej celu 
inflacyjnego NBP odpowiadały również w istotnym zakresie czynniki popytowe w 
gospodarce. Świadczy o tym również odnotowana w Polsce w 2021 r. najwyższa 
wśród krajów UE inflacja bazowa HICP, po wyłączeniu cen żywności i energii. Od II 
kwartału 2021 r. nastąpiła odbudowa popytu w sytuacji znoszenia restrykcji 
społeczno-gospodarczych związanych z epidemią COVID-19. Odroczony popyt 
oddziaływał w kierunku przyśpieszenia inflacji w Polsce w 2021 r. Może on mieć 
negatywny wpływ również na realizację celu inflacyjnego NBP w przyszłości.  

3. Stosowanie instrumentów polityki pieniężnej, 
określonych w Założeniach polityki pieniężnej 
na rok 2021  

3.1. Stopy procentowe 

Do września 2021 r. Rada Polityki Pieniężnej kontynuowała łagodną politykę 
pieniężną i prezentowała scenariusz stabilizacji stóp procentowych, po trzykrotnym 
ich obniżeniu na początku 2020 r. W reakcji na wprowadzone obostrzenia 
w gospodarce w związku z epidemią COVID-19 stopa referencyjna NBP została 
wówczas obniżona do 0,1%. Rada nie podejmowała działań w celu zaostrzenia 
polityki pieniężnej w sytuacji, gdy inflacja przyśpieszała. Od kwietnia 2021 roku była 
wyższa od górnej granicy przedziału odchyleń od celu inflacyjnego. Przyśpieszenie 
inflacji związane było z procesem odbudowy od początku II kwartału 2021 r. krajowej 
aktywności gospodarczej i wzrostu popytu konsumpcyjnego przy szybkim znoszeniu 
obostrzeń społeczno-gospodarczych wprowadzonych w celu przeciwdziałania 
COVID-19. Utrzymywanie relatywnie wysokiej stopy oszczędności i akumulacji 
środków w okresie epidemii sprzyjało szybkiemu wzrostowi spożycia prywatnego 
w okresie zmniejszającego się zagrożenia COVID-19 w kolejnych kwartałach 2021 r. 
Na taki mechanizm wskazywał także NBP w kolejnych projekcjach inflacji jakie 
prezentowane były RPP, począwszy od marca 2021 r.  
Rada, utrzymując do września 2021 r. łagodną politykę pieniężną, przedstawiała 
w informacjach po posiedzeniach RPP i opisach dyskusji na tych posiedzeniach 
stanowisko, że roczny wskaźnik inflacji w 2021 r. będzie znajdował się powyżej górnej 
granicy odchyleń od celu inflacyjnego głównie na skutek oddziaływania czynników 
zewnętrznych, niezależnych od krajowej polityki pieniężnej. Członkowie RPP 
w komunikatach i Przewodniczący Rady na konferencjach prasowych podkreślali, że 
wzrost inflacji ma zewnętrzny, przejściowy charakter, a dynamika cen obniży się 
w 2022 r. Nie uznawano zatem za istotne ryzyka wzrostu inflacji w perspektywie 
dwóch lat. W swoich decyzjach Rada uwzględniała wyniki lipcowej projekcji inflacji, 
według której po wygaśnięciu czynników przejściowo podwyższający dynamikę cen, 
inflacja od 2022 r. się obniży. Rada oceniała, że w miarę postępu szczepień 
i  stopniowego ograniczania skali epidemii wygasać będzie wpływ na inflację 
globalnych i krajowych czynników podażowych podwyższających koszty działania 
firm.  

(akta kontroli: tom I str. 173, 325, 327, 359-360) 

W październiku 2021 r. Rada zmieniła swoje nastawienie i w IV kwartale trzykrotnie 
podwyższyła stopy procentowe. W szczególności podniosła stopę referencyjną 
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łącznie o 1,65 pkt. proc. do 1,75%. Podwyżki tej stopy wyniosły 0,40 punktu 
procentowego w październiku, 0,75 punktu procentowego w listopadzie i 0,50 punktu 
procentowego w grudniu. Obowiązująca od 8 grudnia 2021 r. stopa lombardowa 
wyniosła 2,25% a stopa depozytowa 1,25%.  
W opisach dyskusji na posiedzeniach Rady w październiku, listopadzie i grudniu 
2021 r., nadal przedstawiane były niejednolite stanowiska prezentowane przez 
członków Rady na temat przyczyn inflacji i skutków jej wzrostu. Rada w swoich 
stanowiskach uzasadniała, że podwyższona inflacja wynika w głównej mierze 
z oddziaływania czynników zewnętrznych i czynników niezależnych od krajowej 
polityki pieniężnej. Dodatnio na dynamikę cen oddziaływało trwające ożywienie 
gospodarcze, w tym popyt stymulowany wzrostem dochodów gospodarstw 
domowych. Zdaniem większości członków Rady, zebranych na październikowym 
posiedzeniu, czynniki popytowe same w sobie nie powodowały nadmiernego wzrostu 
dynamiki cen, a inflacja nie generowała nadmiernej presji płacowej. Niektórzy 
członkowie Rady, nie podzielali tej opinii, wskazując na rosnące wskaźniki inflacji 
bazowej. Ich zdaniem podwyższona inflacja mogła zwiększać żądania płacowe 
różnych grup zawodowych, przekładające się na wzrost presji płacowej w kolejnych 
kwartałach. Członkowie ci zwracali uwagę także na wyższy niż w poprzednich latach 
poziom oczekiwań inflacyjnych, formułowanych przez przedsiębiorstwa 
i gospodarstwa domowe. Zdaniem tych członków Rady, ograniczenie wspomnianych 
oczekiwań można było osiągnąć poprzez podwyższenie stóp procentowych NBP. 
Członkowie ci, podkreślali również znaczenie kanału kursowego w mechanizmie 
transmisji monetarnej. 
Pomimo decyzji RPP o podwyższeniu stopy referencyjnej NBP jej średnioroczny 
poziom uległ obniżeniu z 0,4% w 2020 r. do 0,37% w 2021 r. Wobec wzrostu 
średniorocznego wskaźnika inflacji ogółem z 3,4% w 2020 r. do 5,1% w 2021 r. 
nastąpiło obniżenie realnej stopy referencyjnej NBP z -3% w 2020 r. do -4,7% 
w 2021 r. Wskaźnik ten był niższy niż w innych krajach europejskich. W 2021 r. 
średnioroczna realna stopa procentowa Europejskiego Banku Centralnego wyniosła 
-3,1%, przy nominalnej stopie procentowej -0,5% i inflacji w strefie euro wynoszącej 
2,6%. 

Pomimo podwyższenia stóp procentowych NBP w 2021 r., utrzymywanie do września 
2021 r. obniżonego ich poziomu wpłynęło na obniżenie wysokości oferowanych przez 
banki nominalnych stóp procentowych depozytów dla gospodarstw domowych 
i  przedsiębiorstw. Średnio w 2021 r. wynosiły one odpowiednio dla tych grup 0,3% 
i 0,1%, podczas gdy w 2020 r. było to 0,7% i 0,3%. Banki również nie reagowały na 
podniesienie stóp procentowych NBP od października, podniesieniem w istotny 
sposób oprocentowania depozytów14, w sytuacji wysokiej inflacji. Wynikało to 
z utrzymywania wysokiej nadpłynności sektora bankowego zbudowanej w wyniku 
skupu aktywów dłużnych przez NBP i obniżonej stopy rezerwy obowiązkowej do 
listopada 2021 r. Przy niskiej akcji kredytowej, banki posiadające nadwyżki środków 
nie były skłonne do dalszego ich zwiększania.  

Wraz ze wzrostem inflacji obniżyło się realne średnioroczne oprocentowanie 
depozytów dla gospodarstwa domowych z -2,7% w 2020 r. do -4,8% w 2021 r., 
a przedsiębiorstw z -3,1% w 2020 r. do -5% w 2021 r. Mimo tego średni stan 
depozytów gospodarstw domowych w 2021 r. był o 7,1% wyższy niż w 2020 r., 
a depozytów przedsiębiorstw o 10,3%. W 2020 r. wskaźniki te wynosiły odpowiednio 
10,9% i 19% r/r. Mniejsze oprocentowanie depozytów wpłynęło zatem na obniżenie 
dynamiki oszczędności gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w bankach. 
Utrzymaniu przyrostu depozytów bankowych, pomimo obniżenia ich realnego 

 
14  Średnie oprocentowania depozytów w bankach w okresie od października do grudnia 2021 r. wzrosło dla 

gospodarstw domowych  z 0,4 pkt. proc. do 0,7 pkt. proc., a dla przedsiębiorstw z 0,1 punktu procentowego 
do 0,8 punktu procentowego.  
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oprocentowania, sprzyjało utrzymanie się dobrej sytuacji gospodarstw domowych, 
dobra sytuacja na rynku pracy15 oraz podwyższony stan środków przedsiębiorstw 
w bankach, którego źródłem były kontynuowane programy pomocowe wprowadzone 
w związku z epidemią.  

Dalsze obniżenie ujemnych realnych stóp procentowych w 2021 r. sprzyjało 
poszukiwaniu bardziej rentownych form lokowania oszczędności. Dla nisko 
oprocentowanych depozytów bankowych konkurencyjne pod względem dochodów 
były w 2021 r. alternatywne formy oszczędzania i inwestowania, jak obligacje 
skarbowe i fundusze inwestycyjne. Wartość nabytych obligacji skarbowych przez 
gospodarstwa domowe na koniec grudnia 2021 r. była o 35,2% wyższa niż 
w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wartość aktywów netto ogółem funduszy 
inwestycyjnych16 zwiększyła się z 293,6 mld zł na koniec III kwartału 2020 r. do 
336,5 mld zł na koniec III kwartału 2021 r. tj. o 42,9 mld zł (o 14,6%). Również 
alternatywną formą lokowania oszczędności był rynek nieruchomości. Badania NBP17 
wskazały, że w kolejnych kwartałach 2021 r. utrzymywała się zwiększona dynamika 
średnich cen transakcyjnych mieszkań, które w IV kwartale 2021 r. wzrosła do 
13,5% r/r, wobec 7,6% w I kwartale 2021 r. r/r. Na rosnące ceny mieszkań miał wpływ 
wysoki popyt oraz rosnące koszty ich budowy.  

Ze względu na opóźnienia, jakie występują od podjęcia decyzji dotyczącej stóp 
procentowych do zaobserwowania najsilniejszego jej wpływu na wielkości realne 
(produkcję, zatrudnienie), a następnie na inflację, bieżąca polityka pieniężna wpływa 
jedynie w niewielkim stopniu na bieżącą inflację. Długość opóźnień mechanizmu 
transmisji monetarnej wynosiła dotychczas od czterech do sześciu kwartałów, jednak 
nie jest stała i w szczególnych warunkach może ulec zmianie. Zależy to od 
zachodzących w gospodarce zmian strukturalnych i instytucjonalnych. Dodatkowo 
mechanizm transmisji monetarnej może być zakłócony przez zaburzenia na krajowym 
i międzynarodowym rynku finansowym. Wskazuje to, że pełen wpływ powyższych 
zmian stóp procentowych NBP na gospodarkę, w tym inflację,  jeszcze się nie ujawnił. 
Zdaniem NIK, oznacza to dalszy wzrost przyszłej inflacji, której wskaźnik, w wyniku 
powyższych decyzji NBP, ale także zmian w otoczeniu zewnętrznym w stosunku do 
banku centralnego, będzie mieścił się w latach 2022-2024 poza przedziałem odchyleń 
od celu ustalonego przez Radę Polityki Pieniężnej. Wskazywały na to projekcje inflacji 
z listopada 2021 r. oraz z marca 2022 r.  

Wstrzymując się z reakcją na wzrost inflacji, Rada i Prezes NBP uzasadniali, 
że podwyższona inflacja jest skutkiem czynników o charakterze podażowym leżących 
poza oddziaływaniem RPP, a działania NBP nie różnią się od działań podejmowanych 
przez inne banki centralne. Rada i Prezes NBP wskazywali także, iż realizowana 
polityka pieniężna sprzyja ożywieniu aktywności gospodarczej po epidemicznej 
recesji. Jednocześnie Rada nie uznała, że dostatecznym uzasadnieniem dla 
podwyższenia stóp procentowych były dane i analizy, które wskazywały na ryzyko 
istotnego wzrostu oczekiwań inflacyjnych i inflacji. Ostatecznie ryzyko takie 
zmaterializowało się, wbrew opiniom i przewidywaniom Rady. 

(akta kontroli: tom I str. 344-355, 362-364, 414-420, 434-487, 506-508;  
tom II str. 48, 67) 

W swoich decyzjach, Rada nie uznała za przekonywujące argumenty, że za wzrostem 
inflacji mogą stać inne niż zewnętrzne, istotne czynniki. W trakcie posiedzeń Rady 
niektórzy jej członkowie od stycznia do lipca 2021 r. wskazywali na wpływ na inflację 

 
15  Relatywnie korzystna sytuacja na rynku pracy miała odzwierciedlenie w istotnie wyższym nominalnym tempie 

wzrostu wynagrodzeń w gospodarce narodowej 8,9% w 2021 r. wobec 5,3 w 2020 r. r/r oraz niewielkim 
wzroście stopy bezrobocia rejestrowanego do 6% w 2021 r. wobec 5,9% w 2020 r.  

16  Wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych stanowi różnicę wartości ich aktywów i zobowiązań.  
17 Raport o inflacji listopad 2021 r. oraz marzec 2022 r.  

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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odłożonego popytu konsumentów, a od marca na znaczenie presji płacowej, 
natomiast od czerwca 2021 r. podkreślali wzrost oczekiwań inflacyjnych. W związku 
z tym na posiedzeniach RPP w dniach 9 czerwca, 8 lipca i 8 września 2021 r. niektórzy 
członkowie Rady zgłaszali wnioski o podwyższenie podstawowych stóp 
procentowych o 0,15 punktu procentowego oraz we wrześniu o 2 punkty procentowe. 
Wnioski te nie zostały zaakceptowane przez RPP. Nie przyjęto także wniosków 
o podwyższenie stopy rezerwy obowiązkowej składanych trzykrotnie w kwietniu, maju 
i lipcu 2021 r. do 3,5%, co stanowiłoby sygnał w kierunku zacieśniania polityki 
pieniężnej w reakcji na przyśpieszenie wzrostu cen. Członkowie Rady, proponujący 
podwyższenie stóp, wskazywali na czynniki, na które polityka pieniężna mogła 
oddziaływać, w szczególności na ograniczenie ryzyka wystąpienia – na skutek 
utrzymującej się korzystnej sytuacji gospodarczej – rozłożonej w czasie, narastającej 
presji popytowej, podwyższającej dynamikę cen. W ocenie tych członków Rady, 
również raportowanie presji płacowej przez większość ankietowanych przez NBP 
przedsiębiorstw, mogło wskazywać na niebezpieczeństwo wystąpienia znaczącego 
wzrostu inflacji w dłuższej perspektywie. W tym kontekście zwracano uwagę na 
ryzyko wzrostu oczekiwań inflacyjnych. Wnioski o podwyższenie stóp 
argumentowano także czynnikami niezależnymi od polityki pieniężnej. Podnoszono 
głównie, że polityka klimatyczna Unii Europejskiej powodująca istotny wzrost 
uprawnień do emisji CO2, może się przełożyć na wyższe ceny energii w 2022 r., 
a przez to mieć bardziej trwały wpływ na kształtowanie się wskaźnika CPI w Polsce.  

O wpływie na podwyższoną inflację czynników zależnych od polityki pieniężnej 
świadczyć może kształtowanie się wskaźników inflacji bazowej w 2021 r. Wskaźniki 
inflacji bazowej ilustrują bowiem tendencje w zmianach cen, w mniejszym stopniu 
podlegającym wahaniom periodycznym i sezonowym oraz powstałym na skutek 
szoków podażowych. Wskazują one na tę część inflacji, której związek z prowadzoną 
polityką pieniężną jest silniejszy niż w przypadku pozostałych części i która jest 
wrażliwa na podejmowane decyzje w ramach polityki pieniężnej. Zmiany tych 
wskaźników umożliwiają oszacowanie (ex post) kierunku i skali wpływu prowadzonej 
polityki pieniężnej na inflację18. Wskaźnik inflacji bazowej po wyłączeniu cen żywności 
i energii kształtował się we wszystkich miesiącach 2021 r. (poza czerwcem) powyżej 
górnej granicy przedziału odchyleń od celu inflacyjnego. Średnia wielkość tego 
wskaźnika w 2021 r. wyniosła 4,1%. Również inflacja bazowa po wyłączeniu cen 
administrowanych wyniosła w roku 2021 średnio 4,7%. Wskazywało to, że za połowę 
przyśpieszonego wzrostu inflacji CPI w 2021 r. odpowiadały czynniki na które ma 
wpływ RPP. Na szybką odbudowę popytu i konsumpcji w okresie łagodzenia 
ograniczeń administracyjnych od końca kwietnia 2021 r. NBP wskazywał w kolejnych 
projekcjach inflacji od marca 2021 r. Przewidywano relatywnie szybki wzrost spożycia 
prywatnego w najbliższych kwartałach, czemu sprzyjała wysoka stopa oszczędności 
gospodarstw domowych i przystosowywanie się konsumentów do funkcjonowania 
w warunkach epidemii. 
W kolejnych projekcjach inflacji w 2021 r., analitycy NBP uwzględniali zagrożenia 
i czynniki ryzyka determinujące w krótkiej perspektywie przyszły wzrost inflacji. 
W szczególności wskazywali na dynamiczne odbicie globalnej koniunktury skutkujące 
szybkim wzrostem cen ropy naftowej i innych surowców, wzrost cen energii, 
uwolnienie popytu i konsumpcji po likwidacji barier utrudniających lub 
uniemożliwiających zakupy lub korzystanie z niektórych rodzajów usług, nieuniknioną 
reakcję gospodarki na stymulację fiskalną i monetarną przeprowadzoną przez rząd 
i NBP na niespotykaną skalę. Wskazano na możliwość podwyżek cen producentów 
przerzucających na klientów kosztów, jako chęć odrobienia strat spowodowanych 

 
18  Metodyka obliczania miar inflacji bazowej publikowanych przez Narodowy Bank Polski - Narodowy Bank 

Polski, Departament Analiz Ekonomicznych, marzec 2019 r. 
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obostrzeniami na okres epidemii COVID-19, jak i na „efekt bazy” powodujący dużą 
zmienność cen w stosunku do 2020 r. 
Wysoka i rosnąca w ciągu 2021 r. inflacja - w sytuacji ożywienia gospodarczego po 
zakończonego lockdownu w związku z epidemią COVID-19, przy wzroście presji 
popytowej z uwagi na dobrą sytuację na rynku pracy oraz wzroście wynagrodzeń, 
a także cen energii (prądu, gazu) – wiązała się ze wzrostem i zagrożeniem utrwalenia 
podwyższonych oczekiwań inflacyjnych. Oczekiwania inflacyjne przedsiębiorstw 
i konsumentów już od połowy 2019 r. do końca 2021 r. kształtowały się istotnie 
powyżej górnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego. Wzrosły też oczekiwania 
inflacyjne konsumentów z 5,3% w maju do 9% w grudniu 2021 r., a przedsiębiorców 
z 6,6% w czerwcu do 10,2% w grudniu 2021 r. (w perspektywie 12 miesięcy). Również 
oczekiwania inflacyjne analityków sektora finansowego zwiększyły się z 4% w maju 
do 5% w grudniu19. Należy wskazać, że już od połowy 2019 r. większość 
ankietowanych przedsiębiorstw w badaniach NBP (55% w I-IV kw. 2021 r.) oczekiwała 
przyśpieszenia wzrostu cen własnych producenta w kolejnych trzech miesiącach 
z uwagi na spodziewany przez przedsiębiorstwa wyraźny wzrost cen materiałów 
i surowców wykorzystywanych do produkcji.  
Rada na swoich posiedzeniach w pierwszej połowie 2021 r. nie podnosiła zagrożenia 
związanego z wysokim poziomem oczekiwań inflacyjnych. Natomiast od czerwca 
2021 r. wśród członków Rady nie było jednolitego stanowiska co do przyszłego 
kształtowania się oczekiwań inflacyjnych. Część członków RPP była zdania, że 
prognozy inflacji formułowane przez analityków będą w przyszłości sygnalizowały jej 
stopniowy spadek. Inni członkowie wskazywali, że oczekiwania inflacyjne 
przedsiębiorców będą rosły, a konsumentów pozostaną na poziomie zbliżonym do 
dotąd występującego.  
Dobrej sytuacji na rynku pracy towarzyszyły sygnały dotyczące ryzyka wystąpienia 
w przyszłości tzw. spirali cenowo-płacowej. Od połowy 2020 r. rósł odsetek firm 
deklarujących w badaniu NBP szybszy wzrost płac niż wydajności pracy20. 
Jednocześnie rósł odsetek przedsiębiorstw, w których występowała presja płacowa 
(z 63% w II kwartale 2021 r. do 73% w III kwartale 2021 r.). W całej gospodarce 
od II kwartału do końca 2021 r. utrzymywał się wzrost nominalnych wynagrodzeń 
bliski 10%. Przekraczał on średni wzrost wydajności pracy wynoszący w tym okresie 
6,1%. Szybszy wzrost wynagrodzeń niż wydajności pracy oznaczał, że rosły tzw. 
jednostkowe koszty pracy (ULC)21 w tempie średnio 4,3% w całym 2021 r. i pobudziły 
inflację. Tym samym rosło ryzyko, że w 2022 r. trudno będzie zatrzymać nakręcającą 
się spiralę cenowo-płacową, czyli tzw. efekty drugiej rundy.  
Rada uzasadniała zaniechanie podwyżek stóp procentowych również tym, że główne 
banki centralne w 2021 r. utrzymywały niskie stopy procentowe, prowadziły skup 
aktywów oraz sygnalizowały utrzymanie luźnej polityki pieniężnej w przyszłości. 
W ocenie Rady, zacieśnienie warunków monetarnych w reakcji na przejściowy 
i zewnętrzny wzrost inflacji, wywołany przez szoki podażowe pozostające poza 
bezpośrednim wpływem polityki pieniężnej, nie ograniczyłoby dynamiki wzrostu cen 
w 2021 r., natomiast przełożyłoby się na zahamowanie procesu odbudowy aktywności 
gospodarczej, po jej silnym spadku w wyniku epidemii. Rada podkreślała, że 
doświadczenia innych banków centralnych wskazują na silne, negatywne skutki 
gospodarcze szybkiego zacieśnienia polityki pieniężnej.  

 
19  Badania NBP wskazują, że zmiany bieżącej dynamiki cen i dynamiki wynagrodzeń najsilniej oddziałują 

na oczekiwania inflacyjne konsumentów i przedsiębiorców. Analitycy sektora finansowego najsilniej reagują 
na projekcje inflacji, decyzje polityki pieniężnej, zmiany inflacji bazowej, a ostatnio także na zmiany dynamiki 
wynagrodzeń. Dodatkowo na oczekiwania przedsiębiorców wpływ mają publikowane projekcje inflacji,  
a w ostatnich kwartałach istotnie wzrósł wpływ decyzji władz monetarnych w zakresie stóp procentowych.  

20  Szybki Monitoring NBP, Analiza sytuacji sektora przedsiębiorstw”, lipiec, październik 2021 r.  
21  Jednostkowe koszty pracy ULC (ang. Unit Labour Cost) definiowane jako koszt wynagrodzeń przypadający 

na jednostkę produkcji. 
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(akta kontroli: tom I str. 364-365, 422-430, 356-373, 214, 170-178, 368;  
tom II str. 74-75, 83-84, 172, 12-18, 39, 46, 49) 

Z dokumentów przedstawionych przez NBP wynika, że analitycy instytucji 
finansowych już w lutym 2021 r. prezentowali diagnozę, która wskazywała na 
odmienne przyczyny i perspektywy inflacji w USA i krajach strefy euro w stosunku do 
Polski. W czasie, gdy w krajach o rozwiniętych gospodarkach przed epidemią  
COVID-19 inflacja była bardzo niska, Polska miała inflację na poziomie 3-5%. 
Odmienność sytuacji w Polsce wynikała z tego, że istotnym czynnikiem proinflacyjnym 
w 2021 r. była inflacja bazowa, której podwyższony średni poziom przekraczał górną 
granicę odchyleń od celu inflacyjnego występował już w 2020 r. Decydującym o tym, 
że inflacja w krajach Europy Zachodniej może być przejściowa, było to, że jej motor 
stanowiły głównie czynniki podażowe, natomiast w Polsce występował również 
czynnik krajowego popytu konsumpcyjnego. Po mocnym spadku PKB w Polsce 
w 2020 r., nastąpiło dynamiczne jego odbicie od II kwartału 2021 r., ale skupione na 
konsumpcji, co pozwalało przedsiębiorstwom przenosić część kosztów 
na konsumenta. Miało to swoje odniesienie w wysokiej presji kosztowej, którą było 
widać, chociażby w przyspieszonym wzroście, od kwietnia 2021 r., cen producentów. 
Ponadto analitycy wskazywali, że coraz większy wpływ na tempo wzrostu cen miały 
ograniczenia po stronie podażowej, którym m.in. był niski udział inwestycji prywatnych 
w strukturze PKB. Nie sprzyjało to budowie przewag konkurencyjnych, które poprzez 
wzrost produktywności łagodziłyby popytową presję inflacyjną. 

Zdaniem NIK, powyższa diagnoza wskazuje, że wyczekiwanie przez RPP, od połowy 
2021 r., z zacieśnieniem polityki pieniężnej na podobne decyzje banków centralnych 
w krajach wysoko rozwiniętych nie miało w pełni uzasadnienia w procesach 
inflacyjnych w Polsce. W strefie euro inflacja HICP oraz inflacja bazowa były w 2021 r. 
odpowiednio dwukrotnie i ponad trzykrotnie niższe niż w Polsce. Również odbicie 
wzrostu gospodarczego było mniejsze niż w Polsce. Porównując poziom rocznej 
inflacji HICP w Polsce dla grupy „energia elektryczna, gaz i inne paliwa” z poziomem 
inflacji HICP dla tej grupy cen w 2021 r. w krajach Unii Europejskiej, kształtowanie się 
cen energii i paliw nie miało decydującego wpływu na najwyższy spośród krajów UE 
poziom inflacji HICP jaki wystąpił w Polsce. Wzrost cen energii w Polsce 
(średnioroczny 6,9% w 2021 r.) był kilkukrotnie niższy niż w szeregu krajów 
europejskich. Ponadto w strefie euro wystąpił prawie pięciokrotnie mniejszy wzrost 
cen usług rynkowych, od odnotowanego w Polsce, co wskazuje na istotną  przyczynę 
presji popytowej wspierającej przyśpieszenie krajowej inflacji. Inflacja miała także 
charakter popytowy. Dlatego do końca 2021 r. banki krajów wysoko rozwiniętych 
utrzymywały luźną politykę pieniężną, zapowiadając jej zacieśnienie w przyszłości 
w sytuacji dalszego rozwoju procesów inflacyjnych.  

W wyjaśnieniach RPP uzasadniła, że utrzymując do września 2021 r. niezmienione 
stopy procentowe brała pod uwagę tezę prezentowaną w 2021 r. przez wiodące banki 
centralne na świecie, w szczególności w strefie euro i Stanach Zjednoczonych, 
o przejściowym charakterze inflacji wywołanej zewnętrznymi czynnikami podażowymi 
niezależnymi od krajowej polityki pieniężnej. Banki te prowadziły w 2021 r. 
ekspansywną politykę pieniężną, w tym utrzymywały zerowe stopy procentowe 
i kontynuowały skup aktywów na dużą skalę. Powszechnie oczekiwano,  
że po wygaśnięciu tych szoków inflacja obniży się. Na przejściowy charakter inflacji 
wskazywały prognozy wiodących międzynarodowych instytucji finansowych (MFW, 
OECD, Komisji Europejskiej) zakładające, że inflacja w Polsce obniży się w 2022 r. 
w pobliże celu inflacyjnego. RPP wskazała na ryzyko błędu w postaci negatywnego 
wpływu zacieśnienia polityki pieniężnej w pierwszych trzech kwartałach 2021 r. 
na sytuację makroekonomiczną Polski w przypadku realizacji ryzyka ponownego 
osłabienia koniunktury. Zdaniem Rady, postulowane przez niektórych jej członków 
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działania o charakterze sygnalnym nie miałyby istotnego wpływu na procesy 
makroekonomiczne i tym samym nie spowodowałyby zamierzonych efektów.  
NIK uważa, że taką właśnie praktykę zarządzania oczekiwaniami inflacyjnymi i 
przewidywalnej polityki pieniężnej prowadzą kluczowe banki centralne. Na przykład, 
według informacji RPP Bank Rezerwy Federalnej w Stanach Zjednoczonych w 
warunkach silnego wzrostu bieżącej i oczekiwanej inflacji wyprzedzająco 
sygnalizował w grudniu 2021 r. możliwość szybszego ograniczenia akomodacji 
monetarnej, co sukcesywnie realizował od stycznia 2022 r. i dopiero  
po zakończeniu skupu netto aktywów w marcu 2022 r. podwyższył stopy procentowe.  

(akta kontroli: tom II str. 132-133, 190-193, 245-247; tom I str. 313-317) 

Niektórzy członkowie Rady wskazywali na posiedzeniu RPP w lipcu, że w reakcji  
na podwyższoną inflację banki centralne Czech i Węgier rozpoczęły podnoszenie stóp 
procentowych już w czerwcu 2021 r. Rada wskazywała jednak, że takie decyzje były 
podyktowane czynnikami specyficznymi dla tych gospodarek i inną perspektywą 
koniunktury przyszłych procesów cenowych.  

Powodem niepodejmowania przed październikiem 2021 r. decyzji przez RPP o 
rozpoczęciu procesu podwyższania stóp procentowych były obawy o to, czy decyzje 
takie nie wpłyną negatywnie na ożywienie gospodarki po epidemii COVID-19. Rada 
na posiedzeniach w lipcu i wrześniu 2021 r., utrzymując niezmienione stopy 
procentowe oceniała,  
że prowadzona przez NBP polityka pieniężna sprzyja utrwaleniu ożywienia 
aktywności gospodarczej po epidemicznej recesji oraz stabilizuje inflację na poziomie 
zgodnym z celem inflacyjnym NBP w średnim okresie. Jednocześnie Rada na swoich 
posiedzeniach do września 2021 r. uzależniała zasadność utrzymywania stóp  
na niezmienionym poziomie od zmian  trwałości i skali ożywienia gospodarczego 
wobec ryzyk związanych z nadchodzącą kolejną falą epidemii. Prezes NBP 
deklarował, zaostrzenie polityki pieniężnej w sytuacji, gdy wzrosty cen spowodowane 
czynnikami podażowymi okażą się trwalsze niż dotąd. Prezes NBP w wypowiedziach 
medialnych w połowie września 2021 r. twierdził również, iż na negatywne szoki 
podażowe bank centralny nie powinien reagować podwyższeniem stóp - ponieważ 
byłby to „szkolny błąd prowadzący do stłumienia wzrostu gospodarczego”. Prezes 
NBP podkreślał także, że wraz z rządem, NBP zapobiegł 20-procentowemu 
bezrobociu, za cenę wystąpienia inflacji. Prezes stwierdził, że NBP dba w oczywisty 
sposób o rozwój gospodarczy, choć nie ma tego zapisanego w ustawie o NBP jako 
celu głównego.  
Należy wskazać, że stanowisko o wspieraniu wzrostu gospodarczego, Rada,  
jak i Prezes NBP, prezentowali w sytuacji, gdy od lipca 2021 r. dysponowali z jednej 
strony prognozami korzystnego rozwoju sytuacji gospodarczej w latach 2021-2023 na 
poziomie ponad 5% wzrostu PKB, z drugiej strony, prognozami inflacji bazowej 
na 2021 r. (3,6%), tj. powyżej górnej granicy pasma odchyleń od celu inflacyjnego 
oraz w latach 2022-2023 powyżej punktowego celu inflacyjnego (tj. odpowiednio 
3,2%, 3,5%). Ostatecznie wzrost inflacji okazał się wysoki i zarazem trwały. 
W styczniu 2022 r. inflacja wynosiła 9,2%, będąc na poziomie nienotowanym 
od 22 lat.  
W ocenie analityków instytucji finansowych z kwietnia i maja 2021 r. odsuwanie 
w czasie przez RPP procesu zacieśniania polityki pieniężnej i jej normalizacji 
zmniejszało szanse potencjalnego umocnienia złotego, co stałoby się, gdyby Rada 
zaczęła podwyżki stóp przed głównymi bankami centralnymi na świecie, a głównie 
przez EBC. RPP kształtowanie się kursu złotego uważała za istotny czynnik 
wpływający na tempo ożywienia gospodarczego. Prezes NBP wielokrotnie powtarzał, 
że RPP nie chce popełnić błędu zbyt wczesnego zacieśnienia polityki pieniężnej 
i będzie postępował podobnie, jak banki centralne największych gospodarek. 
Postępowanie krok za bankami centralnymi gospodarek rozwiniętych pozwala 
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ograniczyć umocnienie złotego, słabszy złoty wspiera zaś ożywienie gospodarcze 
i wyjście z recesji. RPP chcąc uniknąć znacznej aprecjacji złotego wskutek 
zwiększenia różnicy stóp procentowych w Polsce i strefie euro, mogła tolerować 
w 2021 r. odchylenia inflacji w górę od celu inflacyjnego.  

Zdaniem NIK, NBP wobec perspektywy korzystnej koniunktury gospodarczej 
i wymienionych powyżej czynników i zagrożeń inflacyjnych, powinien przede 
wszystkim realizować swój podstawowy cel działalności określony w art. 3 ust. 1 
ustawy o NBP jakim jest utrzymanie stabilnego poziomu cen, przy jednoczesnym  
wspieraniu polityki gospodarczej Rządu, o ile nie ogranicza to podstawowego celu 
NBP. Jednak Rada czterokrotnie odrzucała wnioski członków Rady o sukcesywne 
podwyższenie stóp procentowych oraz trzykrotnie o podwyższenie stopy rezerwy 
obowiązkowej do 3,5%.  

W NBP analizowano wpływ poluzowania polityki pieniężnej w ramach 
antykryzysowych działań monetarnych w 2020 r. na polską gospodarkę w 2021 r. 
Szacunki tych symulacji wskazały, że obniżenie stóp procentowych wraz 
z prowadzonym skupem obligacji w ramach strukturalnych operacji otwartego rynku 
w 2020 r. przyczyniło się do zwiększenia skali oczekiwanego wzrostu PKB w 2021 r. 
o 1,1 punktu procentowego oraz podwyższenia inflacji w 2021 r. o 1 punkt 
procentowy.  

(akta kontroli: tom II str. 189-190, 140-142; tom I str. 362, 218, 280) 

Zdaniem NIK, wzrost presji popytowej od II kwartału 2021 r. wynikał przede wszystkim 
z odbudowy odłożonego popytu, zamrożonego w okresie wprowadzonych restrykcji 
epidemicznych, a także z poprawy nastrojów konsumentów i przedsiębiorców. 
Wskazywała na to wysoka dynamika spożycia gospodarstw domowych w II kwartale 
(13,1%), odzwierciedlona w przyśpieszonym wzroście sprzedaży detalicznej 
w miesiącach od marca do maja, odpowiednio 15,2%, 21,1%, 13,9% r/r. 
W następnych okresach dynamika spożycia stabilizowała się, osiągając w IV kwartale 
8,3%. Przyspieszenie wzrostu cen usług rynkowych do 7,1% w II kwartale, 
zmniejszało się w II połowie 2021 r. Wzrost popytu miał odzwierciedlenie w odbudowie 
koniunktury gospodarczej w II kwartale, na co wskazywał wzrost PKB o 11,2% oraz 
utrzymywaniu się od lutego do grudnia 2021 r. wskaźnika PMI22 powyżej 53,4 pkt. 
Towarzyszyło temu również odbicie inwestycji w II kwartale 2021 r., wyrażające się 
wzrostem nakładów na środki trwałe o 5,6%, które w kolejnych kwartałach 
sukcesywnie rosło.  

Oczekiwania inflacyjne od kwietnia do grudnia 2021 r. w perspektywie 12 miesięcy 
rosły w przypadku przedsiębiorstw od 4,5% do 10,2%, a w przypadku konsumentów 
od 4,1% do 10,7%. 

W całym 2021 r. następował sukcesywny przyśpieszony wzrost cen produkcji 
sprzedanej przemysłu od 5,5% w kwietniu do 14,2% w grudniu 2021 r. Przedsiębiorcy 
wskazywali na wzrost kosztów wytwarzania produkcji w wyniku wyższych cen 
surowców do produkcji, energii elektrycznej oraz towarów zaopatrzeniowych z uwagi 
na występujące na wielu rynkach ograniczenia podażowe i wzrost cen transportu 
międzynarodowego. Na wzrost cen producentów miała również wpływ rosnąca presja 
płacowa przekładająca się na wzrost kosztów wynagrodzeń w sektorze 
przedsiębiorstw, których dynamika wyraźnie wzrosła od marca (8%) do grudnia 
(11,2%). Umożliwiało to utrzymaniu realnego wzrostu płac, lecz stwarzało ryzyko 
powstania i narastania spirali płacowo-cenowej.  
Faktycznie na wzrost inflacji w 2021 r. istotny wpływ miały zewnętrzne czynniki 
podażowe, na które NBP nie ma wpływu, ale wraz z nimi coraz większą rolę we 

 
22  Purchasing Managers’ Index (ang.) jest uznawany za wskaźnik wyprzedzający koniunktury gospodarczej. 

Wartość wskaźnika powyżej 50 punktów jest odbierana jako sygnał pozytywny, świadczący o przewidywanym 
wzroście aktywności ekonomicznej i korzystnej perspektywie wzrostu PKB.  
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wzroście cen zaczęły odgrywać także czynniki popytowe. Przede wszystkim  
od II kwartału 2021 r. występował silny wzrost konsumpcji wyrażony spożyciem 
gospodarstw domowych o 13,1% r/r, które zmniejszało  się w następnych kwartałach. 
Sprzyjała temu niska stopa bezrobocia liczona według BAEL23 3,5% na koniec 
II kwartału 2021 r., oraz przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto o 9,6% wyższe 
niż przed rokiem. Efektem rosnącego popytu była sytuacja na rynku mieszkaniowym. 
Przy stopach procentowych bliskich zeru i braku atrakcyjności lokat bankowych coraz 
szybsza utrata realnej wartości oszczędności Polaków powodowała, że część osób 
zmniejszała stan swoich oszczędności, dokonując zakupu nieruchomości, których 
ceny rosły znacznie szybciej od inflacji. Według GUS, w II kwartale 2021 r. ceny lokali 
mieszkalnych były o 8,3% wyższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego24. 
Natomiast z informacji NBP wynika, że indeks hedoniczny ceny metra kwadratowego 
mieszkań w siedmiu największych miastach Polski był w II kwartale 2021 r. o 9,3% 
wyższy niż w analogicznym okresie roku poprzedniego25. 

(akta kontroli: tom II str. 98-99, 95, 117; tom I str. 222-223) 

Negatywny wpływ na procesy inflacyjne miał sposób komunikacji NBP z otoczeniem. 
Działania komunikacyjne banków centralnych są jednym z narzędzi prowadzenia 
polityki pieniężnej. Banki centralne dążą do tego, aby rozumieli je nie tylko eksperci, 
lecz także opinia publiczna, co powinno zwiększać zaufanie do ich polityki. Z tego 
punktu widzenia polityka komunikacyjna NBP była w 2021 r.  nierzetelna, co w efekcie 
mogło wprowadzać w błąd jej odbiorców. Do września 2021 r. w komunikacji RPP 
i Prezesa NBP z otoczeniem bagatelizowany był wpływ zagrożeń inflacyjnych oraz 
brakowało działań i skorelowanych z nimi wypowiedzi zmierzających do ograniczenia 
wzrostu oczekiwań inflacyjnych. Wskazywano w szczególności, że inflacja nie jest 
problemem, dopóki jej dynamika jest niższa od dynamiki płac, a osłabienie złotego 
przedstawiano jako korzystne dla gospodarki, pomijając wynikające z tego faktu 
zagrożenia dla stabilności cen. Zdaniem NIK, taka narracja narażała NBP na ryzyko 
obniżenia reputacji w wyniku niewłaściwej diagnozy zagrożeń inflacyjnych i stwarzała 
wątpliwości co do podjęcia przez bank centralny skutecznej walki z inflacją.  
Efektem takiej komunikacji NBP z rynkiem do września 2021 r. było to, że analitycy 
instytucji finansowych, którzy następnie poprzez media objaśniali politykę pieniężną 
opinii publicznej, zakładali długotrwałą stabilizację stóp procentowych. Przyjmowali 
oni, że rozpoczęcie podniesienia stóp procentowych przez RPP nastąpi w połowie 
2022 r. Powołali się także na wielokrotne wypowiedzi Prezesa NBP, który 
sygnalizował zamiar utrzymania stóp procentowych bez zmian przynajmniej do 
połowy 2022 r. W ich ocenie, RPP tonowała w ten sposób nastroje i studziła 
oczekiwania na zacieśnianie polityki pieniężnej i na wzrost oczekiwań inflacyjnych.  

Na podstawie komunikatów RPP analitycy instytucji finansowych twierdzili, że Rada 
tolerując wysoką inflację przekraczającą górną granicę odchyleń od celu inflacyjnego, 
będzie czekać, z zacieśnianiem polityki pieniężnej, na utrwalenie ożywienia 
gospodarczego.  

Niektórzy analitycy w maju i czerwcu 2021 r. dostrzegali możliwość jednorazowej 
podwyżki stóp procentowych, zorientowanej na zakotwiczenie oczekiwań 

 
23  BAEL – Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności – prowadzone od maja 1992 r. zgodnie z metodyką 

Międzynarodowej Organizacji Pracy co kwartał przez Główny Urząd Statystyczny, badanie polegające 
na ankietowaniu ogólnopolskiej próby gospodarstw domowych o liczbie bezrobotnych.  

24  Główny Urząd Statystyczny (2021), Wskaźniki cen lokali mieszkalnych w II kwartale 2021 r., 
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/wskazniki-cen-lokali-mieszkalnych-w-ii-
kwartale-2021-roku,12,12.html, dostęp w dniu 8 października 2021 r. 

25  https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/publikacje/rynek_nieruchomosci/index2.html, dostęp w dniu 8 października 
2021 r. Indeks hedoniczny cen mieszkań odzwierciedla "czystą" zmianę cen, tj. oczyszczoną ze zmian 
jakościowych (np. wzrostu lub spadku udziału mieszkań droższych); indeks ten uwzględnia zmiany jakości 
mieszkań próby badawczej w każdym z kwartałów, czym odróżnia się od prostego wskaźnika dynamiki,  
tj. średnia cen czy mediana. 
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inflacyjnych. Wskazywali, że zasadne byłoby chociażby zasygnalizowanie 
zacieśniania polityki pieniężnej z uwagi na oczekiwane wysokie tempo wzrostu 
gospodarczego, odbudowę odłożonego popytu, przyśpieszenie wzrostu inflacji 
konsumenckiej i bazowej oraz oczekiwań inflacyjnych. Pozwoliłoby to ich zdaniem, na 
zakotwiczenie oczekiwań inflacyjnych, za czym opowiadało się część członków RPP. 
Inni analitycy, twierdzili, że jednorazowa podwyżka stóp procentowych o 10-15 pb nie 
przekona rynku o wyraźnym dążeniu NBP do stabilizacji inflacji, a im dłużej RPP 
będzie odwlekać podwyżki stóp, tym tempo zacieśniania polityki pieniężnej będzie 
musiało być szybsze i mocniejsze, co może skutkować większą zmiennością 
rynkową. Analitycy oczekiwali zmian w retoryce polityki pieniężnej, podniesienia stopy 
rezerwy obowiązkowej, co sprawiłoby, że stopy na rynku międzybankowym poszłyby 
w górę. Oczekiwania analityków dotyczyły też podniesienia stopy referencyjnej, 
stopniowego ograniczania programu skupu aktywów, a na końcu podwyżki stóp 
procentowych. Zmiana w przypadku retoryki polityki pieniężnej musiałby być, zdaniem 
analityków, na tyle znacząca, by jasno pokazać, że bank centralny jest zaniepokojony 
kształtowaniem się inflacji.  
Do września analitycy podtrzymywali konieczność wcześniejszego sygnalizowania 
procesu zacieśniania polityki pieniężnej, jak i przewidywali realizację scenariusza 
podwyżek stóp procentowych w I połowie 2022 r. Brali pod uwagę szybką odbudowę 
wzrostu gospodarczego w kraju, przewidywane trendy wzrostu inflacji, perspektywę 
utrzymywania się uporczywej inflacji bazowej, głęboko ujemne realne stopy 
procentowe oraz gotowość innych banków centralnych w regionie do zacieśnienia 
polityki pieniężnej. Ich zdaniem, szczególnie wysokie odczyty wzrostu inflacji bazowej 
wskazywały na rosnące ceny usług i towarów. Potwierdzało to przerzucanie 
rosnących dynamicznie cen wyrobów gotowych na konsumentów, które 
sygnalizowane było przez przedsiębiorców w badaniach koniunktury. Z tego powodu 
inflacja nie miała charakteru jedynie podażowego. Zaburzenia po stronie podaży 
i zakłócenia w łańcuchach dostaw potęgował wzrost cen, który napędzany był silnym 
popytem i stymulacją fiskalno-monetarną. W ocenie analityków instytucji finansowych, 
rozpoczynając podwyżki stóp procentowych wcześniej, RPP zmniejszyłaby ryzyko 
koniecznych gwałtownych zmian stóp procentowych w późniejszym okresie. 

W powyższej sytuacji podjęcie przez RPP w październiku 2021 r. decyzji 
o podwyższeniu stóp procentowych NBP było działaniem niespójnym z wcześniej 
prowadzoną komunikacją. Rada dopiero po podjęciu tej decyzji zmieniła tezy swojej 
retoryki. W komunikacie po październikowym posiedzeniu RPP, Rada po raz pierwszy 
przyznała, że podwyższona inflacji może być bardziej długotrwałym zjawiskiem niż 
dotychczas oczekiwała. W informacjach po posiedzeniach w IV kwartale 2021 r. Rada 
uzasadniała podwyżki koniecznością ograniczenia ryzyka utrwalenia się 
podwyższonej inflacji w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej, dążąc do 
obniżenia inflacji do celu NBP w średnim okresie. Decyzje te Rada podejmowała 
w warunkach utrzymującej się niepewności dotyczącej kształtowania się sytuacji 
epidemicznej, w świetle istotnego wzrostu światowych cen surowców, 
przedłużających się globalnych zakłóceń podażowych, przy kontynuacji ożywienia 
krajowej koniunktury oraz korzystnej sytuacji na rynku pracy.  
RPP nieoczekiwaną zmianę kierunku polityki pieniężnej wyjaśniła pojawieniem się 
w okresie poprzedzającym posiedzenie Rady w październiku 2021 r. nowych 
informacji, które istotnie zmieniły perspektywy inflacji. W szczególności Rada 
wskazała, że dotyczyły one silnych wzrostów globalnych cen surowców 
energetycznych i części surowców rolnych we wrześniu 2021 r. r/r.  
Zdaniem NIK, ceny światowych surowców energetycznych i rolnych wyraźnie 
zwiększały się już od końca I kwartału 2021 r. Wzrost cen węgla i ropy naftowej oraz 
surowców rolnych kształtował się w II i III kwartale 2021 r. na podobnym poziomie. 
Jedynie ceny gazu ziemnego sukcesywnie rosnące od końca I kwartału 2021 r. były 
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prawie dwukrotnie wyższe w III kwartale w stosunku do II kwartału 2021 r. Świadczy 
to, że zewnętrzna presja ze strony światowych cen surowców na krajową inflację 
występowała wyraźnie wcześniej niż od miesiąca poprzedzającego podniesienie stóp 
procentowych w październiku 2021 r. Na wcześniejszą presję inflacyjną z tego tytułu 
wskazuje wzrost cen importu zagranicznego z 1,5% w I kwartale 2021 r. do 7,9% 
w II kwartale. W III kwartale ceny importu zwiększyły się o 11,4%. 

(akta kontroli: tom II str. 140-150, 156-157, 247-248; tom I str. 199-204) 

Przejrzysta komunikacja z otoczeniem jest ważnym elementem realizacji wiarygodnej 
polityki pieniężnej. W 2021 r. nie były przeprowadzane bezpośrednio po zakończeniu 
posiedzeń RPP, jak w okresie przed epidemią, otwarte konferencje prasowe dla 
zainteresowanych dziennikarzy. Konferencje prasowe Przewodniczącego Rady 
w 2021 r. organizowano następnego dnia po posiedzeniach Rady. Konferencje miały 
charakter zamknięty, po uprzedniej akredytacji, a nawet z ograniczoną liczbą pytań 
po jednym dla każdej z uczestniczących redakcji, jak to miało miejsce na przykład 
po listopadowym posiedzeniu RPP. W tej sytuacji nie była realizowana komunikacja 
jaka była przewidziana we wcześniejszej formule do czerwca 2021 r. w § 16 pkt 1 
regulaminu RPP (z udziałem dwóch członków Rady). Konferencje prasowe zostały 
wymienione w dokumencie NBP Strategia polityki pieniężnej po 2003 r. (w rozdziale 
IV), jako podstawowe narzędzia komunikacji społecznej, zwiększające przejrzystość 
i wiarygodność prowadzonej polityki pieniężnej. Rada Polityki Pieniężnej jak 
corocznie, tak i w Założeniach polityki pieniężnej na 2021 r. wskazywała, 
że komunikacja z otoczeniem jest ważnym elementem wykorzystywanej przez Radę 
strategii celu strategii celu inflacyjnego. W Założeniach RPP podała, że z tego 
względu decyzje Rady wraz z ich uwarunkowaniami są przedstawiane w Informacjach 
po posiedzeniach Rady oraz na konferencjach prasowych, a także w Opisach dyskusji 
na posiedzeniach decyzyjnych Rady, Raportach o inflacji, Założeniach polityki 
pieniężnej i Sprawozdaniu z wykonania założeń polityki pieniężnej.  

Powyższe podejście do organizacji konferencji było kontynuacją praktyki stosowanej 
w 2020 r. NIK w tym zakresie przedstawiła swoje stanowisko w 2021 r. wskazując, na 
ograniczenia dotykające przedstawicieli mediów w uzyskiwaniu wyjaśnień 
od Przewodniczącego RPP i członków Rady bezpośrednio po posiedzeniu tego 
organu NBP. W 2021 r. stosowana praktyka została unormowana wprowadzonymi 
zmianami do regulaminu RPP. Zmiana wprowadzona uchwałą z 9 czerwca 2021 r. 
w § 16 ust. 1 regulaminu RPP upoważniła Przewodniczącego Rady albo 
prowadzącego posiedzenie Rady do przekazywania środkom masowego przekazu 
komunikatu o ustaleniach podjętych przez Radę. Natomiast uchwałą z 3 listopada 
2021 r. przyjęto, że Przewodniczący Rady przekazuje przedstawicielom mediów 
komunikat o ustaleniach podjętych na jej posiedzeniu.  

Uchwałą tą przyjęto §17 pkt 2 regulaminu RPP wprowadzający wymóg udzielania 
zgody przez Przewodniczącego RPP członkom Rady na udział w konferencjach 
i wydarzeniach relacjonowanych publicznie na temat polityki pieniężnej. Ponadto 
uchylony został w §14 ust. 5 regulaminu RPP, iż „Rada na bieżąco otrzymuje w NBP 
materiały o charakterze statystycznym, informacyjnym i analitycznym, niezbędne 
do wykonywania przez nią obowiązków”. Uchwała w sprawie zmiany w regulaminie 
Rady z 9 czerwca 2021 r. została podjęta przy jednym głosie przeciwnym, natomiast 
uchwałę z 3 listopada 2021 r. przyjęto jednogłośnie.  

Powyższe wskazuje, że komunikacja Rady z otoczeniem w 2021 r. prowadzona była 
w sposób ograniczający środkom masowego przekazu możliwość aktywnego 
pozyskiwania informacji po posiedzeniach RPP w stosunku do sposobu komunikacji 
RPP z rynkiem sprzed okresu epidemii COVID-19. Zdaniem NIK, istnieje obawa,  
że powyższe zmiany w regulaminie zubożą zakres komunikacji z otoczeniem, która 
w myśl Założeń polityki pieniężnej jest ważnym elementem wykorzystywanej przez 
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Radę strategii bezpośredniego celu inflacyjnego. Ponadto ograniczenie członków 
Rady w zakresie otrzymywania materiałów analitycznych, statystycznych 
i informacyjnych co najmniej na siedem dni przed posiedzeniem, a nie jak to było 
wcześniej bieżącego ich otrzymywania, może ograniczać efektywność pracy i decyzji 
członków Rady. 

W wyjaśnieniach RPP dla NIK Prezes NBP wskazał, że uchwała nr 7/2021 z dnia 
9 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w Regulaminie RPP dotyczyła jedynie procesu 
przekazywania mediom komunikatów o ustaleniach podjętych na jej posiedzeniach. 
Jednocześnie wszyscy członkowie na podstawie § 16 ust. 2 regulaminu RPP mają 
możliwość przekazywania środkom masowego przekazu informacji o podstawowych 
ustaleniach podjętych na posiedzeniu. Ponadto według § 3 pkt 1 regulaminu RPP, 
materiały na posiedzenie przekazywane są członkom Rady co najmniej siedem dni 
przed posiedzeniem. 

(akta kontroli: tom I str. 118-135; tom II str. 258-260,) 

Bieżące prognozy NBP, a w szczególności listopadowa projekcja inflacji wyraźnie 
podnosiły w stosunku do projekcji z lipca prognozowane tempo inflacji. 
Przewidywano, że w latach 2021-2022 średnioroczna inflacja będzie się kształtować 
powyżej górnej granicy przedziału odchyleń od celu inflacyjnego, odpowiednio na 
poziomie 4,9% i 5,8%, a w 2023 r. niewiele przekraczając górną granice tego 
przedziału. Przewidywano wzrost inflacji bazowej do 4% w 2021 r. i do 4,1% w 2022 r. 
Rada, analizując w grudniu 2021 r. perspektywy inflacji, wskazywała, że w 2022 r. 
roczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych będzie podwyższona, 
w wyniku negatywnych szoków podażowych w zakresie dalszego wzrostu 
światowych cen surowców energetycznych i przedłużających się globalnych zaburzeń 
podażowych. Wskazano na utrzymywanie się niepewności dotyczącej skali wpływu 
czynników regulacyjnych na inflację.  

NBP w Raporcie o inflacji z listopada 2021 r. wskazywał, że uczestnicy rynków 
finansowych oczekują wzrostu stopy referencyjnej NBP również w kolejnych 
kwartałach. Jest to związane z przewidywanym wzrostem inflacji. Tendencję wzrostu 
stóp procentowych w 2022 r., i w perspektywie do 2023 r., wskazywały 
w szczególności notowania rynkowe kontraktów FRA na trzymiesięczny WIBOR 
z 27 października 2021 r. Analiza notowań kontraktów FRA z 27 października 2021 r. 
przedstawiona w Raporcie o inflacji z listopada 2021 r. wskazała na skokowy trend 
wzrostu tych notowań w stosunku do przedstawionego w Raporcie z lipca 2021 r. 
Kontrakty te wskazywały oczekiwania na skokowy wzrost stopy referencyjnej NBP 
z ok. 0,5% do ok. 2,3% w I półroczu 2022 r. i niewielki łagodniejszy wzrost stóp 
w perspektywie do 2023 r.  

Prezes NBP na konferencji prasowej po posiedzeniu RPP w dniu 3 listopada 2021 r. 
nie sprecyzował jasno ścieżki zacieśnienia polityki pieniężnej, a jedynie zadeklarował, 
że w sytuacji gdyby inflacja w styczniu 2022 r. miałaby dojść do 8%, 
to prawdopodobieństwo podwyżki stóp w grudniu 2021 r. będzie większe.  

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o NBP podstawowym celem działalności NBP jest 
utrzymanie stabilnego poziomu cen, przy jednoczesnym wspieraniu polityki 
gospodarczej Rządu, o ile nie ogranicza to podstawowego celu NBP. NBP 
kontynuował do listopada 2021 r. program skupu dłużnych papierów wartościowych 
z rynku wtórnego umożliwiające, poprzez kanały oddziaływania na gospodarkę, 
obniżenie kosztów obsługi długu publicznego i prowadzenie bardziej ekspansywnej 
polityki fiskalnej. NBP poprzez zakup papierów wartościowych wspierał płynność 
rynku skarbowych papierów wartościowych i sygnalizując, że będzie przez dłuższy 
czas utrzymywał niskie stopy procentowe, obniżał w ten sposób rentowności papierów 
dłużnych kupowanych przez bank centralny. NBP zmniejszał w ten sposób ryzyko 
makroekonomiczne, ograniczając dodatkowe ryzyko systemowe i ryzyko 
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finansowania oraz zmniejszając premię za ryzyko zawartą w rentowności obligacji. 
Strukturalne Operacje Otwartego Rynku wpływały na gospodarkę poprzez wzrost 
płynności w sektorze bankowym i obniżenie kosztu finansowania gospodarstw 
domowych i przedsiębiorstw, zwiększając w efekcie popyt konsumpcyjny 
i inwestycyjny. Jednak zdaniem NIK, w sytuacji ekspansywnej polityki fiskalnej rządu, 
wzmacniającej popyt konsumpcyjny i stwarzającej dodatkowo presję inflacyjną, NBP 
w ramach policy-mix powinien reagować zacieśnianiem polityki pieniężnej w sytuacji 
silnego przyśpieszenia inflacji od II kwartału 2021 r. 

(akta kontroli: tom II str. 62, 280-281) 

Według szacunków ekspertów NBP, podjęte przez bank centralny działania 
antykryzysowe w 2020 r. dotyczące utrzymania niskiego poziomu stóp procentowych 
i programu skupu aktywów, wspierały ożywienie aktywności gospodarczej 
i przyczyniły się do podwyższenia wzrostu PKB w Polsce w 2021 r. Szacowali oni,  
że działania te podniosły PKB w 2021 r o 1,1 punkt procentowego. Natomiast 
oddziaływanie pakietu fiskalnego Rządu realizowanego od II kwartału 2020 r.  
do IV kwartału 2021 r. spowodowało podniesienie wzrostu PKB w 2021 r. o 1,6 punktu 
procentowego. Polityka pieniężna i pakiet fiskalny tzw. policy mix podniosły inflację 
w 2021 r. o 2,2 pkt. proc., a wzrost PKB o 2,7 pkt. proc. 

Natomiast, według szacunków Ministerstwa Finansów wyższa inflacja w 2021 r. 
(5,1%) w stosunku do przewidywanej w ustawie budżetowej na rok 2021 (1,8%) 
przełożyła się na wyższe wykonane dochody podatkowe w 2021 r. o 9,8 mld zł. 
Jednak wzrost inflacji w 2021 r. oddziaływał negatywnie na dynamikę realnych 
dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych, co nie sprzyjało realnej dynamice 
konsumpcji prywatnej.  

Zdaniem Ministerstwa Finansów, polityka pieniężna NBP w pierwszych trzech 
kwartałach 2021 roku wpływała korzystnie i stabilizująco na proces finansowania 
potrzeb pożyczkowych i zarządzania płynnością budżetu państwa ze względu 
na utrzymywanie historycznie niskich stóp procentowych, co przełożyło się 
bezpośrednio na niski koszt finansowania budżetu państwa, jak i całej gospodarki. 
Ponadto efekt prowadzonych działań NBP w postaci wzrostu nadpłynności sektora 
bankowego (mierzona średnioroczną skalą operacji otwartego rynku zwiększyła się 
do 207 mld zł wobec 136 mld zł w 2020 roku) wpływał pozytywnie na warunki 
funkcjonowania rynku finansowego i finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu 
państwa. 

W ocenie Ministerstwa, rozpoczęty nieoczekiwanie w październiku cykl zaostrzenia 
polityki monetarnej wpłynął natomiast negatywnie na proces finansowania potrzeb 
pożyczkowych ze względu na zmienność stanowiska NBP odnośnie do tempa i skali 
podwyżek stóp procentowych, co w ocenie rynku oznaczało znaczący wzrost 
niepewności i zmienności (spadek przewidywalności) odnośnie do przyszłych decyzji 
RPP w zakresie polityki pieniężnej. Taka sytuacja wpływała okresowo negatywnie 
na rynek papierów dłużnych (duża zmienność cen, brak kwotowań obligacji, 
rozszerzenie spreadów pomiędzy cenami kupna i sprzedaży), a w konsekwencji 
powodowała okresowy spadek popytu i sprzedaży obligacji skarbowych, 
w szczególności papierów stałoprocentowych. Wzrost stóp procentowych NBP 
w sytuacji wysokiej inflacji przełożył się bezpośrednio w naturalny sposób na rosnące 
koszty finansowania długu budżetu państwa.  
Ukształtowanie się stóp procentowych oraz rentowności skarbowych papierów 
wartościowych na poziomie wyższym od zakładanego w pierwotnej ustawie 
budżetowej na 2021 r., odpowiednio o 0,3 punkt procentowy oraz o 0,1-0,5 punktu 
procentowego, przyczyniło się do wzrostu kosztów obsługi długu Skarbu Państwa 
w 2021 r. opartych na zmiennym oprocentowaniu o 0,2 mld zł, a opartych na stałym 
oprocentowaniu w całym okresie zapadalności o 1 mld zł. Natomiast wzrost kosztów 
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obsługi długu w stosunku do założonych w nowelizacji ustawy budżetowej opartych 
na zmiennym oprocentowaniu wyniósł 0,1 mld zł, a opartych na stałym 
oprocentowaniu w całym okresie zapadalności o 0,4 mld zł.  

(akta kontroli: tom I str. 280; tom II str. 3-4, 290-291, 306-307)  

3.2. Operacje otwartego rynku 

RPP przyjęła w Założeniach, że bank centralny będzie przeprowadzał operacje 
otwartego rynku w skali umożliwiającej kształtowanie rynkowej krótkoterminowej 
stawki POLONIA na poziomie zbliżonym do stopy referencyjnej NBP. W 2021 r. 
średnie odchylenie stawki POLONIA od stopy referencyjnej NBP wyniosło w ujęciu 
bezwzględnym 16 punktów bazowych i było o 1 punkt bazowy niższe niż w 2020 r.  

W 2021 r. bank centralny przeprowadził 52 podstawowe oraz trzy dostrajające 
operacje otwartego rynku. Wszystkie operacje dostrajające w 2021 r. 
przeprowadzone zostały w grudniu.  

(akta kontroli: tom III str. 37, 204-212) 

Sprzedaż bonów pieniężnych przez NBP o rentowności równej stopie referencyjnej 
NBP pozwalała na przyjmowanie nadwyżki płynności sektora bankowego. 
Ograniczała w ten sposób wysokość środków pozostających w dyspozycji banków 
ponad rezerwę obowiązkową. Średnia wartość nominalna bonów pieniężnych NBP 
w portfelach banków, liczona w okresach utrzymywania rezerwy obowiązkowej 
w 2021 r., wyniosła 205 905 mln zł, z tego nabytych w ramach operacji podstawowych 
205 511 mln zł, a dostrajających – 394 mln zł. Średnia emisja bonów pieniężnych NBP 
w 2021 r. w porównaniu do analogicznej średniej w 2020 r. była wyższa 
o 71 205 mln zł, tj. 52,9%. Wzrost ten związany był z istotnie zwiększoną 
nadpłynnością sektora bankowego w 2021 r. spowodowaną prowadzonymi przez 
NBP operacjami outright buy. Operacje dostrajające w 2021 r. przeprowadzone 
zostały trzykrotnie, w tym 1 i 14 grudnia 2021 r. w celu zbliżenia stawki POLONIA 
do poziomu stopy referencyjnej NBP oraz 30 grudnia 2021 r., celem zbilansowania 
warunków płynnościowych w perspektywie całego okresu rezerwowego. 
Popyt na bony pieniężne w operacjach otwartego rynku stanowił średnio 87% podaży 
tych bonów. Niedobór popytu na bony pieniężne w niektórych okresach wynikał 
przede wszystkim z ostrożnego podejścia banków do zarządzania własnymi 
pozycjami płynnościowymi. Skłonność banków do utrzymywania zwiększonych 
nadwyżek wolnych środków w NBP wynikała m.in. z występowania zwiększonych 
przepływów pomiędzy sektorem publicznym a bankowym spowodowanych 
realizowanymi przez rząd programami wsparcia gospodarki oraz zwiększonym 
prawdopodobieństwem wystąpienia wysokokwotowych wypływów środków z banków 
wynikających z decyzji klientów. 
Dodatkowym czynnikiem ograniczającym popyt na bony pieniężne NBP były 
parametry systemu operacyjnego polityki pieniężnej NBP, w tym przede wszystkim 
względnie niski poziom rezerwy obowiązkowej oraz ograniczona restrykcyjność 
korytarza stóp procentowych NBP. Zmniejszenie wielkości rezerwy obowiązkowej,  
na mocy decyzji RPP z marca 2020 r., ograniczało zdolność banków  
do zabezpieczania własnych potrzeb płynnościowych za pomocą tego instrumentu. 
Ograniczona restrykcyjność korytarza stóp procentowych NBP wynikała z faktu,  
że koszt alternatywny ulokowania nadwyżek środków na rachunku bieżącym powyżej 
poziomu rezerwy wymaganej lub w formie depozytu na koniec dnia w banku 
centralnym względem 7-dniowych bonów pieniężnych NBP był stosunkowo niewielki. 
Do dnia 6 października 2021 r. stopa referencyjna NBP wynosiła 0,10%, natomiast 
depozyt w NBP w tym czasie nie był oprocentowany, w związku z czym wspomniany 
wyżej koszt alternatywny wynosił jedynie 10 punktów bazowych. Po rozpoczęciu cyklu 
podwyżek stóp procentowych NBP od 7 października 2021 r. koszt ten wzrósł  
do 50 punktów bazowych. 
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(akta kontroli: tom III str. 17, 43-48) 

Zapoczątkowany w 2020 r. w odpowiedzi na negatywne skutki rozprzestrzeniającej 
się epidemii COVID-19 program skupu obligacji w postaci transakcji outright buy był 
kontynuowany również w 2021 r. Celem prowadzenia tych operacji była zmiana 
długoterminowej struktury płynności w sektorze bankowym, zapewnienie płynności 
rynku wtórnego skupowanych papierów wartościowych oraz wzmocnienie 
oddziaływania obniżonych w 2020 r. stóp procentowych NBP na gospodarkę. 
W ramach operacji outright buy w 2021 r. NBP skupował na rynku wtórnym skarbowe 
papiery wartościowe i papiery dłużne gwarantowane przez Skarb Państwa emitowane 
przez Bank Gospodarstwa Krajowego (dalej: BGK) i Polski Fundusz Rozwoju  
(dalej: PFR). Na aukcjach outright buy nabywane były wyłącznie obligacje o stałym 
oprocentowaniu, co wynikało m.in. z braku zainteresowania banków sprzedażą 
obligacji o oprocentowaniu zmiennym poza początkowym okresem trwania programu 
skupu obligacji oraz z niewielkiego wpływu takich operacji na realizację celów 
programu skupu aktywów, w tym wzmocnienie mechanizmu transmisji monetarnej. 

NBP w 2021 r. przeprowadził 13 strukturalnych operacji otwartego rynku. W ramach 
tych operacji NBP skupił obligacje o wartości nominalnej 36 885,9 mln zł za łączną 
kwotę 37 698,2 mln zł. Dla porównania, w 2020 r. NBP skupił obligacje o niemal 
trzykrotnie wyższej wartości nominalnej (107 140,9 mln zł). Spośród nabytych 
w 2021 r. przez NBP obligacji 77% stanowiły obligacje skarbowe (28 556,2 mln zł), 
20% obligacje emitowane przez BGK26 (7 400,7 mln zł) oraz 3% obligacje emitowane 
przez PFR (929 mln zł27). Największy skup obligacji przez NBP w 2021 r. nastąpił  
w II kwartale i wyniósł 22 420,7 mln zł (60,8% skupu ogółem w 2021 r.). Powodem 
zwiększenia skupu obligacji w ramach operacji outright buy w tym okresie był istotny 
wzrost rentowności obligacji skarbowych na świecie, w tym w Polsce, od początku 
lutego 2021 r. W celu przeciwdziałania temu trendowi, NBP w marcu opublikował 
komunikat dotyczący gotowości banku centralnego do zwiększenia elastyczności 
i częstotliwości przetargów outright buy, a następnie w kwietniu i maju 2021 r. 
przeprowadził po dwie aukcje operacji strukturalnych w miesiącu. Po ustabilizowaniu 
się sytuacji na rynkach długu, w czerwcu 2021 r. NBP zmniejszył miesięczną skalę 
strukturalnych operacji otwartego rynku, a w grudniu nie przeprowadził żadnej 
operacji typu outright buy. 

(akta kontroli: tom III str. 96-108, 262-267) 

NIK zauważa jednak, że przetargi outright buy dokonane w dniach 13 października 
i 17 listopada 2021 r., tj. po podwyżce stóp procentowych przez RPP dokonanej 
6 października 2021 r., pomimo stosunkowo niedużej skali (944,5 mln zł 
w październiku i listopadzie 2021 r. wobec 35,95 mld zł w okresie styczeń-wrzesień 
2021 r.), oddziaływały w kierunku przeciwnym do prowadzonej wówczas polityki 
pieniężnej i były tym samym z nią niespójne. RPP, poprzez podwyżkę 
krótkoterminowych stóp procentowych w październiku 2021 r., rozpoczęła proces 
zaostrzania polityki pieniężnej. Skup przez NBP papierów wartościowych w ramach 
strukturalnych operacji outright buy (SOOR) wpływa natomiast na obniżenie 
długoterminowych stóp procentowych. We wcześniejszych wypowiedziach 
publicznych, zarówno Prezes NBP, jak również inni pracownicy banku centralnego, 
wskazywali, że prowadzenie skupu papierów wartościowych w warunkach 
zacieśniania polityki pieniężnej poprzez podwyżki stóp procentowych NBP byłoby 
działaniem niespójnym i niewiarygodnym.  
W ocenie NIK, działania Zarządu NBP w zakresie operacji otwartego rynku, oprócz 
osiągania krótkoterminowych celów, powinny być też równocześnie spójne z celami 
oddziaływania polityki pieniężnej na gospodarkę w długim terminie.  

 
26  Obligacje na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. 
27  Kwoty w nawiasach dotyczą wartości nominalnej nabytych przez NBP obligacji. 
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Wiceprezes NBP - Pierwszy Zastępca Prezesa NBP wyjaśniła, że operacje outright 
buy przeprowadzone w okresie październik - listopad 2021 r. nie miały istotnego 
wpływu na procesy makroekonomiczne, natomiast ograniczały ryzyko wystąpienia 
zaburzeń rynkowych w okresie rozpoczęcia podwyższania stóp.  
W ocenie NIK, w okresie podwyższonej inflacji oraz dążenia RPP do realizacji 
podstawowego celu NBP poprzez cykl podwyżek stóp procentowych rozpoczęty 
w październiku 2021 r., Zarząd NBP nie powinien prowadzić operacji niespójnych 
z kierunkiem polityki pieniężnej i osłabiających jej efektywność, zwłaszcza że 
potencjalny ich wpływ na ograniczenie zaburzeń rynkowych, mając na uwadze 
wspomnianą niewielką skalę tych operacji, mógł być ograniczony. Przedstawiona 
sytuacja, zdaniem NIK, mogła wskazywać na brak w NBP mechanizmów koordynacji 
działań Zarządu NBP i RPP dla realizacji założeń polityki pieniężnej w 2021 r.  

(akta kontroli: tom III str. 64-66) 

Notatki przygotowywane przez Departament Operacji Krajowych (dalej: DOK) na 
posiedzenia Zarządu NBP w 2021 r. przed planowanymi operacjami skupu papierów 
wartościowych zawierały wszystkie informacje przewidziane w Uchwale zarządczej  
nr 1/27/2020 Zarządu NBP oraz Procedurze skupu obligacji, tj. wielkości emisji 
wybranych serii obligacji, bieżące rentowności na rynku wtórnym, limity koncentracji, 
strukturę popytu zgłaszanego przez banki.  

(akta kontroli: tom III str. 268-367) 

Koszty, które NBP poniósł z tytułu prowadzenia operacji otwartego rynku w 2021 r., 
wyniosły 1775 mln zł, w tym koszty emisji bonów pieniężnych 768,2 mln zł i koszty 
premii od dłużnych papierów wartościowych zakupionych w ramach transakcji outright 
buy 889,7 mln zł. Koszty emisji bonów pieniężnych w 2021 r. były wyższe o 56,9% niż 
w 2020 r. a koszty premii od dłużnych papierów wartościowych zakupionych w ramach 
transakcji outright buy były wyższe o 68,9%. Powodem wzrostu kosztów emisji bonów 
pieniężnych w 2021 r. była zwiększona skala operacji otwartego rynku, wynikająca 
z rosnącej nadpłynności sektora bankowego oraz podwyższona od października 
2021 r. stopa referencyjna NBP wyznaczająca oprocentowanie bonów pieniężnych 
NBP. Wyższe koszty z tytułu premii od transakcji outright buy w 2021 r. względem 
2020 r. wynikały m.in. z warunków rynkowych, w jakich prowadzony był skup dłużnych 
papierów wartościowych, struktury portfela dłużnych papierów wartościowych 
zakupionych w ramach tych operacji oraz wzrostu wielkości portfela i wartości premii. 

(akta kontroli: tom III str. 39-41, 113-116) 

Czynnikami, które w 2021 r. wpływały na zwiększenie płynności w sektorze 
bankowym w ujęciu średniorocznym, były przede wszystkim operacje strukturalne 
outright buy (wzrost płynności średniorocznie o 64 309 mln zł), skup netto walut 
obcych przez NBP (średnioroczny wzrost płynności o 43 524 mln zł), wpłata z zysku 
NBP do budżetu państwa (8099 mln zł), spadek depozytów sektora publicznego 
(2875 mln zł), wypłaty NBP z tytułu dyskonta bonów pieniężnych i odsetek od rezerwy 
obowiązkowej (653 mln zł) oraz pozostałe pozycje netto (14 190 mln zł). 
Na zmniejszenie płynności w 2021 r. w ujęciu średniorocznym oddziaływał przede 
wszystkim wzrost pieniądza gotówkowego w obiegu (średnioroczne zmniejszenie 
płynności o 54 168 mln zł), wyższe wykorzystanie operacji depozytowo-kredytowych 
w porównaniu do roku poprzedniego (7481 mln zł) oraz rozliczenie rezerwy 
obowiązkowej (796 mln zł). 

Minister Finansów sprzedał do NBP waluty obce o równowartości 15 827 mln euro 
(72 384 mln zł). Złożył się na to głównie skup przez NBP środków z rachunku 
walutowego Ministra prowadzonego w NBP oraz przewalutowanie środków 
pochodzących z kredytów udzielonych przez międzynarodowe instytucje finansowe. 
W 2021 r. Minister Finansów sprzedał na rynku międzybankowym 3587 mln euro 
(16 443,9 mln zł). Zgodnie z wyjaśnieniami NBP decyzje dotyczące momentu 
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i miejsca zamiany walut obcych na złote są podejmowane przez MF w zależności od 
konieczności pokrycia określonych wydatków Ministra Finansów oraz jego oceny 
sytuacji na rynku i są to decyzje niezależne od NBP. 

(akta kontroli: tom III str. 58-61) 

W 2021 r. średnia stawka POLONIA wyniosła 0,19%. Niemal w całym 2021 r. stawka 
POLONIA utrzymywała się wyraźnie poniżej stopy referencyjnej NBP i blisko stopy 
depozytowej. Główną przyczyną utrzymywania się stawki POLONIA wyraźnie poniżej 
stopy referencyjnej NBP w 2021 r. była wskazana wcześniej skłonność banków  
do utrzymywania zwiększonych buforów płynnościowych. Jedynie w grudniu 2021 r. 
stawka POLONIA dwukrotnie zbliżyła się przejściowo do stopy referencyjnej NBP. 
Było to m.in. wynikiem zastosowania przez NBP w tym okresie dostrajających operacji 
otwartego rynku, które zostały wznowione w związku podjętymi w ostatnim kwartale 
2021 r. decyzjami NBP w kierunku zaostrzenia polityki pieniężnej, poprzez podwyżki 
stóp procentowych. Zgodnie z wyjaśnieniami NBP, stosowanie dostrajających 
operacji otwartego rynku w celu zbliżenia stawki POLONIA do stopy referencyjnej 
przed okresem  zaostrzania polityki pieniężnej mogłoby ograniczyć zdolność banków 
do sprawnego dokonywania rozliczeń przeprowadzanych transakcji.  

 (akta kontroli: tom III str. 18-31) 

Oprocentowanie pożyczek rynku międzybankowego na dłuższe terminy (WIBOR 1M 
i WIBOR 3M) w 2021 r. kształtowało się na poziomach przewyższających stopę 
referencyjną NBP. W pierwszych trzech kwartałach 2021 r. stawki WIBOR 1M 
i WIBOR 3M kształtowały na relatywnie stabilnych poziomach w przedziałach 
odpowiednio 0,17-0,20% oraz 0,21-0,24%. Omawiane stawki zaczęły istotnie 
wzrastać od dnia 7 października 2021 r., w którym zaczęły obowiązywać podniesione 
przez RPP stopy procentowe NBP, w tym stopa referencyjna zwiększona z 0,10% do 
0,50%. Wówczas stawka WIBOR 1M wzrosła w stosunku do poprzedniego dnia 
z 0,19% do 0,56%, a WIBOR 3M z 0,25% do 0,63%. Kolejny istotny wzrost 
omawianych stawek miał miejsce po ogłoszeniu decyzji RPP z dnia 3 listopada 
2021 r. o podwyższeniu stopy referencyjnej NBP do wysokości 1,25%. W dniu 
5 listopada 2021 r. stawka WIBOR 1M wynosiła 1,32%, a WIBOR 3M była na 
poziomie 1,56%, co oznaczało wzrost w stosunku do stanu z dnia 3 listopada 2021 r. 
odpowiednio o 60 punktów bazowych i 72 punkty bazowe. Przed decyzją RPP z dnia 
8 grudnia 2021 r. o kolejnej podwyżce stóp procentowych, w tym stopy referencyjnej 
do 1,75%, oprocentowanie pożyczek rynku międzybankowego na dłuższe terminy 
wyraźnie rosło. Poziom 1,75% wyznaczony później jako stopa referencyjna został 
przekroczony przez stawkę WIBOR 3M w dniu 25 listopada 2021 r. (1,82%), a przez 
stawkę WIBOR 1M w dniu 1 grudnia 2021 r. (1,80%). W dniu 8 grudnia 2021 r. stawki 
WIBOR 1M i WIBOR 3M kształtowały się już na poziomach odpowiednio 1,97% 
i 2,27%. Na dzień 31 grudnia 2021 r. stawka WIBOR 1M wyniosła 2,23%, a WIBOR 
3M 2,54%. Mogło to wskazywać na oczekiwania banków na kontynuację cyklu 
podwyżek w horyzoncie okresów, na jakie wyznaczane są przedmiotowe stawki. 

(akta kontroli: tom III str. 63-64) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

3.3. Rezerwa obowiązkowa 

Zgodnie z Założeniami system rezerwy obowiązkowej miał sprzyjać stabilizacji 
krótkoterminowych rynkowych stóp procentowych w okresach utrzymywania rezerwy 
obowiązkowej. Wymagana kwota środków do utrzymania przez banki i spółdzielcze 
kasy oszczędnościowo-kredytowe (dalej: kasy) w postaci rezerwy obowiązkowej 
liczona była jako średnia w danym okresie, co umożliwiało bankom i kasom 
wykorzystywanie środków zgromadzonych na rachunkach w NBP do wzajemnych 
rozliczeń i spełnienia wymogu utrzymania rezerwy obowiązkowej. Pozwalało 
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to podmiotom objętym systemem rezerwy obowiązkowej na swobodę w decydowaniu 
o wysokości środków gromadzonych na rachunku bieżącym w banku centralnym 
w poszczególnych dniach w trakcie okresu utrzymywania rezerwy obowiązkowej.  

W okresie od 1 stycznia do 29 listopada 2021 r. stopa rezerwy obowiązkowej 
utrzymywanej przez banki oraz kasy w banku centralnym wynosiła 0,5% środków 
zgromadzonych w tych podmiotach, z wyłączeniem środków uzyskanych z tytułu 
operacji repo i sell-buy-back oraz środków pozyskanych na co najmniej dwa lata. 
Uchwałą nr 10/2021 z dnia 6 października 2021 r.28 RPP podwyższyła od dnia 
30 listopada 2021 r. podstawową stopę rezerwy obowiązkowej do 2%. Decyzja 
ta skutkowała wzrostem rezerwy obowiązkowej z 8 243 mln zł w listopadowym okresie 
rezerwowym do 35 250 mln zł w grudniowym okresie rezerwowym29, zmniejszając 
tym samym poziom środków do swobodnego lokowania w dyspozycji banków i kas 
o 27 007 mln zł.  

Rada nie przyjęła wniosków o podwyższenie stopy rezerwy obowiązkowej do 3,5% 
składanych trzykrotnie – w kwietniu, maju i lipcu 2021 r. Podwyższenie stopy rezerwy 
obowiązkowej odczytywane jest zazwyczaj jako sygnał zacieśniania polityki 
pieniężnej. Działanie NBP w tym zakresie przed pierwszą podwyżką stóp 
procentowych NBP w październiku 2021 r. mogłoby sprzyjać umocnieniu złotego, 
a w konsekwencji obniżeniu cen importu zaopatrzeniowego m.in. w surowce, 
co w efekcie oddziaływałoby wcześniej w kierunku obniżenia inflacji.  
Zgodnie z wyjaśnieniami RPP, kluczowe znaczenie dla mechanizmu transmisji 
monetarnej, tj. w zakresie oddziaływania polityki pieniężnej na kurs walutowy czy  
na oprocentowanie kredytów i depozytów detalicznych, ma kształtowanie się stóp 
procentowych, a nie zmiany parametrów systemu rezerwy obowiązkowej. Ze względu 
na potrzebę dostosowania przez banki struktury własnych bilansów do wyższego 
poziomu stopy rezerwy obowiązkowej, wskazane było podnoszenie jej w sposób 
stopniowy oraz zastosowanie odpowiedniego opóźnienia wejścia w życie 
odpowiednich uchwał Rady. 
Zdaniem NIK, ustalenie stopy rezerwy obowiązkowej na wyższym poziomie niż 2%, 
a jednocześnie powrót do poziomu stopy rezerwy sprzed epidemii, powodowałby 
ograniczenie wysokiej nadpłynności w sektorze bankowym. Nadpłynność ta powstała 
w efekcie skupu obligacji skarbowych i obligacji gwarantowanych przez Skarb 
Państwa w ramach operacji outright buy, których celem było wzmocnienie 
oddziaływania obniżonych stóp procentowych na gospodarkę.  
Średnioroczny poziom rezerwy wymaganej w 2021 r. wyniósł 10 076 mln zł 
i zmniejszył się o 50,9% (10 433 mln zł) w porównaniu do wielkości wymaganej 
w 2020 r. Spadek ten wynikał z obowiązywania w 2021 r. przez prawie 11 miesięcy 
stopy rezerwy obowiązkowej wynoszącej 0,5%, podczas gdy w 2020 r., stopa rezerwy 
na tym poziomie pozostawała przez ponad osiem miesięcy. Przez prawie cztery 
miesiące 2020 r. obowiązywała stopa rezerwy obowiązkowej na poziomie 3,5%. 
W 2021 r. banki utrzymywały niższą niż w roku poprzednim nadwyżkę na rachunku 
bieżącym ponad rezerwę obowiązkową. Średnie przekroczenie na rachunku 
bieżącym wymaganego poziomu rezerwy obowiązkowej wyniosło 11 144,5 mln zł 
w 2021 r. i spadło w stosunku do 2020 r. o 1069 mln zł. 

(akta kontroli: tom III str. 67-75; tom IV str. 64-83) 

Na mocy uchwały RPP nr 3/2020 z dnia 17 marca 2020 r. wysokość oprocentowania 
środków rezerwy obowiązkowej została zrównana z wysokością oprocentowania 
stopy referencyjnej NBP. W związku z podejmowanymi przez RPP decyzjami 
dotyczącymi wysokości stopy referencyjnej NBP, oprocentowanie rezerwy 

 
28  Dz. Urz. NBP poz. 14. 
29  Okresy rezerwowe nie muszą się w całości pokrywać z miesiącami kalendarzowymi. 
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obowiązkowej zwiększyło się 6 października 2021 r. z poziomu 0,1% do 0,5%, 
3 listopada 2021 r. z 0,5% do 1,25% oraz 8 grudnia 2021 r. z 1,25% do 1,75%. 

Łączna kwota zapłaconych przez NBP odsetek z tytułu oprocentowania środków 
rezerwy obowiązkowej utrzymywanych przez banki i kasy w 2021 r. wyniosła 
64,4 mln zł i była niższa o 20,8 mln zł (24,4%) niż w 2020 r. Spadek kosztów odsetek 
wynikał z niższej stopy rezerwy obowiązkowej oraz oprocentowania zgromadzonych 
na niej środków przez większość miesięcy 2021 r. w stosunku do 2020 r. 

W 2021 r. nie było przypadków nieutrzymania wymaganego poziomu rezerwy 
obowiązkowej. W tym roku wystąpił jeden przypadek złożenia przez bank deklaracji 
po wymaganym terminie. W tym przypadku, zgodnie obowiązującą w NBP procedurą, 
jako podstawę naliczenia rezerwy obowiązkowej przyjęto dane z poprzedniego 
okresu sprawozdawczego i wysłano pismo do banku wzywające do pilnego 
przekazania do NBP niezbędnych danych oraz podjęcia działań mających na celu 
wyeliminowanie ryzyka powtórzenia się podobnych sytuacji. Bank uzupełnił brakujące 
dokumenty, informując, że przyczyną ich niezłożenia był brak osoby odpowiedzialnej 
za raportowanie oraz brak wszystkich danych z raportowanego okresu w systemach 
banku. 

Dodatkowo w 2021 r. banki sześciokrotnie korygowały wysokości kwoty 
zadeklarowanej rezerwy obowiązkowej, z czego dwa przypadki dotyczyły zaniżenia 
kwoty wymaganej rezerwy obowiązkowej. W jednym z tych przypadków, przyczyną 
zaniżenia był brak uwzględnienia, przez podmiot sprawozdający, połączenia się 
dwóch spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, natomiast w drugim 
przypadku przyczyną były błędy techniczne przy wprowadzaniu danych  
do wewnętrznych systemów informatycznych banku. 

(akta kontroli: tom III str. 67-75; tom IV str. 84-111) 

Zarząd NBP w 2021 r. nie udzielał zwolnień z obowiązku utrzymywania rezerwy 
obowiązkowej, ponieważ żaden z podmiotów rezerwy nie wystąpił do NBP 
z wnioskiem o takie zwolnienie w badanym okresie. Jeden z banków komercyjnych, 
na mocy decyzji Zarządu NBP z dnia 21 czerwca 2018 r. był zwolniony z obowiązku 
utrzymywania 55% wymaganej rezerwy obowiązkowej, począwszy od 2 lipca 2018 r. 
do 31 grudnia 2021 r. We wniosku o zwolnienie z obowiązku utrzymywania rezerwy 
obowiązkowej bank wskazał, iż uwolnienie środków rezerwy obowiązkowej będzie 
miało pozytywny wpływ na wynik finansowy oraz zadeklarował ulokowanie ich w bony 
pieniężne NBP. NBP monitorował w 2021 r. wybrane pozycje sprawozdań 
finansowych banku zwolnionego z obowiązku utrzymywania rezerwy obowiązkowej. 
Bank ten na koniec grudnia 2021 r. osiągnął dodatni wynik finansowy, a także 
posiadał w 2021 r. bony pieniężne NBP w swoim portfelu. 

(akta kontroli: tom III str. 73-75) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

3.4. Operacje depozytowo-kredytowe 

Wahania stawki POLONIA, zgodnie z Założeniami, mogły być również ograniczane 
za pomocą operacji depozytowo-kredytowych. W ramach operacji kredytowych NBP 
banki w razie potrzeby mogły krótkoterminowo uzupełnić swoją płynność. Ulokowanie 
wolnych środków przez banki było możliwe w postaci depozytów w NBP na okresy 
jednodniowe.  

W 2021 r. NBP udzielił 13 kredytów lombardowych o łącznej wartości 7,7 mln zł,  
tj. o 62,3% mniej niż w 2020 r. (20,4 mln zł)30. Wszystkie kredyty lombardowe 
zaciągane przez banki w 2021 r. służyły przetestowaniu ich wewnętrznych procedur 

 
30  Dotyczy kwot w dniu zaciągnięcia kredytu lombardowego. 
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operacyjnych. Kredyty lombardowe były udzielone pod zastaw bonów pieniężnych 
NBP oraz obligacji skarbowych. Wszystkie zostały spłacone w terminie. 
Oprocentowanie kredytu lombardowego w 2021 r. wynosiło: 0,5% od 1 stycznia  
do 6 października 2021 r., 1% od 7 października do 3 listopada 2021 r.,  
1,75% od 4 listopada do 8 grudnia 2021 r. i 2,25% od 9 grudnia do końca 2021 r. 
Wartość przychodów NBP z tytułu kredytów lombardowych w 2021 r. wyniosła  
238,95 zł. 

W 2020 r. NBP umożliwił bankom pozyskanie dodatkowego finansowania w postaci 
kredytu wekslowego, który polegał na przyjmowaniu od banków przez NBP  
do dyskonta weksli wystawianych przez przedsiębiorstwa w związku z otrzymanym 
przez nie kredytem obrotowym. Zakończenie przez NBP oferowania bankom kredytu 
wekslowego nastąpiło z dniem 19 października 2021 r. i wynikało m.in. z niewielkiego 
stopnia wykorzystania tego kredytu, oznak odbudowy kredytu obrotowego dla 
przedsiębiorstw oraz bardzo dobrej sytuacji płynnościowej banków i brakiem 
problemów z pozyskaniem finansowania na kredytowanie przedsiębiorstw. Jedyny 
kredyt wekslowy zaciągnięty w 2020 r. w kwocie 52,9 mln zł został spłacony w dniu 
14 września 2020 r. w pełnej wysokości.  

W dniu 30 listopada 2021 r. całość zadłużenia z tytułu przeterminowanego kredytu 
refinansowego udzielonego przez NBP w 2015 r. na przywrócenie płynności płatniczej 
jednemu z banków spółdzielczych została spłacona . 

W przypadku niedoboru płynności w ciągu dnia operacyjnego NBP udzielał 
nieoprocentowanego kredytu technicznego, którego zabezpieczeniem były głównie 
skarbowe papiery wartościowe i bony pieniężne NBP. Średnie dzienne wykorzystanie 
kredytu technicznego ogółem w 2021 r. wyniosło 76 878,5 mln zł i zwiększyło się 
o 11 418,1 mln zł (o 17,4%) w stosunku do 2020 r.  

NBP udzielał w 2021 r. również kredytu w euro spłacanego w ciągu dnia 
operacyjnego, którego zabezpieczeniem były obligacje skarbowe zaakceptowane 
przez Europejski Bank Centralny. Średnie dzienne wykorzystanie tego kredytu 
w 2021 r. wyniosło 203,7 mln euro i zmniejszyło się w stosunku do 2020 r.  
(215,9 mln euro). Wszystkie kredyty udzielone w 2021 r. w ciągu dnia operacyjnego 
w złotych i w euro zostały spłacone w terminie. 

(akta kontroli: tom III str. 75-85, 112; tom IV str. 112-175) 

Nadwyżki środków banki lokowały w NBP w formie depozytów na koniec dnia. 
Depozyt w NBP w 2021 r. do dnia 3 listopada nie był oprocentowany. W związku 
ze zmianami stóp procentowych przez RPP, oprocentowanie depozytu na koniec dnia 
wzrosło do 0,75% od dnia 4 listopada 2021 r. i 1,25% od dnia 9 grudnia 2021 r. Średni 
stan depozytów złożonych przez banki w 2021 r. wyniósł 10 668,9 mln zł i był wyższy 
niż w roku poprzednim o 229,2%. Znaczące zwiększenie średniego stanu depozytów 
na koniec dnia w 2021 r. względem poprzedniego roku w dużej mierze wynikało 
z istotnego wzrostu wykorzystania tego instrumentu polityki pieniężnej w dwóch 
ostatnich okresach utrzymywania rezerwy obowiązkowej w 2021 r. – listopadowym 
i grudniowym. Średnia dzienna wartość wykorzystania przez banki depozytu  
na koniec dnia w tych okresach wynosiła odpowiednio 24,3 mld zł i 36 mld zł 
i znacząco przewyższała średnie z poprzednich okresów rezerwowych w 2020 r. 
i 2021 r., które nie przekraczały 10 mld zł. Skokowy wzrost wykorzystania depozytu 
na koniec dnia w NBP we wspomnianych wyżej okresach miał związek ze wzrostem 
oprocentowania depozytu na koniec dnia w tym czasie. Łączne koszty NBP z tytułu 
depozytów na koniec dnia w 2021 r. wyniosły 52,2 mln zł (w 2020 r. koszty z tego 
tytułu wyniosły 4,6 mln zł). Wzrost tych kosztów wynikał zarówno ze wspomnianego, 
zwiększonego wykorzystania przez banki tego instrumentu polityki pieniężnej,  
jak również ze wzrostu oprocentowania depozytu w NBP w IV kwartale 2021 r.  

(akta kontroli: tom III str. 85-90; tom IV str. 176-184) 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

3.5. Polityka kursowa 

Zgodnie z Założeniami, NBP kontynuował politykę płynnego kursu walutowego. 
W 2021 r. złoty osłabił się w relacji do euro o 3,12%, a wobec dolara amerykańskiego 
osłabił się o 11,03%31. Deprecjacyjna tendencja złotego wobec euro i dolara 
amerykańskiego w 2021 r. utrzymywała się od początku roku do końca marca i później 
w drugiej połowie roku. Największe co do skali osłabienie złotego w relacji do dolara 
wynikało z istotnego umocnienia dolara na rynkach międzynarodowych, w tym  
m.in. w relacji do euro. Dla porównania, w 2020 r. złoty osłabił się wobec euro 
o 4,79%, a względem dolara umocnił się o 4,33%.  

W 2021 r. rozpiętość wahań kursu euro do złotego wyniosła 0,27 zł. Stanowiło to 
5,8% średniego kursu tej waluty w roku. Wahania kursu dolara amerykańskiego 
wobec złotego wyniosły 0,53 zł, tj. 13,8% średniego kursu tej waluty w 2021 r.  

(akta kontroli: tom II str. 311-312; tom IV str. 185) 

Kurs złotego w 2021 r. kształtował się pod wpływem czynników globalnych 
oddziaływujących na całą grupę walut gospodarek krajów Europy Środkowo-
Wschodniej, jak i czynników krajowych. Uwarunkowania globalne w 2021 r. wciąż 
determinowane były niepewnością w zakresie dalszego przebiegu epidemii  
COVID-19, chociaż znaczenie tego czynnika było mniejsze niż w roku poprzednim. 
Coraz większy wpływ na kursy walut miały oczekiwania w zakresie procesów 
inflacyjnych na świecie, a tym samym kształtu polityki pieniężnej. W związku z tymi 
czynnikami, przepływy portfelowe inwestorów zagranicznych oddziaływały na 
kształtowanie się kursów walutowych gospodarek rozwiniętych jak i rozwijających się. 
W przypadku Polski zmniejszenie zaangażowania inwestorów zagranicznych 
w portfele obligacji skarbowych na koniec listopada 2021 r. wyniosło 8 mld zł, choć 
było znacznie mniejszy niż w 2020 r. gdy wynosiło 24 mld zł.  

Czynniki globalne najbardziej wpłynęły na silne osłabienie kursu złotego w marcu 
i listopadzie 2021 r. W marcu wynikało to z odpływu z Polski kapitału portfelowego 
w związku ze zwiększonym popytem inwestorów na aktywa finansowe 
zabezpieczone przed wyższą inflacją. Natomiast w listopadzie 2021 r. wynikało to 
z dynamicznego umocnienia dolara na rynkach globalnych. Główną przyczyną 
aprecjacji dolara amerykańskiego zarówno w relacji do euro, jak i walut gospodarek 
rozwijających się było oczekiwane ograniczenie skupu papierów wartościowych przez 
Rezerwę Federalną, jak i oczekiwanie wcześniejszego i większego co do skali 
zaostrzenia polityki pieniężnej przez Fed.  

Na początku roku, do lutego 2021 r. kurs złotego do euro i dolara amerykańskiego 
umacniał się. Czynnikiem, ograniczającym skalę aprecjacji32 były interwencje 
walutowe dokonane przez NBP w grudniu 2020 r.33. Po osłabieniu w marcu,  
od kwietnia do czerwca 2021 r. kurs złotego wobec euro i dolara amerykańskiego 
zaczął rosnąć, co według NBP wynikało z relatywnie korzystnej sytuacji gospodarczej 
Polski na tle wielu innych gospodarek, w tym utrzymującej się nadwyżki na rachunku 
obrotów bieżących34. W II połowie 2021 r. do trzeciej dekady listopada 2021 r. 

 
31  Kursy miesięczne średnioważone NBP na grudzień 2021 r. i na grudzień 2020 r. dla euro odpowiednio 

 4,6163 i 4,4766, a dla dolara amerykańskiego odpowiednio 4,0834 i 3,6778.  
32  Raport o inflacji – marzec 2021 r., Narodowy Bank Polski, s. 39. 
33  W grudniu 2020 r. Zarząd NBP podjął decyzję o przeprowadzeniu interwencji walutowych w formie zakupu 

walut obcych za złotego. Powodem tego działania była utrzymująca się w okresie od 29 października  
do 15 grudnia 2020 r. tendencja aprecjacyjna polskiej waluty (wobec euro o 4%). 

34  Raport o inflacji – lipiec 2021 r., Narodowy Bank Polski, s. 44. 
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utrzymywała się deprecjacyjna tendencja kursu złotego wobec euro i dolara 
amerykańskiego. W grudniu 2021 r. złoty ponownie umacniał się wobec tych walut. 

Zmiany stóp procentowych w Polsce w IV kwartale 2021 r. powodowały poszerzenie 
dysparytetu stóp procentowych dla inwestycji w krajowe aktywa finansowe w złotym 
względem inwestycji w euro. Uwarunkowania te stanowiły czynnik wspierający 
nominalny kurs złotego w warunkach dobrej koniunktury i rosnącej inflacji, przy 
oczekiwaniach na dalsze podwyżki stóp procentowych w Polsce. 
Na osłabienie złotego w IV kwartale 2021 r. mogły oddziaływać komunikaty RPP 
i interwencje słowne Prezesa NBP. Niektórzy członkowie RPP35 w wypowiedziach 
medialnych potwierdzili, że efektywność kanału transmisji stopy procentowej 
w 2021 r. była dodatkowo osłabiona przez niedowartościowanie polskiej waluty. W ich 
ocenie, było to po części efektem sygnalizowania przez Radę w swoich Informacjach 
po posiedzeniach preferencji dla słabego złotego poprzez zapisy o możliwości 
prowadzenia interwencji walutowych. Bezskutecznie wnioskowali oni o rezygnację 
z tych zapisów w Informacjach. Opinię taką podzielali także analitycy finansowi, 
zwracając uwagę, że komunikaty po posiedzeniach Rady sugerowały, że NBP może 
stosować interwencje walutowe dla utrzymania słabego złotego, co mogło być 
odebrane jako niespójne z kierunkiem rozpoczętego zacieśniania polityki pieniężnej 
oraz jako obniżające efekty tego zacieśnienia, gdyż potęgowało to wzrost inflacji. 
Wprawdzie w Informacjach po posiedzeniach RPP zapis o możliwych interwencjach 
miał charakter neutralny, jednak w związku z innymi wypowiedziami był odbierany 
jako preferencja dla osłabienia złotego. Prezes NBP na kolejnych konferencjach 
prasowych w IV kwartale 2021 r. po posiedzeniach Rady, podkreślał brak 
oczekiwanego umocnienia złotego po podwyżkach stóp. Wyrażał zadowolenie 
z ówczesnego poziomu kursu złotego i wskazywał, że NBP jest za stabilizacją 
złotego. Prezes prezentował stanowisko, że przy tak silnych szokach zewnętrznych 
na rynku surowców nawet relatywnie silna aprecjacja złotego nie obniżyłaby istotnie 
inflacji, natomiast ciążyłaby eksporterom i byłaby kosztowna dla eksporterów 
i gospodarki. Powyższe wypowiedzi wskazywały na postrzeganie przez NBP 
osłabienia złotego jako korzystnego z punktu widzenia wsparcia rozwoju gospodarki.  

(akta kontroli: tom II str. 313-315) 

Zmienność kursu złotego do euro spadła średnio z 7,2% w 2020 r. do 6,21% w 2021 r.  
[…]36 
W 2021r. wystąpił jeden przypadek, w którym zmiany kursu złotego do euro spełniły 
ustalone kryterium zaburzenia na rynku walutowym (w 2020 r. odnotowano 14 takich 
przypadków). W dniu posiedzenia RPP 6 października 2021 r., w efekcie zaskakującej 
inwestorów decyzji Rady o podwyżce stóp procentowych NBP o 40 punktów 
bazowych, złoty umocnił się względem euro o 1,24%.  

(akta kontroli: tom II str. 316) 

NBP nie dokonywał interwencji walutowych polegających na kupnie/sprzedaży walut 
obcych za złotego, co było jednym z instrumentów polityki pieniężnej przewidzianym 
w Założeniach. W sytuacji rozpoczęcia zacieśniania polityki pieniężnej w IV kwartale 
2021 r. nie uruchomiono tego instrumentu, jak i nie podjęto innych działań dających 
impuls do umocnienia złotego w sytuacji wysokiego wzrostu w inflacji w kraju, jak i cen 
importu. Sprzedaż walut przez NBP na rynku międzybankowym sprzyjałoby 
umocnieniu złotego, a dodatkowo ograniczeniu wysokiej nadpłynności sektora 
bankowego. Mniejsza nadpłynność sektora bankowego sprzyjałaby dostosowaniu 

 
35  Eugeniusz Gatnar, Łukasz Hardt: „IV kadencja. Od płytkiej deflacji do wysokiej inflacji”, E-wydanie rp.pl., 

17.01.2022 r.  
36  Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 

z 2022 r. poz. 902) NIK wyłączyła jawność informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorcy. Wyłączenia 
dokonano na wniosek i w interesie NBP. 
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depozytów w bankach do stóp procentowych NBP, co ograniczyłoby utratę realnej 
wartości oszczędności społeczeństwa w związku z wysoką inflacją. Innym podobnym 
w skutkach działaniem w kierunku umocnieniu złotego mogłaby być uzgodniona 
z Ministrem Finansów, zmiana sposobu przewalutowania środków unijnych 
otrzymywanych przez Polskę na złote, nie jak dotychczas w NBP, ale przez Ministra 
Finansów na rynku międzybankowym. W 2021 r. takich działań nie podjęto. 

Zdaniem Zarządu NBP, w 2021 r. interwencje walutowe nie były podstawowym 
instrumentem polityki pieniężnej, lecz narzędziem do potencjalnego wykorzystania 
w sytuacjach, gdyby było to niezbędne do zapewnienia stabilności 
makroekonomicznej i finansowej kraju. W tym kontekście zdecydowane 
podwyższenie stóp procentowych NBP w IV kwartale 2021 r. stanowiło silny impuls 
oddziałujący w kierunku umocnienia kursu złotego. W tej sytuacji w opinii Zarządu 
NBP w 2021 r. nie wystąpiła potrzeba przeprowadzenia interwencji na rynku 
walutowym. Kształtowanie się kursu złotego nie stwarzało zagrożeń dla stabilności 
makroekonomicznej czy finansowej kraju. Krajowy rynek walutowy funkcjonował bez 
zakłóceń, a zmienność kursu złotego nie odbiegała od długoterminowej średniej. 
Natomiast decyzje o zamianie środków walutowych w euro na złote, którymi zarządza 
Ministerstwo Finansów są podejmowane przez Ministra Finansów w zależności  
od konieczności pokrycia określonych wydatków oraz jego oceny sytuacji na rynku 
i są niezależne od NBP.  

NIK zwraca uwagę, że NBP w grudniu 2020 r. interweniował na rynku walutowym 
celem zapobieżenia wpływowi procyklicznej dalszej aprecjacji złotego i dostosowania 
kursu złotego do poluzowania polityki pieniężnej, a nie było to wtedy niezbędne  
do zapewnienia stabilności makroekonomicznej i finansowej kraju. Jednak gdy 
w IV kwartale 2021 r. zmiany kursu złotego nie reagowały na zacieśnienie polityki 
pieniężnej, gdy wskazany silny impuls nie zadziałał, NBP nie podjął interwencji 
walutowych i innych działań wspierających to zacieśnienie celem hamowania wzrostu 
inflacji.  

(akta kontroli: tom II str. 316, 264-265) 

Kształtowanie się kursu złotego oddziałuje na inflację. Średnio w 2021 r. kurs złotego 
do euro był o 4,5% wyższy, a dolara o 1,7% wyższy od zakładanego w projekcji inflacji 
z lipca 2020 r. na etapie ustalania Założeń. Również efektywny kurs złotego był 
w 2021 r. średnio o 2,2% wyższy niż prognozowany na etapie ustalania Założeń. 
Słabszy złoty, jako podwyższający ceny towarów i surowców importowanych, 
przyczynił się do zwiększenia inflacji. Według badań NBP najsilniejsza reakcja kursu 
złotego na ceny występuje w przypadku inflacji cen energii oraz cen żywności, 
a najsłabsza w przypadku inflacji bazowej. W przypadku cen energii najszybciej 
i w największym stopniu na zmiany kursu reagują ceny paliw do prywatnych środków 
transportu (przełożenie w ok. 40-50% z opóźnieniem do dwóch miesięcy). Dla 
komponentów żywnościowych inflacji przełożenie zmian kursu walutowego dotyczy 
głównie żywności nieprzetworzonej. Natomiast duża część cen towarów i usług 
konsumpcyjnych po wyłączeniu żywności i energii reaguje przede wszystkim na duże 
zmiany kursu walutowego, a reakcja występuje z opóźnieniem i jest rozłożona 
w czasie. Ze względu na opóźnienia procesu transmisji skutki deprecjacji złotego 
mającej miejsce zwłaszcza w II połowie 2021 r. będą w dużej mierze materializować 
się w 2022 r. Zgodnie z funkcją reakcji najsilniejsze przełożenie zmian kursu na 
inflację ma miejsce po pięciu kwartałach od wystąpienia szoku.  

Kurs złotego kształtował się w 2021 r. na poziomie wspierającym konkurencyjność 
polskiego eksportu i opłacalność polskiej wymiany handlowej z zagranicą. Kurs 
złotego wobec euro i dolara amerykańskiego był średnio odpowiednio o około 10% 
i 9% słabszy od średnich kursów progowych deklarowanych przez przedsiębiorstwa, 
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przy których eksport staje się nieopłacalny37. Badania NBP wśród przedsiębiorstw 
wskazywały, że w 2021 r. odsetek eksporterów deklarujących nieopłacalny eksport 
był bardzo niski, zbliżony do historycznego minimum. Jednocześnie nadwyżka 
w handlu towarami i usługami kształtowała się w 2021 r. na korzystnym poziomie 
4,9% PKB, co było związane z utrzymującą się konkurencyjnością polskiej 
gospodarki.  

(akta kontroli: tom I str. 240-243, 297; tom II str. 330) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

Rada Polityki Pieniężnej nie reagowała do października 2021 r. na zwiększającą się 
inflację, wysokie od 2020 r. kształtowanie się oczekiwań inflacyjnych i nie zacieśniała 
polityki pieniężnej. Brak wcześniejszej reakcji na wysoką inflację uzasadniany był 
przez RPP i Prezesa NBP wpływem czynników podażowych leżących poza 
oddziaływaniem RPP w szczególności wzrostem cen surowców energetycznych oraz 
obawami o stłumienie ożywienia gospodarczego po jego spadku w wyniku epidemii 
COVID-19. W II kwartale 2021 r. zaczęły ujawniać się inne czynniki wzrostu inflacji, 
jak odłożony popyt konsumencki, presja płacowa i wzrost oczekiwań inflacyjnych. 
Rada nie uznała ich za istotne, mimo iż niektórzy członkowie Rady wnioskowali od 
czerwca o podniesienie stóp procentowych, wskazując na zagrożenie inflacyjne z nimi 
związane. Dokonane trzykrotne podwyżki stóp procentowych NBP od października 
do grudnia 2021 r. oraz zwiększenie poziomu rezerwy obowiązkowej banków nie 
przyczyniły się do obniżenia inflacji w 2021 r. między innymi ze względu na opóźnienia 
w transmisji impulsów polityki pieniężnej na kształtowanie się inflacji. 

Negatywny wpływ na postrzeganie procesów inflacyjnych miał sposób komunikacji 
Rady z rynkiem w zakresie polityki pieniężnej. W prowadzonej komunikacji, RPP 
bagatelizowała wpływ zagrożeń inflacyjnych, a jednocześnie mogła stymulować 
wzrost oczekiwań inflacyjnych. Zdaniem NIK, taka narracja nie była adekwatna, gdyż 
narażała NBP na ryzyko obniżenia bądź utraty reputacji właściwej diagnozy 
występujących zagrożeń inflacyjnych i prowadziła do kształtowania mylnych 
oczekiwań odnośnie reakcji polityki pieniężnej na wysoką inflację. Komunikacja RPP 
w 2021 r., jak i zmiany w regulaminie pracy Rady obniżyły transparentność 
i efektywność działań Rady w zakresie jej decyzji monetarnych. Względy  
te są szczególnie ważne do budowy zaufania społecznego w prowadzeniu przez NBP 
skutecznej i efektywnej polityki antyinflacyjnej.  

RPP podtrzymująca możliwość interwencji walutowych i wypowiedzi Prezesa NBP 
opowiadającego się za słabym złotym mogły być formą werbalnych interwencji 
walutowych na utrzymanie słabego złotego, a przez to osłabiały szczególnie  
od października 2021 r. efektywność prowadzonej polityki pieniężnej.  

Przeprowadzane przez NBP operacje otwartego rynku i operacje depozytowo-
kredytowe przeprowadzane przez NBP w 2021 r. zapewniły realizację operacyjnego 
celu polityki pieniężnej, gdyż odchylenia krótkoterminowej stawki POLONIA od stopy 
referencyjnej NBP nie były znaczące. Przeprowadzone w I półroczu 2021 r. operacje 
outright buy umożliwiły przeciwdziałanie istotnemu wzrostowi rentowności obligacji 
skarbowych w Polsce, jednak, zdaniem NIK, ich stosowanie po podwyżce stóp 
procentowych przez RPP w październiku 2021 r. osłabiało efektywność zacieśniania 
polityki pieniężnej. NBP prawidłowo prowadziła działania w zakresie weryfikacji 
naliczenia i utrzymywania rezerwy obowiązkowej. 

 
37  W 2020 r. wartości te wynosiły odpowiednio 9,9% i 9,3%. 
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IV. Wniosek 
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami Najwyższa Izba Kontroli na 
podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK przedstawia następujący wniosek 
pokontrolny: 
Przeprowadzenie analizy polityki informacyjnej NBP pod kątem podniesienia jej 
efektywności w realizacji celu podstawowego oraz przejrzystości i wiarygodności w 
relacjach z otoczeniem. 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie38 umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do Prezesa NIK. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, 
nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego zmienionego zgodnie z treścią uchwały 
w sprawie zastrzeżeń.  

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosku pokontrolnego oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych 
działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 
Warszawa,       kwietnia 2022 r. 

Prezes 
Najwyższej Izby Kontroli 

Marian Banaś 
 

........................................................ 
Podpis 

Zmian z wystąpieniu pokontrolnym dokonał: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
38  Najwyższa Izba Kontroli zwraca się z prośbą o zgłaszanie, w miarę możliwości, zastrzeżeń opatrzonych 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres elektronicznej skrzynki podawczej (ePUAP) NIK lub na 
adres mailowy NIK wskazany w stopce na pierwszej stronie niniejszego wystąpienia. W przypadku zaś 
nadania pisma z zastrzeżeniami (pisma opatrzonego własnoręcznym podpisem) w placówce pocztowej 
operatora wyznaczonego, NIK zwraca się z prośbą o dodatkowe przekazanie skanu tych zastrzeżeń na ww. 
adres mailowy. 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykorzystania uwag 
i wykonania wniosków 

Wniosek 

Najwyższa Izba Kontroli 
Departament Budżetu i Finansów 

Dyrektor 
Stanisław Jarosz 
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Sprostowanie oczywistych omyłek pisarskich w tekście jednolitym 
wystąpienia pokontrolnego przekazanego Prezesowi Narodowego Banku 

Polskiego w dniu 6 czerwca 2022 r.  po kontroli „Wykonanie założeń polityki 
pieniężnej w 2021 roku” 

Na podstawie art. 35c ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie 
Kontroli  
(Dz.U. z 2022 r., poz. 623), dokonano sprostowania następujących oczywistych 
omyłek pisarskich: 

- na stronie 8 w wierszu 26 od góry zastępuje się wartość „24,6%” wartością 
„26,4%”, 

- na stronie 9 w wierszu 8 od dołu słowo „podwyższający” zastępuje się słowem 

„podwyższających”, 
- na stronie 9 w wierszu 7 od dołu sformułowanie „od 2022 r” zastępuje się 

sformułowaniem  

„w 2022 r.”, 
- na stronie 10 w wierszu 3 od góry datę „8 grudnia” zastępuje się datą „9 grudnia”, 

- na stronie 12 w wierszu 5 od góry fragment „oraz we wrześniu o 2 punkty 

procentowe” zastępuje się fragmentem „a we wrześniu o 1,9 punktu 
procentowego”, 

- na stronie 12 w ostatnim wierszu słowo „kosztów” zastępuje się słowem „koszty”, 

- na stronie 15 w wierszu 15 od dołu przed słowem „poziomie” wstawia się słowo 
„średnim”,  

- na stronie 15 w wierszu 11 od dołu wartość „9,2%” zastępuje się wartością 

„9,4%”, 
- na stronie 27 w wierszach 1-2 od góry zastępuje się: datę „6 października” datą 

„7 października”, datę „3 listopada” datą „4 listopada” oraz datę „8 grudnia” datą 

„9 grudnia”, 
- na stronie 28 w wierszu 17 od góry zastępuje się rok „2020” rokiem „2021”. 
Sprostowanie omyłek nie podlega zaskarżeniu. 

Warszawa, 24 czerwca 2022 r. 

Najwyższa Izba Kontroli  
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