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Wstęp

Kapitał dobrych praktyk

Ekonomia wędruje pod rękę ze społecznie 
odpowiedzialnym biznesem od blisko dwu-
stu lat. W 1819 r. szwajcarski historyk i eko-
nomista Jean de Sismondi opisał ideę tak 
zwanej gwarancji zawodowej, posługując się 
pojęciami socjalnymi, związanymi z ochroną 
zdrowia i zabezpieczeniem materialnym 
pracowników, jako warunku – najprościej 
rzecz ujmując – ich samopoczucia mające-
go wpływ na zysk pracodawcy. Ówczesny 
kapitalizm nie zachwycił się tymi pomysłami, 
a szwajcarski zwiastun CSR trafił do lamusa.

Ponad sto trzydzieści lat później wydo-
był go stamtąd, odkurzył i wypolerował 
kolejny ekonomista – Howard R. Bowen, 
który ogłosił, że aktywność gospodarcza 
przedsiębiorstwa wywiera głęboki wpływ 
na życie ludzi, dlatego biznes musi prowa-
dzić działania spójne z celami i wartościami 
społecznymi. Od tamtej pory napisano na 
ten temat bibliotekę prac naukowych, ra-
portów, programów i rezolucji definiujących 
społeczną odpowiedzialność biznesu.

Skuteczność działań społecznie odpowie-
dzialnych zależy od ich szczerości. Właśnie

ona jest podstawą relacji z otoczeniem 
Narodowego Banku Polskiego. Bank cen-
tralny postrzega CSR jako realizację misji 
wynikającej z Konstytucji RP oraz ustawy 
o Narodowym Banku Polskim i Prawa 
bankowego – w przestrzeni społecznej. 
Prowadząc politykę pieniężną, działalność 
emisyjną, obsługując finanse państwa, 
NBP dąży do stosowania i upowszechniania 
najwyższych standardów społecznej od-
powiedzialności. Od lat prowadzimy dialog 
z otoczeniem. A dialog to przede wszystkim 
umiejętność słuchania. 

To ze słuchania właśnie czerpiemy inspiracje 
do naszych działań w zakresie społecznej 
odpowiedzialności: ułatwiania dostępu 
do sektora usług finansowych osobom 
dotkniętym niepełnosprawnością, licznych 
kampanii, wydarzeń i wydawnictw adre-
sowanych do wielu środowisk. Działamy 
z przekonaniem i świadomością roli banku 
centralnego w polskiej gospodarce. Skarbce 
banków centralnych powinny gromadzić 
nie tylko rezerwy finansowe, ale również 
kapitał dobrych praktyk. O tych praktykach 
jest właśnie ten raport. 

prof. Marek Belka
Prezes Narodowego Banku Polskiego
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Narodowy Bank Polski (NBP) jest bankiem 
centralnym Rzeczypospolitej Polskiej. 

Zadania Narodowego Banku Polskiego 
określone są w Konstytucji RP, ustawie 
o Narodowym Banku Polskim oraz 
w Prawie bankowym. NBP odpowiada 
za wartość polskiego pieniądza. 
Podstawowym celem Narodowego 
Banku Poskiego jest zapewnienie 
stabilnego poziomu cen. 

Narodowy Bank Polski pełni trzy 
podstawowe funkcje: 

banku emisyjnego – ma wyłączne prawo 
emitowania znaków pieniężnych będących 
prawnym środkiem płatniczym w Polsce; 
określa wielkość emisji oraz moment wpro-
wadzenia do obiegu znaków pieniężnych, 
a dzięki temu zabezpiecza płynność obrotu 
gotówkowego

banku banków – nadzoruje systemy płatno-
ści w Polsce

centralnego banku państwa – prowadzi 
rachunki bankowe rządu i centralnych insty-
tucji państwowych, państwowych funduszy 
celowych i samorządów oraz realizuje ich 
zlecenia płatnicze.

ok. 163 miliardów złotych: 1,7 miliarda sztuk 
banknotów i 15 miliardów sztuk monet

* Stan na 31.12.2015

163
miliardy zł

Wartość pieniędzy
w obiegu 
gotówkowym, 
czyli w kasach 
i portfelach 
Polaków*
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Oddziały okręgowe 
Narodowego Banku Polskiego
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Dbamy o stabilność polskiej waluty

Narodowy Bank Polski odpowiada 
za stabilny poziom cen. NBP opracowuje 
i realizuje strategię polityki pieniężnej, 

której celem jest ustabilizowanie inflacji 
na poziomie 2,5 % z dopuszczalnym 
przedziałem wahań +/– 1 punkt procentowy.

Struktura NBP

Organami Narodowego Banku 
Polskiego są: 

Rada Polityki Pieniężnej (RPP) – składa się 
z Prezesa NBP oraz 9 członków powoływa-
nych przez Prezydenta RP, Sejm i Senat na 
sześcioletnią kadencję. Do zadań RPP należy 
m.in.: określenie założeń polityki pieniężnej, 
ustalanie wysokości stóp procentowych, 
określanie zasad operacji otwartego rynku, 
ocena Zarządu NBP w zakresie wykonania 
założeń polityki pieniężnej. 

Prezes – powoływany jest przez Sejm 
na wniosek Prezydenta RP na sześcioletnią 
kadencję; odpowiada za funkcjonowanie 
NBP, przewodniczy Zarządowi NBP i Radzie 
Polityki Pieniężnej, reprezentuje NBP w mię-
dzynarodowych instytucjach finansowych.

Zarząd – oprócz Prezesa składa się z 6 do 8 
członków, których kadencja trwa 6 lat. Zarząd 

Prezes

Rada Polityki Pieniężnej
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Dbamy 
o stabilność 
krajowego 
systemu 
finansowego

Działamy na rzecz stabilności kra-
jowego systemu finansowego oraz 
kształtowania warunków niezbędnych 
do rozwoju systemu bankowego.

Uczestniczymy w pracach międzynarodo-
wych instytucji działających na rzecz stabil-
ności finansowej, w tym Europejskiej Rady 
Ryzyka Systemowego.

Od grudnia 2015 r. działa w Polsce Komitet 
Stabilności Finansowej (KSF), organ 
nadzoru makroostrożnościowego, złożo-
ny z przedstawicieli czterech głównych 
instytucji sieci bezpieczeństwa finansowego, 
tj. Narodowego Banku Polskiego, Komisji 
Nadzoru Finansowego, Ministerstwa Finan-
sów oraz Bankowego Funduszu Gwarancyj-
nego. Jego zadaniem jest identyfikowanie, 
ocena i monitorowanie ryzyka systemowe-
go powstającego w systemie finansowym 
lub jego otoczeniu.

Czy wiesz, kiedy powstał 
Narodowy Bank Polski? 

Oto krótka historia bankowości 
centralnej w Polsce.

1828  
utworzenie Banku Polskiego

1924 
utworzenie Banku Polskiego SA

1945 
powstaje Narodowy Bank Polski

1988 
początek reform systemu bankowego

1995
denominacja złotego

1997
nowa Konstytucja RP i ustawa o NBP

2004 
przystąpienie NBP do Europejskiego 
Systemu Banków Centralnych

2010 
koniec okresu wymiany pieniędzy 
sprzed denominacji z 1995 r.

Chcesz dowiedzieć się więcej o NBP? 
Zajrzyj na: www.nbp.pl oraz www.poznajnbp.pl



Społeczna odpowiedzialność Narodowego Banku Polskiego

Dbamy o wartość pieniądza, czyli kilka słów o NBP

14

Kim są nasi interesariusze?

Czy wiesz, że profesor Marek Belka 
od wielu lat działa na rzecz organizacji 
charytatywnych w Polsce?

W 2005 r. dzięki działaniom prof. Belki 
Polska otrzymała przyznawaną przez ONZ 
prestiżową Międzynarodową Nagrodę 
Niepełnosprawności im. F.D. Roosevelta, 
profesor Belka został zaś honorowym 
patronem akcji charytatywnej „Wózki 
dla Polski”, dzięki której do niepełno-
sprawnych w Polsce trafiło do tej pory 
ok. 15 tysięcy darmowych sprzętów reha-
bilitacyjnych ze Stanów Zjednoczonych, 
w tym głównie wózków inwalidzkich.

Mariola Zaręba, prezes 
Stowarzyszenia „Joni 
i Przyjaciele” Polska, 
koordynatorka akcji 
„Wózki dla Polski”

Chcielibyśmy bardzo 
serdecznie podziękować Panu Profesorowi 
Markowi Belce za jego pomoc dla osób nie-
pełnosprawnych. Dziękujemy również za to, 
że przyczynił się do zmiany zarządzenia 
dotyczącego opłat celnych i podatkowych 
dla stowarzyszeń i fundacji charytatywnych, 
dzięki czemu osoby niepełnosprawne otrzy-
mują bezpłatnie sprzęt rehabilitacyjny.

krajowy rynek finansowy (banki komercyjne, 
analitycy, osoby interesujące się ekonomią)

instytucje publiczne posiadające rachunki 
bankowe w NBP

międzynarodowe instytucje finansowe 
i banki centralne innych państw

społeczeństwo

pracownicy NBP

media

środowiska naukowe

NBP
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Jak rozumiemy społeczną 
odpowiedzialność?

Dla NBP definicja odpowiedzialności 
społecznej zawarta jest w motcie: „Dbamy 
o wartość pieniądza”. Dbając o wartość 
nabywczą pieniądza, który jest w portfelach 
Polaków, NBP przede wszystkim dba o od-

powiedni poziom inflacji. To konstytucyjny 
obowiązek, ale też zobowiązanie wobec spo-
łeczeństwa. Wykorzystujemy nasze najlepsze 
zasoby, aby działać na rzecz społecznego 
dobrobytu i zrównoważonego rozwoju. 

CSR w NBP

Społeczna odpowiedzialność instytucji 
publicznych to w Polsce temat rzadko poru-
szany. Chcemy to zmienić. Uważnie anali-
zujemy nasz wpływ na otoczenie i staramy 
się pozostawić dobre praktyki w sferze 
społecznej, gospodarczej i środowiskowej. 
W 2014 r. Zarząd NBP powołał Zespół 
ds. Społecznej Odpowiedzialności.

Do zadań Zespołu należy:

– koordynacja działań CSR w zakresie
komunikacji społecznej i promocji działań 
Narodowego Banku Polskiego

– opracowywanie i realizacja projektów 
na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem 
finansowym oraz mających utrudniony 
dostęp do wiedzy na temat ekonomii

– wspieranie projektów realizowanych przez 
inne jednostki organizacyjne NBP, w ra-
mach kompetencji i zakresu działań Zespołu.

Projekty 
edukacyjne

Konferencje 
i debaty

Projekty 
społeczne

Publikacje

Jak działamy, czyli CSR w praktyce
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Dbamy o komunikację

Ważnym elementem misji NBP jest upo-
wszechnianie informacji o decyzjach podej-
mowanych przez Radę Polityki Pieniężnej 
oraz Zarząd NBP, a także wiedzy o zasadach 
funkcjonowania rynku finansowego. 

Biuro Prasowe NBP rozpowszechnia m.in. 
przygotowane w NBP profesjonalne 
opracowania, analizy i raporty. Zajmuje się 
również informowaniem o działaniach banku 
centralnego oraz ich promocją.

CSR w oddziałach okręgowych NBP

Narodowy Bank Polski posiada 16 oddziałów 
okręgowych w całej Polsce. Bez ich zaan-
gażowania i aktywności nie byłoby możliwe 
realizowanie zadań z zakresu społecznej 
odpowiedzialności. 
Działania podejmowane przez oddziały 
okręgowe:
– realizacja ogólnopolskich projektów 

społecznych i edukacyjnych NBP
– dostosowywanie infrastruktury oddziałów 

do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

– wspieranie lokalnych inicjatyw i organizacji 
pozarządowych

– współpraca z lokalnymi szkołami i uczel-
niami (wsparcie merytoryczne i rzeczowe)

– współpraca z organizacjami harcerskimi
– współpraca przy organizacji konferencji 

i innych wydarzeń o charakterze 
edukacyjnym

– działania na rzecz ochrony środowiska 
– włączanie się w akcje zbiórki krwi 

oraz oddawania szpiku.

Prof. Małgorzata 
Zaleska, b. członek Za-
rządu NBP, nadzorujący 
Departament Komuni-
kacji i Promocji

Jestem dumna z tego, 
że mogłam uczestniczyć w działaniach 
w obszarze społecznej odpowiedzialności 
NBP. Zbudowaliśmy dobry program, który 
na dodatek świetnie działa. Nie zapomnę 
spektaklu z udziałem aktorów z zespołem 
Downa, wzruszenia, ale i radości, z jaką 

reagowała scena i publiczność tego nie-
zwykłego wydarzenia. Te emocje tworzą 
przekaz, z jakim bank zwraca się do osób 
niedosłyszących, niedowidzących, dotknię-
tych niesprawnością intelektualną, ale rów-
nież pozwala nam samym zrozumieć głęboki 
sens tego przekazu. Czasami myślę, że to 
nie czteromilionowa rzesza niepełnospraw-
nych jest beneficjentem aktywności NBP 
w sferze CSR – społecznej odpowiedzialno-
ści biznesu – ale że NBP jest beneficjentem 
pożyteczności tych działań.
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Gdzie nas 
znajdziesz?

– w internecie: www.nbp.pl, 
www.poznajnbp.pl, www.NBPortal.pl

– w mediach społecznościowych: Twitter, 
YouTube, Facebook, Google+

– na stronie kampanii „NBP nie wyklucza”: 
www.nbpniewyklucza.pl

– podczas Dni Otwartych: organizujemy 
je raz w roku

– w telefonie / tablecie: aplikacje NBP Safe, 
Mój Portfel, Encyklopedia pojęć ekono-
micznych.

Czy wiesz, że możesz się z nami łatwo 
skontaktować?

Masz pytania? Napisz do nas. Każdy może 
skontaktować się z NBP, wysyłając e-mail 
na adres:

listy@nbp.pl
Stworzyliśmy samodzielne stanowisko 
pracy ds. rozpatrywania skarg, listów 
i wniosków o udostępnienie informacji 
publicznej. Co roku rozpatrywanych jest 
blisko 1500 spraw: zapytań, petycji, skarg, 
listów oraz wniosków o udostępnienie 
informacji publicznej. Żadna nie pozosta-
je bez odpowiedzi.

Marcin Kaszuba, 
dyrektor Departa-
mentu Komunikacji 
i Promocji NBP

Narodowy Bank Polski 
jest instytucją niezależ-

ną, co czyni go jedną z najważniejszych in-
stytucji państwa, odpowiedzialną i transpa-
rentną. Najlepszym miernikiem naszej 
odpowiedzialności jest zaufanie do złotego, 
którego NBP jest wyłącznym emitentem. 

Badania opinii społecznej potwierdzają, 
że Polacy niezmiennie od lat wskazu-
ją NBP jako instytucję, którą darzą 
dużym zaufaniem. 

Nasza odpowiedzialność materializuje się 
m.in. poprzez obniżanie kosztów działalności 
banku, a także przygotowywanie prognoz 
i analiz, które wpływają na politykę spo-
łeczno-gospodarczą i rozwój cywilizacyjny 
naszego kraju. Warto również zaznaczyć, 
że w ciągu ostatniej dekady NBP przekazał 
budżetowi państwa 31,4 miliarda zł z wy-
pracowanego zysku. Ważnym działaniem 
banku centralnego jest także edukacja 
ekonomiczna Polaków. Wiedza o ekono-
mii, która ma wpływ na nasze codzienne 
życie, nie może być zarezerwowana jedynie 
dla ekonomistów, ale musi trafiać do każde-
go, a przede wszystkim do środowisk zagro-
żonych – na przykład ze względu na niepeł-
nosprawność – wykluczeniem finansowym. 
Dlatego ważnym elementem działań NBP 
są liczne kampanie informacyjne i społeczne.
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„Jak lekarze zawsze 
mają pod ręką 
narzędzia i noże 
do niespodziewanych 
operacji, tak i Ty miej 
w pogotowiu stałe 
zasady, byś mógł 
świadomie oceniać 
sprawy ludzkie” 
Marek Aureliusz
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Od stycznia 2015 r. w NBP obowiązują nowe 
Zasady Etyki Pracowników Narodowego 
Banku Polskiego.

Wprowadzono je, aby stale zwiększać 
zaufanie społeczne do banku central-
nego jako rzetelnej i profesjonalnej 
instytucji.

Dokument określa standardy postępowa-
nia, którymi pracownicy powinni kierować 
się przy wykonywaniu codziennych obo-

wiązków i zadań, we wzajemnych relacjach 
oraz w kontaktach z interesariuszami. 
Bankowy kodeks etyki wskazuje m.in. obo-
wiązki w zakresie przestrzegania zasad etyki 
i określa relacje ze współpracownikami, 
ze szczególnym uwzględnieniem roli pra-
cowników pełniących funkcje kierownicze. 
Osobne regulacje dotyczą ochrony infor-
macji służbowych i dobrego imienia NBP, 
a także relacji z podmiotami zewnętrznymi, 
które pracownik NBP powinien traktować 
bezstronnie i obiektywnie. 

Katarzyna Zajdel-
-Kurowska, członek 
Zarządu NBP

Wprowadzając Za-
sady Etyki, mieliśmy 
na celu uwrażliwienie 

pracowników na zachowania, na których 
ze względu na dobro instytucji, jaką jest 
bank centralny, szczególnie powinno nam 
zależeć. Chodziło też o to, by dotych-
czasowe postanowienia uzupełnić o kilka 
ważnych kwestii, które do tej pory nie były, 

bądź były niedostatecznie zaakcentowane. 
Na przykład szczególna rola pracowników 
pełniących funkcje kierownicze, przyj-
mowanie upominków przez pracowników 
NBP i korzystanie przez nich z gościnności 
podmiotów zewnętrznych czy ochrona 
i wykorzystywanie informacji służbowych. 
Po drugie, Zasady Etyki Pracowników NBP 
nie zawierają przepisów. Dlatego właściwa 
była zmiana ich formy redakcyjnej, w tym 
odejście od zapisów postanowień w postaci 
paragrafów, które mogły sugerować ich 
normatywny charakter.
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Kampanie społeczne NBP

Ponad połowa Polaków jest zdania, 
że Narodowy Bank Polski powinien zaan-
gażować się w akcje uświadamiające ryzyko 
związane z zawieraniem usług finansowa-
nych. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwa-
niom, podejmujemy działania, które mają 

przybliżyć społeczeństwu meandry ekono-
mii oraz nauczyć odpowiedzialnych zacho-
wań na rynku finansowym. 

W latach 2010–2015 zrealizowaliśmy konse-
kwentnie trzy kampanie społeczne.  

Bezpieczne pieniądze. Podaj dalej

Profesjonalni uczestnicy obrotu gotówkowego (bankowcy, handlowcy, 
właściciele kantorów, Policja); osoby starsze oraz z dysfunkcjami: 
wzroku, słuchu i z niepełnosprawnością intelektualną. 

Informowanie o zabezpieczeniach znaków pieniężnych 
i ich modernizacjach. 

Od 2012 r. / Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), Polskie Koleje 
Państwowe, Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji, Służba Celna. 

Strona www.nbp.pl/BezpiecznePieniadze
– informacje o modernizacjach zabezpieczeń wysłane 

przez ZUS do 8,5 miliona Polaków
– informacje rozpowszechniane przez urzędy, izby skarbowe 

i celne, polskie ambasady, komisariaty, kantory, media, 
sieci handlowe

– spoty radiowe i telewizyjne
– informacje rozpowszechniane podczas Mistrzostw Europy 

w Piłce Nożnej UEFA Euro 2012.
* Spoty tłumaczone na język migowy; informacje na stronie 

www.nbpniewyklucza.pl w wersji dla osób z niepełnosprawnością 
intelektualną.

Dla kogo?

Po co?

Kiedy/
z kim?

Jak?
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Nie daj się nabrać. Sprawdź, zanim podpiszesz 

Osoby korzystające lub planujące skorzystać z usług instytucji finan-
sowych niepodlegających nadzorowi państwa. 

Ostrzeganie przed niekorzystnymi dla konsumenta usługami 
finansowymi. 

Od 2012 r.  / Bankowy Fundusz Gwarancyjny, Komisja Nadzoru 
Finansowego, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Sprawiedliwości, 
Policja, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Strona www.zanim-podpiszesz.pl
– informacje na temat bezpieczeństwa na rynku finansowym, 

zasad bezpiecznych pożyczek, kalkulator finansowy, przydatne akty 
prawne

– dostosowana do potrzeb osób starszych, słabowidzących, 
głuchych.

* Spoty telewizyjne tłumaczone na język migowy 
i opatrzone napisami.

Dbamy o wartość pieniądza  

Osoby w wieku 20–50 lat, niezorientowane w tematyce finansowej 
i nieinteresujące się dotychczas działalnością NBP. 

Przedstawienie, prostym i zrozumiałym językiem, trzech podstawo-
wych funkcji NBP: dbanie o stabilność cen, emisja pieniądza oraz 
funkcja banku banków. 

Od 2015 r.  / Samodzielnie. 

Strona www.poznaj.nbp.pl
– informacje o zadaniach NBP
– strona dostosowana do urządzeń mobilnych oraz potrzeb 

osób niedowidzących.
* W planach: wersja strony z tekstem łatwym do czytania 

i zrozumienia, przeznaczonym dla osób z niepełnosprawnością 
intelektualną.

Dla kogo?

Po co?

Kiedy/
z kim?

Jak?

Dla kogo?

Po co?

Kiedy/
z kim?

Jak?
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Dni Otwarte w NBP

Informując społeczeństwo o swojej działal-
ności i edukując w zakresie ekonomii, NBP 
organizuje również Dni Otwarte.

Raz w roku każdy może zwiedzić bank 
centralny i poznać go „od kuchni”. Na 
wydarzenie zapraszamy osoby indywi-
dualne i grupy zorganizowane.

Dni Otwarte cieszą się niesłabnącym 
zainteresowaniem dzięki atrakcyjnej formie 
przekazywania wiedzy ekonomicznej. Wy-
stawy, ciekawe eksponaty, prezentacje na 
żywo, pokazy, filmy, gry, zabawy i konkursy 
– każdego roku przygotowywane są zgodnie 
z innym tematem przewodnim.

Czy wiesz, że Dni Otwarte NBP odwiedza 
coraz więcej osób z niepełnosprawnością?

Osobom głuchym podczas Dni Otwartych 
towarzyszy tłumacz języka migowego, 
a niewidomi mogą zwiedzać bank w to-
warzystwie specjalnie przygotowanego 
przewodnika, który – zgodnie z zasadami 
audiodeskrypcji obowiązującymi w muzeach 
– oprowadza po kolejnych stanowiskach.
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Letnie akcje informacyjne

„Lato z ekonomią” i „Wakacje z ekonomią” 
– to akcje prowadzone w okresie wakacyj-
nym z wybranym partnerem medialnym. 
W 2014 r. było nim Polskie Radio, w 2015 r. 
– Radio Zet. Podczas wakacyjnych pikników, 

w trakcie gier i konkursów oraz warsztatów 
dla dzieci, NBP uczy m.in. rozpoznawania 
autentyczności banknotów czy wyjaśnia 
konsekwencje pochopnego zawierania 
umów finansowych.

Narodowy Bank Polski na pikniku 
„Lato z radiem” 2014–2015

30 tysięcy odwiedzających 
stoisko NBP (w tym ok. 6 tysięcy dzieci)

11 miast
(Czarna Góra, Giżycko, Inwałd, Jelenia 
Góra, Łódź, Mrągowo, Olsztyn, Piła, Szcze-
cin, Uniejów, Warszawa), w których odbyło 
się 150 warsztatów ekonomicznych zorgani-
zowanych przez NBP

2,7 tysiąca dzieci 
uczestników warsztatów ekonomicznych
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Konferencje, debaty, seminaria

Narodowy Bank Polski  patronuje waż-
nym wydarzeniom z dziedziny ekonomii, 
a przedstawiciele banku centralnego często 
występują jako eksperci podczas debat 
i konferencji. 

Konferencja „FinBlog 2015”

„FinBlog 2015” to pierwsza w Polsce kon-
ferencja blogerów finansowych, nad którą 
wyłączny patronat sprawował NBP. W spo-
tkaniu uczestniczyło ponad 200 osób z całej 
Polski. Zorganizowali je Michał Szafrański 
(blog „Jak oszczędzać pieniądze”) oraz 
Marcin Iwuć (blog „Finanse bardzo oso-
biste”). W konferencji uczestniczyli także 
inni blogerzy, m.in. Zbigniew Papiński, 
Maciej Samcik, Michał Pałka. Cały dochód 
z biletów na konferencję został przekazany 
na akcje Pajacyk oraz Szlachetna Paczka.

Michał Serwiński, kierownik biura Polskiej 
Akcji Humanitarnej w Krakowie: Wydarze-
nie przyniosło naszej organizacji wsparcie 
dla programu Pajacyk. Dzięki darowiźnie 
mogliśmy ufundować 281 ciepłych posiłków 
dla dzieci w szkołach i świetlicach na terenie 
całej Polski.

Jesteśmy wdzięczni wszystkim uczest-
nikom, a zwłaszcza tym, dzięki któ-
rym to wydarzenie mogło się odbyć. 
To wzruszające, że idea bezinteresownej 
i mądrej pomocy była jednym z głów-
nych założeń „FinBloga”.

Panel „Moralny kapitalizm”

W 2015 r. NBP zaangażował się w projekt 
realizowany przez Centrum Myśli Jana Pawła II 
pod nazwą „Dziedziniec Dialogu”, którego 
częścią było międzynarodowe przedsię-
wzięcie „Ekonomia na Dziedzińcu Dialogu: 
Książka – Debata – Konferencja”. Zaproszeni 
do panelu ekonomicznego „Moralny kapita-
lizm” polscy i zagraniczni eksperci reprezen-
towali różne światopoglądy oraz nurty na-
ukowe, łączył ich jednak pogląd, że etyczna 
refleksja nad współczesną gospodarką jest 
sprawą ważną. W ramach przedsięwzięcia 
powstała książka o złożoności relacji między 
gospodarką i ekonomią a religią, etyką 
i katolicką nauką społeczną – „Przewodnik 
po moralnym kapitalizmie” – której współ-
autorem jest prof. Marek Belka.

Ostatnie lata to lekcja dla ekonomii i eko-
nomistów. Kryzys pokazał, jak błędne było 
częste utożsamianie idei wolnego rynku 
z nieregulowanym rynkiem. Rynki wymagają 
regulacji, by interes ich uczestników nie był 
sprzeczny z dobrem innych. Można mieć 
nadzieję, że opisowe modele w ekonomii 
będą musiały w coraz większym stopniu 
uwzględniać nie tylko wąsko pojęty interes 
własny, ale także moralne wymiary decyzji. 
To od nas zależy, czy tak się stanie.

Źródło: prof. Marek Belka, Piotr Bańbuła, 
artykuł „Ekonomia, moralność i regulacje” 
w publikacji „Przewodnik po moralnym 
kapitalizmie”
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Debata „Godność, równość, 
wykluczenie”

W październiku 2015 r. prof. Marek Belka 
był gościem specjalnym debaty pt. „God-
ność, równość, wykluczenie”, którą zorga-
nizowały Fundacja Praw Obywatelskich, 
Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii 
Nauk oraz miesięcznik „Państwo i Prawo”. 
W dyskusji podkreślano m.in., że powszech-

Czy wiesz, że w okresie 2010–2015 NBP 
dofinansował ponad 1000 projektów 
edukacyjnych?

NBP wspiera projekty edukacji ekonomicz-
nej skierowane do wielu grup, m.in. do:

– liderów lokalnych środowisk (w tym 
pracowników organizacji pozarządowych, 
samorządowców, urzędników administracji 
publicznej i sędziów) 

– uczniów i studentów

– osób wykluczonych lub zagrożonych 
wykluczeniem społecznym i finansowym 
(w tym mieszkańców wsi oraz niewielkich 
miejscowości).

Edukacja ekonomiczna

Jednym z celów Narodowego Banku 
Polskiego jest upowszechnianie wiedzy 
o gospodarce, przekazywanie informa-
cji na temat mechanizmów rynkowych, 
prowadzenia działalności gospodar-
czej, funkcjonowania banków i rynków 
finansowych.

Realizujemy te cele m.in. poprzez opracowy-
wanie oraz wspieranie projektów edukacyj-
nych o tematyce ekonomicznej skierowanych 
do różnych grup odbiorców, zwłaszcza do 
środowisk szkolnych i akademickich, liderów 
opinii społecznej oraz środowisk zagrożonych 
wykluczeniem finansowym. Dążymy rów-
nież do wyrównywania szans edukacyjnych 
młodzieży studiującej na kierunkach ekono-
micznych dzięki programom stypendialnym 
o profilu ekonomicznym.

ne obecnie sprowadzanie obywatela do roli 
konsumenta odbiera mu podmiotowość 
i czyni go bezwolnym przedmiotem w wiel-
kiej grze korporacji, producentów dóbr 
i sieci handlowych. Prezes NBP, prof. Marek 
Belka, zwrócił m.in. uwagę na problem 
wykluczenia z pełnego udziału w prawach 
socjalnych tych, których zmusza się do bycia 
samodzielnymi przedsiębiorcami.
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Internetowy Polski Słownik 
Biograficzny 

Internetowy Polski Słownik Biograficzny 
to bezpłatna multimedialna encyklopedia, 
zawierająca informacje na temat osób, 
które odegrały istotną rolę w życiu go-
spodarczym, społecznym i kulturalnym 
Polski. Narodowy Bank Polski dofinansował 
digitalizację ponad 120 haseł poświęco-
nych postaciom mającym wpływ na rozwój 
gospodarczy Polski, w tym osób tworzących 
historię polskiej bankowości i ekonomii. 
Biogramy zostały wzbogacone materiałami 
multimedialnymi, dodatkowymi informacja-
mi oraz wypowiedziami ekspertów. 

WIKI-EKONOMIA. Edukacja 
ekonomiczna z wykorzystaniem 
Wikipedii

Narodowy Bank Polski uczestniczy w pierw-
szym w historii polskiej Wikipedii projekcie 
instytucjonalnym realizowanym przez spół-
kę Think Global: „Wiki-Ekonomia. Edukacja 
ekonomiczna z wykorzystaniem Wikipedii”. 

Do grudnia 2015 r. zweryfikowano pod 
kątem poprawności merytorycznej i zaktu-
alizowano ponad 700 haseł ekonomicznych 
oraz opracowano 100 nowych zagadnień 
związanych z finansami i zarządzaniem. 
Wiele treści zostało gruntownie przero-
bionych, usunięto kontrowersyjne tezy 
nieznajdujące potwierdzenia w literaturze, 
uzupełniono i wzbogacono graficznie istnie-
jące hasła. Do wszystkich zagadnień dodano 
bibliografię i przypisy prowadzące do publi-
kacji ekonomicznych lub specjalistycznych 
stron internetowych o tematyce finansowej.

Studia podyplomowe

Studia podyplomowe „Mechanizmy funk-
cjonowania strefy euro” są realizowane 
od 2009 r. Głównym celem tej inicjatywy 
jest edukacja ekonomiczna liderów wybra-
nych grup społecznych i zawodowych na te-
mat zasad funkcjonowania strefy euro oraz 
historii współczesnej waluty europejskiej. 
Dotychczas 17 uczelni, w tym 14 publicz-
nych, wykształciło 4957 absolwentów stu-
diów podczas sześciu zakończonych edycji. 

17 uczelni
(w tym 14 publicznych)

6 edycji studiów podyplomowych
„Mechanizmy funkcjonowania strefy euro”

4957 absolwentów
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Dariusz Jadowski, 
dyrektor Departa-
mentu Edukacji 
i Wydawnictw NBP

Działalność edukacyjna 
NBP jest sama w sobie kwintesencją aktyw-
ności stanowiącej o społecznej odpowie-
dzialności banku centralnego. Oczywiście 
ta aktywność nie jest oderwana od podsta-
wowej roli instytucji, tak jak w przypadku 
podmiotów biznesowych, gdzie CSR też 
stanowi pośrednie źródło kształtowania 
wizerunku, reputacji (lub – w ich przypad-
ku – nawet efektów marketingowych). Ale 
właśnie banki centralne najwcześniej zaan-
gażowały się w edukację ekonomiczną jako 
formę aktywności wspierającej realizację 
ich podstawowych funkcji, bo w kształto-
waniu racjonalności i stabilności zachowań 
na coraz bardziej skomplikowanych rynkach 

finansowych dostrzegły pożytki dla bezpie-
czeństwa i rozwoju systemu finansowego. 
Sprzyjają w ten sposób także pobudzaniu 
kapitału społecznego, który został uznany 
w badaniach za jeden z warunków rozwoju 
gospodarczego. Związany z tym sam poży-
tek społeczny jest ewidentny. 

Bank centralny występuje jako instytucja 
rozumiejąca potrzeby społeczne i potrafiąca 
dbać o bezpieczeństwo finansowe nie tylko 
w skali państwa, ale także w wymiarze indy-
widualnego klienta instytucji finansowych, 
który może być zagrożony np. działalnością 
parabanków i w konsekwencji wykluczeniem 
finansowym. Powszechne udostępnianie 
wiedzy ekonomicznej, na różnych pozio-
mach złożoności, jest skuteczną metodą 
wpływania na poprawę jakości życia spo-
łeczno-gospodarczego, dzięki lepszej zna-
jomości ekonomii i racjonalnym decyzjom 
finansowym w wymiarze indywidualnym.
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Filmy

Bezpieczne rezerwy. 
Historia polskiego złota

Film przedstawia losy polskich rezerw złota, 
ewakuowanych we wrześniu 1939 r.  ze skarbców 
Banku Polskiego. Opowiadają o tym m.in. 
prof. Wojciech Rojek, prof. Witold Kieżun, 
prof. Andrzej Sławiński, dr Cecylia Leszczyńska 
oraz Donald Malicki (dyrektor Departamentu
Operacji Zagranicznych NBP). W filmie 
Prezes Marek Belka mówi m.in. o tym, 

dlaczego ponad 70 lat temu pracownicy 
Banku Polskiego podjęli trud ratowania 
skarbcowych zasobów przed konfiskatą 
przez okupanta.

Śladami złotego

„Śladami złotego” to film przygotowany 
przez Narodowy Bank Polski we współpracy 
z Telewizją Polską. Jest to pierwsza tego 
typu produkcja przedstawiająca najważniej-
sze wydarzenia z historii polskiej bankowości 
centralnej i dziejów pieniądza. 



Dbamy o społeczeństwo

35Społeczna odpowiedzialność Narodowego Banku Polskiego

Oto kilka przykładowych inicjatyw eduka-
cyjnych realizowanych przez NBP w latach 
2010–2015.

Portal Edukacji Ekonomicznej

Platforma edukacyjna NBPortal.pl powstała 
w 2004 r. Portal przekazuje wiedzę o eko-
nomii i gospodarce. Od września 2014 r. 
do października 2015 r. miał 1,3 miliona odsłon. 
Można w nim znaleźć interesujące materiały 
dotyczące gospodarki, prezentacje multime-
dialne, pomoce dydaktyczne dla nauczy-
cieli oraz słownik pojęć ekonomicznych. 
Dla węższego grona użytkowników portalu: 
nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimna-
zjalnych – zrzeszonych w Klubie Przedsiębior-
czych Nauczycieli IMPULS – organizowane są 
bezpłatne warsztaty we współpracy z oddzia-
łami okręgowymi NBP na terenie całej Polski.

Ekonomia na co dzień

To projekt skierowany do uczniów i nauczy-
cieli gimnazjów. Jego celem jest poszerzenie 

programu nauczania ekonomii. Nauczyciele 
biorą udział w szkoleniach, otrzymują zestaw 
materiałów do prowadzenia zajęć, a ucznio-
wie mają możliwość rozwoju praktycznych 
umiejętności, które ułatwią im funkcjonowanie 
w warunkach gospodarki rynkowej.

Konkursy

Ogólnopolski konkurs na pracę pisemną 
o tematyce ekonomicznej skierowany jest 
do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimna-
zjalnych (co roku do konkursu zgłaszanych 
jest ok. 500 prac). Z kolei konkurs „Z eko-
nomią na ty” adresowany jest do bibliotek 
powiatowych, które chcą edukować mło-
dzież szkolną w zakresie ekonomii. Biblioteki 
mogą ubiegać się o granty na organizację 
warsztatów, seminariów bądź konferencji. 
NBP prowadzi również otwarty konkurs 
grantowy na dofinansowanie projektów 
z zakresu edukacji ekonomicznej. Jego be-
neficjentami mogą być instytucje i organi-
zacje pozarządowe, które mają doświadcze-
nie w działalności szkoleniowej.
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Nowoczesne i bezpieczne finanse 
seniora

Seria wykładów dla 2,7 tysiąca słucha-
czy uniwersytetów trzeciego wieku 
z całego kraju.

Stypendia naukowe

W ramach programów stypendialnych 
realizowanych przez NBP, umożliwiających 
podjęcie studiów dziennych na kierun-
kach obejmujących zajęcia z ekonomii, 
finansów i bankowości, przyznano ponad 

360 stypendiów naukowych i naukowo-
-socjalnych. Ważnymi beneficjentami pro-
gramu byli studenci polskiego pochodzenia 
z krajów byłego ZSRR.

Stypendia pomostowe

Narodowy Bank Polski jest głównym 
fundatorem Programu Stypendiów Pomo-
stowych, dzięki którym uzdolniona młodzież 
ze środowisk wiejskich i małych miast, 
zwłaszcza z rodzin byłych pracowników 
PGR, otrzymuje stypendia naukowe.

Michał Borek, 
zwycięzca IX edycji 
Olimpiady Przedsię-
biorczości

Udział w Olimpiadzie 
Przedsiębiorczości 

może stanowić punkt zwrotny w życiu 
wielu osób. Uczestnicy, zdobywając wiedzę, 
mogą odkryć swoje pasje, poznać cieka-

wych ludzi o podobnych zainteresowaniach, 
poszerzyć horyzonty bądź nauczyć się 
działania w sytuacjach stresowych. Wszyst-
ko jednak zależy od podejścia uczestnika 
i tego, ile pracy wkłada w przygotowania. 
Należy pamiętać, że największa war-
tość to nie atrakcyjne nagrody rzeczowe, 
stypendia lub indeksy uczelni wyższych, 
lecz wiedza, ponieważ właśnie ona kreuje 
wszystkie przyszłe korzyści.
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Grosz zaoszczędzony przerabia się 
w miliony

Projekt zrealizowany ze Stowarzyszeniem 
SOS Wioski Dziecięce w Polsce. Jego celem 
było przygotowanie dzieci i młodzieży z ro-
dzin zastępczych i dysfunkcyjnych do racjo-
nalnego, odpowiedzialnego i świadomego 
dysponowania środkami finansowymi. 

Beneficjenci projektu to 530 dzieci 
w wieku 6–14 lat oraz kilkudziesięciu 
pracowników stowarzyszenia.

Dobrze inwestuj w dobro!

Projekt edukacyjny dla organizacji poza-
rządowych, realizowany we współpracy 
z Akademią Rozwoju Filantropii. Dotychczas 
przeprowadzono 38 warsztatów, których 
głównym celem było przekazanie 500 
przedstawicielom organizacji pozarządowych 
wiedzy o racjonalnym zarządzaniu finansami.

ABC budżetu domowego, 
oszczędzania i pożyczania

Projekt edukacji finansowej dla 600 osób 
wychodzących z uzależnienia i bezdomności 
(zrealizowany we współpracy ze Stowarzy-
szeniem MONAR).

Grzegorz Haciski, 
prezes Fundacji Kultury 
i Nauki „Axioma”, 
ambasador Aka-
demii „Dostępne 
Finanse”, realizator 
sztuki dla seniorów 

„A konto może mieć każdy”

Realizując spektakl teatralny o kartach 
płatniczych, mieliśmy nadzieję, że przybliży-
my wszystkim uczestnikom ogromne zalety 
tej formy rozliczeń finansowych. A przy 
okazji sami podnieśliśmy naszą wiedzę 
na ten temat. Utwierdziliśmy się w przeko-
naniu, że warto i należy edukować widza i… 
aktora. Obrót bezgotówkowy to nie przemi-
jająca moda, to krok w XXI w.

Współpraca z mediami

Wiedzę ekonomiczną NBP szerzy również 
poprzez media. Dotychczas zrealizowali-
śmy 39 takich projektów. Jednym z nich 
był przeprowadzony we współpracy z TVP 
„Wielki Test Wiedzy Ekonomicznej”, który 
obejrzało ponad 1,4 miliona osób. Do 2015 r. 
włącznie odbyły się cztery edycje testu. 
Podobną oglądalność miał każdy z 20 
odcinków miniserialu „Spokojnie, to tylko 
ekonomia”, emitowanego w okresie po-
przedzającym test. Każdy z odcinków 
wyjaśniał wybrany, ważny społecznie 
problem ekonomiczny.

Akademia „Dostępne Finanse” 

Od 2012 r. NBP realizuje projekt Akade-
mia „Dostępne Finanse” (ADF), którego 
celem jest podniesienie wiedzy polskiego 
społeczeństwa na temat usług finansowych 
i obrotu bezgotówkowego, a w dłuższej per-
spektywie zmiana postaw Polaków wobec 
płatności bezgotówkowych. Akademia jest 
projektem realizowanym w 16 oddziałach 
okręgowych NBP. Pracownicy oddziałów 
nawiązują współpracę z liderami społeczno-
ści lokalnych, którzy swoją wiedzą, auto-
rytetem i zaangażowaniem promują idee 
projektu i wiedzę na temat obrotu bezgo-
tówkowego w swoim regionie.
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Agnieszka Czekierda, 
założycielka Teatru 
Małego Widza 

Idea pokazywania 
dzieciom świata, który 
dotyczy nas wszyst-

kich, jest mi bardzo bliska, dlatego z wielkim 
entuzjazmem włączyłam się w działania 
NBP adresowane do najmłodszych. Jest mi 

niezmiernie miło, że Teatr Małego Widza ma 
szansę uczestniczyć w tak ważnych i potrzeb-
nych działaniach. Jestem pod ogromnym 
wrażeniem inicjowanych przez NBP projek-
tów skierowanych do dzieci, dbania o jakość 
artystyczną tych projektów i zawartość me-
rytoryczną. Cieszę się, że NBP jest instytucją 
tak otwartą na wszystkie grupy społeczne 
i mądrze realizującą swoje główne zadanie, 
jakim jest dbanie o wartość pieniądza.

Edukacja najmłodszych

W 2014 r. NBP rozpoczął współpracę 
z Teatrem Małego Widza w celu edukowania 
dzieci w wieku 1–3 oraz 3–5 lat na temat 
wartości pieniądza. Powstały krótkie, minu-
towe piosenki, którym towarzyszą animo-
wane teledyski tłumaczone na Polski Język 
Migowy. Oficjalna premiera teledysków mia-
ła miejsce podczas gali kończącej XII konkurs 
„Świat przyjazny dziecku”, zorganizowany 

przez Komitet Ochrony Praw Dziecka.
Z kolei 1 czerwca 2015 r., w Dzień Dziecka, 
w warszawskim Teatrze Małego Widza odby-
ła się premiera spektaklu dla dzieci „Co zda-
rzyło się w Manko?” – ekonomicznej bajki 
detektywistycznej pokazującej zgubne skutki 
życia ponad stan i uświadamiającej wagę 
rozsądnego gospodarowania pieniędzmi. 
Przedstawienie na scenach Bydgoszczy, 
Krakowa, Lublina, Opola i Warszawy zoba-
czyło ponad 2,5 tysiąca dzieci z całej Polski.



Społeczna odpowiedzialność Narodowego Banku Polskiego

Dbamy o społeczeństwo

40

NBP stawia na edukację 
 – rok 2014 w liczbach

214 projektów 

edukacyjnych uruchomionych przy wsparciu NBP

62 projekty 
skierowane do środowisk szkolnych, zrealizowane 
przez NBP we współpracy z innymi podmiotami

200 tysięcy dzieci 
i 4 tysiące nauczycieli – łączna liczba uczestników 
projektów „Ekonomia na co dzień” oraz „Moje finanse”

30 tysięcy uczniów 
z ponad tysiąca szkół – uczestnicy olimpiad przedmio-
towych (Olimpiada Przedsiębiorczości oraz Olimpiada 
Wiedzy Ekonomicznej) współrealizowanych przez NBP

1 tysiąc prac 
nadesłanych na XIII edycję Konkursu na pracę pisemną

ponad milion odsłon 
rocznie Platformy Edukacji Ekonomicznej – NBPortal.pl 
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Czy wiesz, że produkowane na zlecenie 
NBP filmy można znaleźć także na stronie 
www.adapter.pl?

Adapter.pl to strona oferująca najwybitniej-
sze dzieła polskiej kinematografii osobom 
niewidomym i słabosłyszącym lub niesłyszą-
cym, założona przez Fundację Katarynka.

Mariusz Trzeciakiewicz, 
prezes Fundacji 
Katarynka

Dzięki napisom, audio-
deskrypcji i tłumacze-
niom migowym prze-

strzeń audiowizualna, jeszcze do niedawna 
zamknięta dla osób z dysfunkcjami senso-
rycznymi, staje się dla nich dostępna tak 
samo jak dla pełnosprawnych użytkowni-
ków internetu. Wręcz modelowym działa-
niem na tym polu okazała się współpraca 
z „Adapterem” – pierwszym kinem w sieci 
dostosowanym do potrzeb osób niewido-
mych i słabosłyszących. 

Narodowy Bank Polski jako jeden z pierw-
szych dostrzegł potencjał „Adaptera” 
i zwrócił się do prowadzącej go Fundacji 
Katarynka z propozycją wspólnego działania.
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„NBP nie wyklucza”

„NBP nie wyklucza” to kampania realizowa-
na przez NBP od 2011 r., skierowana do grup 
zagrożonych wykluczeniem finansowym, 
a także wymagających przekazu dostosowa-
nego do ich potrzeb i możliwości poznaw-
czych – osób niepełnosprawnych intelektu-
alnie, osób niesłyszących i niedowidzących, 
osób starszych, ale również dzieci.

Wychodzimy z założenia, że najważniejszą for-
mą pomocy osobom z niepełnosprawnością 
na rynku usług finansowych jest informacja. 
Dlatego stworzyliśmy m.in. specjalną stronę:

nbpniewyklucza.pl
Na stronie znajduje się zestaw informacji 
opracowanych we współpracy z Fundacją 
Vis Maior. Moduł „Dostępne usługi finanso-
we” składa się z pięciu części:

– dostępne usługi elektroniczne

– organizacja przestrzeni przyjaznej osobom 
z niepełnosprawnością

– prawa i przywileje niepełnosprawnych

– zatrudnianie osoby niepełnosprawnej

– profesjonalna obsługa klienta z niepełno-
sprawnością.

Każda część zawiera podstawowe informa-
cje dotyczące regulacji prawnych, prak-
tyczne rozwiązania, przykłady dobrych 
praktyk, filmy wideo i nagrania audio 
pomagające przedstawić tę problematykę 
jak najbardziej przystępnie.

Na stronie kampanii znajdują się też filmy 
dokumentalne przedstawiające wybrane 
epizody z historii polskiej bankowości. Mate-
riały te przygotowane są z audiodeskrypcją, 
opatrzone napisami i tłumaczem języka 
migowego. Stronę odwiedziło do tej pory 
ponad 20 tysięcy osób.

Ważne pojęcia:

AUDIODESKRYPCJA 
przekazywany drogą słuchową werbalny 
opis treści wizualnych dla osób niewidomych 
i słabowidzących.

TYFLOGRAFIKA 
wszelkie pomoce dydaktyczne dla osób 
niewidzących, służące poznaniu otaczającej 
je rzeczywistości w postaci schematów, 
rysunków, grafik, map wypukłych.

MAKATON 
program językowy umożliwiający proces 
porozumiewania się ludzi posługujących się 
mową w stopniu ograniczonym bądź też 
niemówiących wcale.

Zdaniem Fundacji Widzialni, promu-
jącej ideę internetu dostępnego dla 
osób z niepełnosprawnościami, strona 
stworzona przez NBP jest modelowym 
przykładem, godnym naśladowania.
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Karolina Zioło-Pużuk, 
doradca kierujący 
Zespołem ds. Społecz-
nej Odpowiedzialności 
w NBP

Kampania „NBP 
nie wyklucza” to odpowiedź na zapotrze-
bowanie wielokrotnie zgłaszane przez 
przedstawicieli środowisk zagrożonych 
wykluczeniem finansowym ze względu 
na niepełnosprawność. W ramach kampa-

nii dbamy o to, aby informacje kierowa-
ne przez NBP do społeczeństwa napraw-
dę trafiały do wszystkich Polaków. Stąd 
audiodeskrypcja towarzysząca materiałom 
audiowizualnym, tłumaczenie na język 
migowy filmów i udostępnianie osobom 
z niepełnosprawnością intelektualną infor-
macji na temat ekonomii w formie tekstu 
łatwego do czytania i zrozumienia. NBP 
jest pierwszą instytucją publiczną, która 
pomyślała o tej właśnie grupie! Na język 
migowy tłumaczymy też piosenki dla dzieci.

Wewnętrzne akcje informacyjne

Ważną odsłoną kampanii „NBP nie wy-
klucza” jest edukacja wewnętrzna w NBP. 
W 2015 r. wraz z Fundacją Integracja wy-
daliśmy broszurę „Savoir-vivre wobec osób 
z niepełnosprawnością”. Publikacja została 
dołączona do wewnętrznego czasopisma 
dla pracowników NBP „Jak w Banku”.

Piotr Pawłowski, prezes 
Fundacji Integracja

Bardzo się cieszę, 
że Fundacja Integracja 
trafiła na otwartych 
ludzi i wyjątkowo 

przyjazny klimat w NBP. Stało się to, kiedy 
zaproponowaliśmy wspólne działania Naro-
dowemu Bankowi Polskiemu, które spotkały 
się z ogromnym zainteresowaniem i wielkim 
zaangażowaniem pracowników tej instytucji.
Zaczęliśmy współpracę od realizacji ważnej 
kampanii społecznej „NBP nie wyklucza”, 
a później trafiliśmy w dziesiątkę z publikacją 
specjalnie przygotowaną dla pracowników 
banku centralnego. Wiemy, że cieszyła się 
ona dużym zainteresowaniem i pozwoliła im 
lepiej poznać świat osób z różnymi niepeł-
nosprawnościami.
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Leksykon terminów ekonomicznych

W 2011 r. z inicjatywy NBP, we współpracy 
z mazowieckim oddziałem Polskiego Związku 
Głuchych, powstał pierwszy w Polsce „Lek-
sykon pojęć ekonomicznych PJM”. Częścią 
promocji publikacji były szkolenia, w których 
udział wzięło ponad 200 osób. Od listo-
pada 2014 r. leksykon dostępny jest także 
jako aplikacja na urządzenia mobilne (iOS 
i Android). 

W przygotowaniu publikacji i nagraniu 
wybranych haseł leksykonu na zaproszenie 
Narodowego Banku Polskiego uczestniczyli 
znani aktorzy, m.in. Anna Dymna, Artur 
Barciś, Cezary Żak, Andrzej Grabowski, 
Krzysztof Globisz i Jerzy Radziwiłowicz, 
a także Prezes NBP prof. Marek Belka. 
Dodatkowo, Jerzy Radziwiłowicz i Ewa 
Błaszczyk wzięli udział w spocie prezen-
tującym „Leksykon”, emitowanym w TVP 
w 2013 r. Spot zwracał uwagę na zjawisko wy-
kluczenia ze względu na niepełnosprawność.

Sławomir Łuczywek, 
migam.org 

Aplikacja „Leksykon 
pojęć ekonomicznych 
PJM” jest przyjazna 
i bardzo prosta w ob-

słudze, pozwala na intuicyjne korzystanie. 
Dodanie definicji pojęć w języku migowym 
jest świetnym pomysłem. 

Aplikacja będzie bardzo użyteczna 
m.in. podczas codziennych spraw, ta-
kich jak prowadzenie rachunku banko-
wego lub umowy kredytowe. Z apli-
kacją takie czynności będą prostsze 
i obarczone mniejszym ryzykiem.
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Marcin Kaszuba, 
dyrektor Departamen-
tu Komunikacji i Pro-
mocji NBP

Celem naszych inicja-
tyw jest bezstronne 

i kompleksowe informowanie Polaków 
o roli NBP jako banku centralnego, a także 
o ekonomii i gospodarce, również w jej co-
dziennym wymiarze. Świadomi obywatele, 
rozumiejący mechanizmy, którymi rządzi się 
gospodarka, będą podejmowali świadome 
decyzje dotyczące ich finansów osobistych. 
Dlatego w naszych kampaniach kieruje-
my odpowiednio sprofilowany przekaz 
do wszystkich grup społecznych. 

Narodowy Bank Polski jako pierwsza insty-
tucja publiczna zaczął przygotowywać ulotki 
informacyjne w wersji łatwej do czytania 
i zrozumienia, dostępne dla osób z niepełno-
sprawnością intelektualną. Filmy dokumen-
talne poświęcone historii pieniądza, produ-
kowane na zlecenie NBP, zostały opatrzone 
audiodeskrypcją, dzięki czemu są dostępne 
dla niewidomych, oraz napisami i tłuma-
czeniem na Polski Język Migowy. W 2010 r. 
bank przygotował również innowacyjny 
słownik pojęć ekonomicznych w języku 
migowym. W ten projekt zaangażowali się 
m.in. wybitni polscy aktorzy oraz takie auto-
rytety jak Marek Belka. 

Słownik okazał się niezwykle przydat-
ny, bo – aż trudno to sobie wyobrazić – 
do momentu jego powstania w Polskim 
Języku Migowym brakowało podsta-
wowych pojęć ekonomicznych i banko-
wych, jak np. bankomat.  
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Tyflografiki

Emitowane przez NBP banknoty są nie tylko 
prawnym środkiem płatniczym, ale również 
naturalną i powszechną formą obecności 
banku centralnego w świadomości społecz-
nej. Dlatego i na tym poziomie NBP musi 
dbać o dostępność. W 2012 r. wydaliśmy 
600 kompletów tyflografik (wypukłych 
grafik) polskich banknotów wraz z audiode-
skrypcją dla osób niewidomych. Komplety 

zostały rozesłane do 27 stowarzyszeń 
i ośrodków w całej Polsce, w których uczą 
się i pracują osoby z dysfunkcją wzroku. 

Tyflografiki okazały się cenną pomo-
cą w prowadzeniu zajęć z ekonomii 
i pozwoliły osobom niewidomym lepiej 
poznać polskie banknoty.
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Kampania „NBP nie wyklucza”

Dla kogo?

– grupy zagrożone wykluczeniem 
finansowym

– osoby z niepełnosprawnością 
intelektualną

– osoby niesłyszące
– osoby niedowidzące
– osoby starsze i dzieci.

Po co?

Kampania „NBP nie wyklucza” to szereg 
nowatorskich działań, których celem jest 
przybliżenie tematyki finansów i ekonomii 
osobom zagrożonym wykluczeniem spo-
łecznym, w tym finansowym. 

Jak?

– strona internetowa 
www.nbpniewyklucza.pl

– leksykon terminów ekonomicznych 
w Polskim Języku Migowym

– makiety polskich banknotów 
wraz z audiodeskrypcją, przeznaczone 
do edukacji ekonomicznej osób 
z dysfunkcją wzroku

– broszura „Savoir-vivre wobec osób 
z niepełnosprawnością”

– współpraca z Teatrem 21.

600 kompletów 
tyflografik 
polskich banknotów

ponad 700 widzów 
spektaklu „Upadki. 
Odcinek 2”

20 tysięcy 
odwiedzin strony 
www.nbpniewyklucza.pl

200 uczestników 
szkoleń na temat pojęć 
ekonomicznych w PJM

40 tysięcy egzem-
plarzy miesięcznika 
„Społeczeństwo dla 
Wszystkich” PSOUU
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Współpraca z PSOUU

W kwietniu 2013 r. powstał numer specjalny 
czasopisma „Społeczeństwo dla Wszystkich”, 
wydawanego przez Polskie Stowarzyszenie 
na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysło-
wym (PSOUU), poświęcony roli NBP oraz 
kampanii „Nie daj się nabrać. Sprawdź, 
zanim podpiszesz”. 40 tysięcy egzemplarzy 
miesięcznika trafiło do oddziałów PSOUU 
w całej Polsce. 

Narodowy Bank Polski opublikował także 
ulotkę informującą o roli banku centralnego, 
napisaną językiem o wysokim stopniu przy-
stępności, która może służyć jako pomoc 
w prowadzeniu zajęć z gospodarowania bu-
dżetem domowym w szkołach specjalnych. 
Natomiast 24 października 2013 r., NBP 
wprowadził do obiegu monety upamiętnia-
jące 50-lecie działalności PSOUU.

Czy wiesz, że Narodowy Bank Polski jest 
pierwszą instytucją publiczną, która stara 
się dotrzeć z przekazem również do osób 
z niepełnosprawnością intelektualną?

Dbamy o to, aby osoby z niepełnosprawno-
ścią intelektualną korzystały z wiedzy eksper-
tów również za pomocą nowoczesnych tech-
nologii. We współpracy z nauczycielami ze 
szkół specjalnych w Warszawie i Tarnobrzegu 
współtworzyliśmy program komputerowy 
umożliwiający przekazanie podstawowych 
informacji na temat ekonomii i bankowo-
ści oraz naukę gospodarowania budżetem 
domowym. W 2015 r. do programu zostały 
dodane znaki Makaton. Było to możliwe dzię-
ki współpracy z dr Bogusławą B. Kaczmarek, 
która stworzyła polską wersję tego systemu 
znaków i gestów. 

Analiza opinii

Od 2012 r. współpracujemy z zespołem 
prof. Janusza Czapińskiego przy badaniu 
„Diagnoza społeczna”. Diagnoza ta to kom-
pleksowe badanie warunków i jakości życia 
Polaków, a także ich postaw, stanu ducha 
i zachowań, w ich własnym sprawozdaniu. 
Badaniu podlegają gospodarstwa domowe 
oraz ich członkowie, którzy ukończyli 16 lat. 

Pierwsza edycja badania miała miejsce 
w 2000 r. W ramach „Diagnozy” weryfi-
kowany jest również wizerunek instytucji 
publicznych, w tym Narodowego Banku 
Polskiego. Jest to dla nas istotny aspekt, 
ponieważ wizerunek NBP może wpływać 
na zaufanie do polskiej waluty.
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Teatr 21

W poszukiwaniu atrakcyjnych i skutecznych 
form przekazu w 2015 r. NBP podjął współ-
pracę z Teatrem 21, w którym aktorami są 
osoby z zespołem Downa. W efekcie tej 
współpracy powstały:

Przedstawienie teatralne „Upadki. 
Odcinek 2” – opowieść o odpowiedzialnym 
zarządzaniu finansami, napisana na pod-
stawie historii wymyślonej przez samych 
aktorów. Sztuka, oprócz elementów edu-
kacji ekonomicznej, uzmysławia społeczeń-
stwu, w jaki sposób sami niepełnosprawni 
mogą uczestniczyć w edukowaniu innych. 
Premiera obyła się 22 maja 2015 r. w Te-
atrze Powszechnym w Warszawie. W ciągu 
trzech miesięcy przedstawienie obejrzało 

ponad 700 osób. Wyjątkowość artystyczną 
sztuki docenili organizatorzy Międzynaro-
dowego Festiwalu Teatralnego „No Limits 
– Internationales Theaterfestival” w Berli-
nie, którzy zaprosili jej twórców do udziału 
w tym wydarzeniu.

Publikacja „Między marzeniami 
a upadkami” – zbiór scenariuszy zajęć 
teatralnych dla osób z niepełnosprawno-
ścią intelektualną, poświęconych tematyce 
pieniądza i jego roli w życiu codziennym. 
Publikacja jest cennym źródłem inspiracji 
dla animatorów, nauczycieli i pedagogów 
pracujących z dorosłymi osobami niepeł-
nosprawnymi, na przykład w Warsztatach 
Terapii Zajęciowej.

Justyna Sobczyk, 
założycielka Teatru 21, 
reżyser spektaklu 
„Upadki. Odcinek 2” 

Propozycja współ-
pracy, która wyszła 

ze strony NBP, okazała się bardzo twórcza. 
Byliśmy zaszczyceni, chwaliliśmy się i chwa-
limy nią nadal, gdyż jest dowodem na to, że 
można jednocześnie odważnie myśleć w ob-
szarze edukacji i sztuki włączającej. Nie-
zwykle ważne było dla nas to, że zostaliśmy 
obdarzeni zaufaniem od samego początku 
tego przedsięwzięcia. Myślę, że efekt naszej 
współpracy z NBP jest inspirujący i inno-
wacyjny. Rzadko jest tak, że od początku 
pracy teatralnej myśli się o wspierającym, 
poszerzającym kontekst działaniu edukacyj-
nym. Nam się to w pełni udało i odnieśliśmy 
sukces.
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Wartości kolekcjonerskie

Realizację misji w obszarze odpowiedzial-
ności społecznej NBP rozumie także jako 
odpowiadanie na potrzeby zgłaszane 
przez jego interesariuszy. 

W Narodowym Banku Polskim działa 
Rada ds. Numizmatycznych, która zaj-
muje się oceną merytoryczną inicjatyw 
numizmatycznych i badaniem popytu 
na rynku kolekcjonerskim. 

Rada, powołana przy Zarządzie NBP, składa 
się z ekspertów posiadających wybitną wie-
dzę historyczną lub doświadczenie w dzie-
dzinie projektowania oraz emisji monet 
i banknotów. 

Wartości kolekcjonerskie, emitowane 
przez NBP, mają również funkcję edukacyjną 
– upamiętniają ważne wydarzenia z historii 
Polski, pokazują wybitne postaci (np. wład-
ców, naukowców, artystów), znane instytu-
cje i organizacje oraz rozwijają zainteresowa-
nie polską kulturą, nauką i tradycją.

Zewnętrzne inicjatywy stały się inspiracją aż 
25 tematów, które w latach 2011–2015 NBP 
uwzględnił, emitując m.in. takie monety, jak: 

– 100 lat Teatru Polskiego w Warszawie
– 100-lecie Politechniki Warszawskiej
– 30. rocznica powstania NZS
– 20 lat Wielkiej Orkiestry Świątecznej 

Pomocy
– 50-lecie Programu 3 Polskiego Radia
– 50-lecie działalności Polskiego 

Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośle-
dzeniem Umysłowym. 

Czy wiesz, że wyemitowana w 2011 r. 
okolicznościowa 10-złotówka poświęcona 
100-leciu Towarzystwa Opieki nad Ociem-
niałymi, jest pierwszą w historii polskiej 
numizmatyki monetą, której nominał został 
wybity z wykorzystaniem alfabetu Braille’a?
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Narodowy Bank Polski upamiętnia 
także ważne dla lokalnych społeczności 
elementy kultury, tnp. sport. 

W 2011 r. zainaugurowano serię „Polskie 
Kluby Piłkarskie” monetą z wizerunkiem 
klubu Polonia Warszawa. Dwa lata później 
uhonorowano w ten sposób Wartę Poznań, 
a w 2016 r. Legię Warszawa. Wszystkie 
ww. kluby mają ponad 100-letnią tradycję 
działalności.

Andrzej Seweryn, 
aktor i reżyser, dyrek-
tor Teatru Polskiego 
im. Arnolda Szyfmana 
w Warszawie

Jubileuszowe, specjalne 
monety „100 lat Teatru Polskiego w War-
szawie” bardzo mi się podobają – i wiem, 
jak wiele pracy kosztowało projektantkę 
znalezienie symboli graficznych, które 
jednoznacznie kojarzyłyby się z naszym 
Teatrem i jego historią. Sto lat to przecież 
wiele ważnych wydarzeń, wiele znaczących 
nazwisk! Ostatecznie w przypadku obu 
monet w ich centrum znajduje się gmach 
Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana. 
I to mnie niezwykle cieszy – jestem bowiem 
przekonany, że fakt, iż ów piękny budynek 
przetrwał w praktycznie niezmienionym 
kształcie od czasów Szyfmana i że nadal 
służy sztuce scenicznej, jest najlepszym, 
najwłaściwszym symbolem historii i tra-
dycji Teatru Polskiego. Jesteśmy zaszczy-

ceni tym, że kolekcjonerzy dziś i badacze 
kultury w przyszłości zyskali tak interesującą 
i niecodzienną pamiątkę jubileuszu stulecia 
Teatru Polskiego w Warszawie.
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W 2009 r. NBP rozpoczął emisję mo-
net okolicznościowych z serii „Historia 
polskiej muzyki rozrywkowej”. 

Dotychczas ukazały się monety upa-
miętniające Czesława Niemena (2009 r.), 
Krzysztofa Komedę (2010 r.), Jeremiego 
Przyborę i Jerzego Wasowskiego (2011 r.), 
Agnieszkę Osiecką (2013 r.) oraz Grzegorza 

Ciechowskiego (2014 r.). Emisjom towa-
rzyszyły organizowane przez NBP wyda-
rzenia upamiętniające danego artystę, 
jak np. koncert telewizyjny zatytułowany 
„Grzegorz Ciechowski – spotkanie z legen-
dą” czy spektakl kabaretowy „Smuteczek, 
czyli ostatni naiwni” w Teatrze Dramatycz-
nym w Warszawie.

Warto wspomnieć również o wyemito-
wanej w 2011 r. dwuzłotowej monecie 
upamiętniającej 300-lecie Pielgrzymki 
Warszawskiej na Jasną Górę. 

Warszawska Pielgrzymka Piesza to wyjąt-
kowy fenomen religijny na duchowej mapie 
nie tylko Polski, lecz także Europy. Nieprze-
rwanie od 1711 r. gromadzi pątników, którzy 
przemierzają szlak wiodący od administra-
cyjnej stolicy Polski ku duchowej stolicy 
narodu – Jasnej Górze. Tradycji corocznego 

wędrowania nie zdołały przerwać ani repre-
sje zaborców, ani działania militarne pod-
czas dwóch wojen światowych, ani zakazy 
nazistów i komunistów. 
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Centrum Pieniądza NBP 
im. Sławomira S. Skrzypka

Choć wszyscy na co dzień korzystamy 
z pieniędzy, tak naprawdę niewiele osób zna 
dobrze ich historię i zmieniające się przez 
lata wizerunki. NBP jako polski bank central-
ny czuje się w obowiązku szerzyć tę wiedzę 
w społeczeństwie.

Historię i rolę pieniądza ma pokazywać 
Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira 
S. Skrzypka (Sławomir Skrzypek był preze-

sem NBP w latach 2007–2010 i pomysło-
dawcą przedsięwzięcia). To placówka eduka-
cyjna łącząca klasyczne formy ekspozycyjne 
z interaktywnymi rozwiązaniami multime-
dialnymi. Jej misją będzie upowszechnianie 
wiedzy o roli pieniądza na tle historii gospo-
darczej Polski i świata, ukazywanie sposobu 
funkcjonowania rynków finansowych, syste-
mów płatniczych oraz banków centralnych 
w gospodarce. Oferta edukacyjna Centrum 
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Pieniądza będzie dostosowana do różnych 
grup odbiorców, szczególnie do młodzieży 
gimnazjalnej, licealnej i akademickiej.

Losy pieniądza w szerokim kontekście 
historycznym i ekonomicznym zostaną 
ukazane w 16 modułach tematycznych 
– począwszy od „Antyku i Średniowie-
cza” aż po „Pieniądz w sztuce”.

Oprócz wątków typowo historycznych pre-
zentowana będzie także wiedza o giełdach 
i rynkach finansowych, uniach walutowych 
oraz gospodarczych, a także tajemnice 
tworzenia i produkcji pieniądza. W Centrum 
Pieniądza Narodowego Banku Polskiego 

możliwe będzie przyswojenie wiedzy ekono-
micznej na różnych poziomach zaawansowa-
nia. Pierwszy, najbardziej ogólny, ma umoż-
liwić pozyskanie elementarnych informacji 
i pomóc zrozumieć podstawowe mechani-
zmy świata ekonomii. Drugi, bardziej spro-
filowany, w postaci ścieżek edukacyjnych, 
kierowany jest do wybranych grup odbior-
ców. Kolejny poziom to zindywidualizowane 
pogłębienie wiedzy o pieniądzu i związanych 
z nim zjawiskach ekonomicznych. 

Bogate wyposażenie Centrum Pieniądza 
NBP w multimedia umożliwi zastosowanie 
różnych form komunikacji z odbiorcami 
mającymi rozmaite potrzeby i oczekiwania.
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„Czas to 
pieniądz, 
a pieniądz 
to więcej 
niż czas” 
Edgar Allan Poe
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Czy wiesz, że wszystkie banknoty, które 
weszły do obiegu od 1975 r., są autorstwa 
Andrzeja Heidricha?

Prof. Marek Belka,
Prezes NBP

W przedmowie do 
albumu poświęconego 
twórczości Andrzeja 
Heidricha napisał: 

Prace Andrzeja Heidricha znają bez mała 
wszyscy Polacy. Od 40 lat każdy z nas 

Andrzej Heidrich

W 2012 r. NBP uczcił 50-lecie współpracy 
z Andrzejem Heidrichem, projektantem 
polskich banknotów. W stołecznym oddziale 
NBP powstała wystawa prac tego wybitne-
go grafika. Można było tam zobaczyć unika-
towe projekty i szkice nie tylko banknotów, 
ale również znaczków i ilustracji do książek. 
Wystawa była też okazją do wydania albumu 
z reprodukcjami prac Andrzeja Heidricha, 
zestawu monet kolekcjonerskich oraz przy-
gotowania wraz z TVP filmu dokumentalne-
go „Wielki człowiek małej grafiki”. W wywia-
dzie, który przeprowadziła z artystą Teresa 
Torańska, przypomniał on koleje swojego 
życia. Wiele kart w jego historii zajmuje 
współpraca z Narodowym Bankiem Polskim, 
która trwa od 1960 r.

codziennie spotyka się z jego wybitnymi gra-
fikami. Większości te spotkania dają satysfak-
cję, a małe dzieła sztuki niezmiennie dobrze 
się kojarzą. Dla niektórych zbieranie prac 
Pana Andrzeja stało się wręcz sensem życia, 
chociaż każda z tych doskonałych grafik jest 
powielana w setkach milionów identycznych 
egzemplarzy. A mimo to Andrzej Heidrich 
pozostaje osobą nieznaną. Można zaryzyko-
wać stwierdzenie, że jest artystą całkowicie 
ukrytym za sukcesem swoich prac. Są one tak 
powszechne, że nie przychodzi nam do głowy, 
że ktoś je wymyślił, zaprojektował i narysował.
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Aplikacje mobilne

Narodowy Bank Polski nie zapomina o wy-
zwaniach współczesnego, szybko zmieniają-
cego się świata. 

Chcąc trafiać z przekazem do coraz młod-
szych pokoleń, ale również udostępniać 
swoją wiedzę w przystępny sposób starszym 
pokoleniom, przygotował liczne aplikacje 
na urządzenia mobilne. Wszystkie są darmowe.

NBP Safe
– rozpoznanie autentycz–

ności banknotów (w tym 
moduł dostępny dla osób 
z dysfunkcją wzroku) 

– informacje o kursach 
walut

Encyklopedia pojęć 
ekonomicznych
– słownik pojęć (ekonomia 

i finanse)

Leksykon pojęć ekono-
micznych PJM
– leksykon najważniejszych 

pojęć ekonomicznych 

Mój Portfel
– menedżer domowego 

budżetu 
– informacje o NBP
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Serwisy i czasopisma NBP

Czy wiesz, że NBP jest także wydawcą 
licznych publikacji?

Spośród prawie 30 tytułów wydawanych 
przez Narodowy Bank Polski większość to 
periodyki (roczniki, kwartalniki i miesięczni-
ki), na ogół ukazujące się w języku polskim 
i angielskim. Wydawnictwa są dostępne 
na stronie internetowej NBP oraz w Portalu 
Edukacji Ekonomicznej NBPortal.pl. 

Dorobek intelektualny naszych pracowni-
ków promujemy na stronie www.nbp.pl.

CE Financial Observer

formuła: portal ekonomiczny 
w jęz. angielskim

zawartość: artykuły, opinie, 
wiadomości

tematyka: gospodarka krajów Europy 
Środkowej i Wschodniej

www.financialobserver.eu/ce

Bank i Kredyt

formuła: czasopismo naukowe

zawartość: artykuły naukowe

tematyka: ekonomia, finanse, funk-
cjonowanie instytucji finansowych

www.bankikredyt.nbp.pl

Obserwator Finansowy

formuła: portal ekonomiczny

zawartość: artykuły, opinie, 
wiadomości

tematyka: makroekonomia, 
finanse publiczne, bankowość, 
rynki finansowe

www.obserwatorfinansowy.pl

Spot On

formuła: e-miesięcznik

zawartość: artykuły, opinie, 
wiadomości

tematyka: wybór publikacji 
z Obserwatora Finansowego

dostępny w formie aplikacji mobilnej 
oraz  e-booka na stronie Obserwato-
ra Finansowego
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Biblioteka

Bogatym źródłem wiedzy ekonomicznej jest 
także Centralna Biblioteka NBP, która działa 
od 1947 r. i jest jedną z najlepiej zaopatrzo-
nych polskich bibliotek naukowych o profilu 
ekonomicznym. Biblioteka posiada bogate 

zbiory wydawnictw z dziedziny nauk ekono-
micznych, w szczególności z dziedziny banko-
wości, finansów, zarządzania, a także marke-
tingu, prawa i wiedzy o Unii Europejskiej.

Dzielimy się wiedzą

Narodowy Bank Polski prowadzi wiele dzia-
łań, umożliwiając dostęp do swojej i świato-
wej wiedzy ekonomicznej najwyższej jakości. 
Jednym z najważniejszych projektów w tym 
obszarze jest działający od 2009 r. serwis 
Obserwator Finansowy – portal ekonomicz-
ny prezentujący wiedzę na temat makro-
ekonomii, finansów publicznych, bankowo-
ści oraz rynków finansowych. Na łamach 
serwisu wypowiadały się takie znakomitości, 
jak nobliści Kenneth Arrow, Robert Fogel 
i Edmund Phelps. Redakcja serwisu wydaje 
także e-miesięcznik „Spot On” w postaci 

aplikacji na urządzenia mobilne. Zawiera on 
wybór najczęściej czytanych i najczęściej 
komentowanych publikacji w ostatnim 
miesiącu. Od 2015 r. portal ma również swo-
ją wersję anglojęzyczną. Central European 
Financial Observer (CE Financial Observer) 
skierowany jest do użytkowników, których 
interesuje gospodarka krajów Europy 
Środkowej i Wschodniej.

Artykuły z zakresu ekonomii i finansów 
publikuje także czasopismo naukowe „Bank 
i Kredyt”, które powstało w NBP w 1970 r.
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Centralna Biblioteka NBP w liczbach

Biblioteka posiada również specjalne 
stanowisko dla osób z dysfunkcją wzroku, 
wyposażone w program DOLPHIN, drukar-
kę brajlowską, linijkę brajlowską oraz lupę 
elektroniczną.

Kilka razy w roku Centralna Biblioteka 
NBP przekazuje do bibliotek uczelnianych 
w całym kraju dublety książek wycofanych 
z księgozbioru NBP oraz publikacje otrzy-
mane w formie daru.

130 tysięcy
woluminów książek

43 tysiące
książek i 6 tysięcy 
tytułów czasopism 

elektronicznych

11 tysięcy 
użytkowników rocznie

42 tysiące
egzemplarzy czasopism

8 stanowisk
komputerowych

400 czasopism
prenumerowanych

29 miejsc
w czytelni z udogodnie-
niami dla użytkowników 

laptopów
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Konkursy i nagrody

Narodowy Bank Polski stale współpra-
cuje z ekonomistami, analitykami oraz 
dziennikarzami. Doceniamy ich wiedzę 
i profesjonalizm, dlatego też promu-
jemy ich dokonania. Najczęściej taką 
formą promocji są konkursy.

Konkurs na Najlepszych Analityków 
Makroekonomicznych 

organizowany od 2008 r. przez redakcje 
dzienników „Rzeczpospolita” i „Parkiet” we 
współpracy z Narodowym Bankiem Polskim. 
Przeznaczony jest dla analityków i zespołów 
analitycznych zajmujących się prognozo-
waniem wskaźników makroekonomicznych 
(analityków pracujących w bankach lub 
innych instytucjach finansowych; pracowni-
ków i zespoły pracowników naukowych za-
trudnionych w instytutach, których działal-
ność obejmuje prognozowanie; studentów 
kierunków ekonomicznych zaangażowanych 
w pracę kół naukowych). Uczestnicy kon-
kursu co kwartał nadsyłają prognozy pięciu 
wskaźników makroekonomicznych: stopy 
bezrobocia, realnej dynamiki PKB, inflacji, 
realnej dynamiki nakładów brutto na środki 
trwałe i salda obrotów bieżących.

„Gdyby to zależało ode mnie…”  

konkurs organizowany od 2012 r. przez 
zespół serwisu Obserwator Finansowy. 
Konkurs promuje pomysły i publikacje 
wskazujące, co i w jaki sposób można zrobić 
w Polsce, aby lepiej i z większym pożytkiem 
gospodarować pieniędzmi publicznymi.

Konkurs o Nagrodę Prezesa NBP 

na najlepszą pracę pisemną (dla uczniów 
szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) 
oraz magisterską, doktorską i habilitacyjną – 
organizowany od 2008 r. Dotychczas zgło-
szono do tego konkursu niemal 180 prac.

Nagroda Prezesa NBP 

za wybitne publikacje książkowe z dziedzi-
ny bankowości i finansów dla publicystów 
naukowych.

Konkurs im. Władysława Grabskiego 

na najlepszego dziennikarza ekonomicznego 
– promuje dziennikarzy, którzy dzięki swojej 
wiedzy i warsztatowi przystępnie i zrozu-
miale wyjaśniają społeczeństwu trudne 
zagadnienia ze świata gospodarki. Nagrody 
przyznawane są za artykuły oraz audycje 
radiowe i programy telewizyjne, przygo-
towane w kategoriach: polityka pieniężna 
i stabilność finansowa; finanse osobiste 
i edukacja ekonomiczna; felieton lub analiza; 
wywiad; problematyka regionalna.
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Łukasz Tarnawa, 
główny ekonomista 
banku BOŚ, laureat 
konkursu na Najlep-
szych Analityków 
Makroekonomicznych

Konkurs na Najlepszych Analityków Makro-
ekonomicznych jest cenną inicjatywą, która 
przyczynia się do podnoszenia poziomu pro-
gnoz makroekonomicznych i upowszechnie-
nia wiedzy ekonomicznej w naszym kraju. 
Dzięki systematycznemu gromadzeniu pro-

gnoz analityków i rankingowaniu ich, a także 
dzięki oprawie medialnej, konkurs stanowi 
dodatkowy bodziec do poprawy warsztatu 
prognostycznego jego uczestników i przy-
czynia się do zapewnienia uczestnikom życia 
gospodarczego w Polsce wysokiej jakości 
prognoz makroekonomicznych. Jednocze-
śnie cieszy coraz szersze zaangażowanie 
w konkursie zespołów studentów uczelni 
ekonomicznych, co pozwala tym najmłod-
szym uczestnikom konkursu na konfron-
towanie zdobywanej wiedzy teoretycznej 
z realiami gospodarki.

Alicja Zboińska, „Pol-
ska – Dziennik Łódzki”, 
laureatka Konkursu 
im. W. Grabskiego

Dziennikarstwo eko-
nomiczne wymaga 

nie tylko dużej wiedzy, ale i umiejętności 
przekazania widzom, czytelnikom i słucha-
czom skomplikowanych procesów w prosty 

i zrozumiały sposób. To spore wyzwanie 
i żmudna praca, często mniej spektakularna 
niż opisywanie pełnych sensacji afer. Nagro-
da im. Władysława Grabskiego to uznanie 
dla tych, którym udaje się osiągnąć ten cel 
– popularyzować zagadnienia ekonomiczne, 
przybliżać skomplikowane produkty finan-
sowe i tłumaczyć gospodarczą rzeczywi-
stość w przystępny sposób. Dla dziennikarza 
to największe wyróżnienie!

Współpraca z organizacjami
pozarządowymi

W Polsce realizowanych jest wiele przed-
sięwzięć godnych wsparcia przez NBP. 
O wielu z nich wspomniano już w tym 
raporcie, ale na uwagę zasługują również 
te, w których NBP uczestniczy jako partner 
charytatywny lub patron.
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Współpraca NBP z organizacjami 
pozarządowymi

Współpraca z Caritas Polska (2010 r.) 
Realizacja kampanii „Wymieńmy się”. Pod koniec 2010 r. stare 
monety i banknoty traciły ważność. Celem akcji było zachęce-
nie Polaków do ich wymiany. Efekty akcji:
– 109 worków monet zebranych w oddziale NBP w Warszawie
– 250 tysięcy nowych złotych zebranych dla Caritasu 

(= 2,5 miliarda starych złotych, tj. 10 milionów sztuk starych 
monet i banknotów o łącznej wadze 3,5 tony)

– zebrane pieniądze umożliwiły ufundowanie stypendiów 
dla 300 podopiecznych programu „Skrzydła”.

Wsparcie dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (od 2011 r.)
– na aukcje, z których dochód przekazywany był WOŚP, bank 

przeznaczył m.in. monety okolicznościowe oraz wartościowe 
fotografie z serii „Portrety i monety”

– w oddziałach okręgowych NBP prowadzone były zbiórki 
pieniędzy na WOŚP

– zorganizowano akcję „Bank z sercem”
– prof. Marek Belka był gościem Przystanku Woodstock w 2012 r.
– w 2012 r. NBP miał swoje stoisko na Przystanku Woodstock, 

gdzie edukowano uczestników festiwalu z ekonomii, 
działalności banku centralnego oraz zasad weryfikacji 
autentyczności banknotów.

Darowizny rzeczowe
Do tej pory na użytek organizacji pozarządowych NBP przekazał 
m.in. kilka tysięcy komputerów i kilkaset drukarek. Wśród bene-
ficjentów znalazły się takie organizacje, jak:
– Towarzystwo Pomocy Polakom (Oddział Polska)
– Stowarzyszenie MONAR
– Polski Czerwony Krzyż
– Caritas Polska
– Wspólnota Polska
– Fundacja Pomocy na Rzecz Żołnierzy Armii Krajowej 
– Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.
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Narodowy Bank Polski współpracuje 
z wieloma instytucjami publicznymi. 
Jednym z głównych interesariuszy 
zewnętrznych jest Skarb Państwa, dla 
którego bank centralny prowadzi ob-
sługę bankową rachunków bieżących.

Ważnymi partnerami są także inne instytu-
cje publiczne, banki komercyjne, między-

narodowe instytucje finansowe oraz banki 
centralne innych państw. Dla NBP ważne są 
także środowiska akademickie i naukowe, 
z którymi bank wymienia doświadczenia 
i dzieli się wiedzą. Wspiera działalność na-
ukowo-badawczą, ponieważ chce właściwie 
i odpowiedzialnie wypełniać swojecele oraz 
zadania, a także zwiększać swoje znaczenie 
na arenie międzynarodowej.

Bank państwa

Narodowy Bank Polski prowadzi obsługę 
bankową budżetu państwa w zakresie okre-
ślonym w ustawie o finansach publicznych. 
Prowadzi m.in. centralny rachunek bieżący 
budżetu państwa oraz rachunki bieżące 
państwowych jednostek budżetowych 
i państwowych funduszy celowych, zarzą-
dzanych przez Zakład Ubezpieczeń Spo-
łecznych i Kasę Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego. Prowadzi też rachunki innych 
osób prawnych oraz podmiotów posiadają-
cych ustawowe upoważnienie do otwierania 
rachunków w NBP, a od momentu przystą-
pienia do Unii Europejskiej także rachunki 
bankowe przeznaczone do obsługi środków 
przekazywanych z funduszy unijnych oraz 
przekazywanych Unii z tytułu składki człon-
kowskiej Polski.

NBP obsługuje Skarb Państwa

Narodowy Bank Polski obsługuje kilka-
dziesiąt tysięcy rachunków, w tym ok. 970 
rachunków związanych z redystrybucją 
środków pochodzących z Unii Europejskiej.
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Podstawowym założeniem bankowej 
obsługi budżetu państwa jest codzien-
ne zasilanie rachunków bankowych 
jednostek budżetowych w środki
do wykorzystania w danym dniu.

Zadanie to NBP wypełnia dzięki połączeniu 
Zintegrowanego Systemu Księgowego NBP 
z systemem informatycznym Ministerstwa 
Finansów TREZOR w międzysystemo-
wy interfejs Business To Business (B2B), 
zapewniający nowoczesny sposób komuni-
kowania się posiadacza rachunku z NBP oraz 
wysokie bezpieczeństwo przekazywanych 
danych. Obsługa posiadacza rachunku jest 
jedną z kluczowych funkcji banku central-

nego. W związku z tym opracowaliśmy 
plan ciągłości działania (PCD), aby system 
płatniczy funkcjonował bez zakłóceń nawet 
w razie wystąpienia sytuacji kryzysowej.

Narodowy Bank Polski zarządza również 
rezerwami dewizowymi, które służą przede 
wszystkim wzmocnieniu wiarygodności fi-
nansowej kraju, obniżając koszt finansowania 
na rynkach globalnych i ograniczając ryzyko 
gwałtownego odpływu kapitału. Rezerwy 
dewizowe wspierają także stabilność rynków 
finansowych i sektora bankowego, w szcze-
gólności przez dostarczanie płynności 
walutowej w przypadku dysfunkcjonalności 
rynków finansowych.



Społeczna odpowiedzialność Narodowego Banku Polskiego

Dbamy o rynek

70

Udogodnienia dla klientów

Narodowy Bank Polski rozwija nowoczesne 
systemy transakcyjne. W 2002 r. urucho-
miliśmy dla klientów instytucjonalnych 
system bankowości elektronicznej enbepe, 
do obsługi rachunków, który w 2015 r. 
został zastąpiony nowym systemem NBE. 
Nowe rozwiązania znacznie usprawnia-
ją obsługę rachunków bankowych, m.in. 
umożliwiają szybki i intuicyjny dostęp do 
informacji dotyczących rachunków, sald, 
obrotów, operacji, złożonych zleceń, wycią-

gów, raportów oraz zestawień księgowych. 
Do jego głównych funkcji należy obsługa 
zleceń płatniczych, zleceń wypłaty gotówki, 
lokat terminowych, czeków bankierskich 
i żądań odwołania płatności.

Wiele nowych funkcjonalności przy-
gotowano z myślą o uproszczeniu 
pracy użytkowników przy zachowaniu 
maksymalnej integralności i bezpie-
czeństwa danych.
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Zapobieganie ryzykom

Od 2004 r. w NBP funkcjonuje Zintegrowa-
ny System Zarządzania Ryzykiem, składa-
jący się z trzech integralnie powiązanych 
poziomów:

– zdecentralizowanego zarządzania 
ryzykiem we wszystkich jednostkach 
organizacyjnych NBP

– działalności wyspecjalizowanych 
jednostek organizacyjnych

– podejmowania przez Zarząd NBP decyzji 
o charakterze strategicznym.

Jest unikalną na skalę międzynarodową 
kompilacją rozwiązań istniejących w innych 
bankach centralnych.

Czy wiesz, że od 2003 r. NBP posiada 
certyfikowany system zarządzania jakością 
zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2009 
dla obsługi bankowej za pośrednictwem 
systemu bankowości elektronicznej?

Hanna Rybarczyk, 
główna księgowa Woje-
wódzkiej Stacji Sanitar-
no-Epidemiologicznej 
w Bydgoszczy

Wojewódzka Stacja 
Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy 
jest dysponentem środków budżetu pań-
stwa drugiego stopnia, dlatego kierownic-
two jednostki zdecydowało o jak najszyb-

szym podjęciu pracy w nowym systemie 
bankowości elektronicznej Narodowego 
Banku Polskiego. Zapoznaliśmy się z udo-
stępnionymi w internecie materiałami 
szkoleniowymi oraz uczestniczyliśmy w zor-
ganizowanej przez NBP prezentacji nowego 
systemu. Materiały edukacyjne okazały 
się przejrzyste i wzbudziły zainteresowanie 
nowym systemem. Jednak przeważającym 
argumentem, mającym wpływ na decyzję 
o jak najszybszym włączeniu Wojewódzkiej 
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Byd-
goszczy do nowego systemu, okazały się 
nowe, niedostępne dotychczas usługi. Są 
to przede wszystkim: mobilna bankowość 
oraz elektroniczna wersja obsługi zlecenia 
wypłaty gotówki.
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Działalność analityczno-badawcza

Działania banków centralnych muszą być 
podbudowane wynikami kompleksowych 
badań ekonomicznych, wykorzystujących 
różnorodne podejścia metodyczne i stosu-
jących zróżnicowane narzędzia badawcze. 
Znaczenie takich badań jest szczególnie 
ważne w okresie dużej niepewności cechują-
cej obecnie gospodarkę światową.

W 2012 r. powstał Ramowy program badań 
ekonomicznych NBP na lata 2013–2016, 
w którym przedstawione są preferowane 
obszary badawcze będące przedmiotem 
badań ekonomicznych. 

Preferowane obszary badawcze obejmują:

– stabilność makroekonomiczną
– stabilność finansową
– metody badań ilościowych.

Badania ekonomiczne w NBP realizowane są 
głównie przez pracowników NBP w ramach 
powierzonych im zadań. Możliwość pro-
wadzenia badań dla NBP mają także osoby 
spoza banku, dzięki organizowanym rokrocz-
nie konkursom NBP na projekty badawcze. 
Wyniki projektów badawczych są upublicz-
niane w formie prezentacji oraz publikacji. 

Publikacje po polsku
Wśród wszystkich publikacji 299 ukazało 
się w języku polskim.

Publikacje pracowników NBP
W latach 2010–2015 w wydawnictwach 
krajowych i międzynarodowych ukazało 
się 614 publikacji pracowników NBP.

Publikacje po angielsku
Wśród wszystkich publikacji 315 ukazało 
się w języku angielskim.

Czasopisma z listy filadelfijskiej
72 publikacje, które ukazały się w latach 
2010–2015, pojawiło się w renomowanych 
czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej.

299

614

315
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Czy słyszałeś o Instytucie Ekonomicznym 
Narodowego Banku Polskiego?

Instytut Ekonomiczny NBP jako jednostka 
analityczno-badawcza prowadzi prace ma-
jące na celu realizację zadań NBP w zakre-
sie polityki pieniężnej oraz przygotowuje 
materiały dla Zarządu NBP i Rady Polityki 
Pieniężnej w tym obszarze.

Szczegółowe prace analityczno-badawcze 
w latach 2010–2015 obejmowały zagadnie-
nia związane z: polityką pieniężną i makro-
ostrożnościową, procesami inflacyjnymi, 
sytuacją ekonomiczną przedsiębiorstw oraz 
gospodarstw domowych, jak również ryn-
kiem pracy i nieruchomości. Prowadzono 
badania gospodarki polskiej na tle gospo-
darek strefy euro. Przedmiotem uwagi były 
zmiany zachodzące w otoczeniu gospo-
darczym w kraju i na świecie, koniunktura 
oraz determinanty rozwoju gospodarczego. 
Prace badawcze i modelowe dotyczyły tak-
że mechanizmu transmisji polityki pieniężnej 
i jego zmian związanych m.in. z kryzysem 
finansowym. W obszarze zainteresowań zna-
lazły się ponadto finanse publiczne krajów 
regionu Europy Środkowej i Wschodniej 
oraz państw strefy euro przechodzących 
kryzys zadłużenia. Przedmiotem prac IE 
była rozbudowa modeli wykorzystywanych 
do przygotowywania prognoz makroeko-
nomicznych wspierających prowadzenie 
polityki pieniężnej przez NBP.

W latach 2010–2015 w wydawnictwach 
krajowych i międzynarodowych ukazało się 
614 publikacji pracowników NBP, w tym 
299 publikacji po polsku i 315 po angielsku 
– wśród nich 72 publikacje w renomowa-
nych czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej. 
W przygotowywanym przez RePEc rankingu 
publikacji naukowych NBP zajmuje trzecią 
pozycję na liście polskich instytucji nauko-
wych, zaś w pierwszej dwudziestce najwyżej 
sklasyfikowanych polskich ekonomistów 
znajduje się siedmiu pracowników NBP.

Narodowy Bank Polski jest aktywnym mo-
deratorem dyskusji ekonomicznych, czemu 
służą m.in. organizowane konferencje i se-
minaria naukowe. W latach 2010–2015 NBP 
zorganizował 30 konferencji międzynaro-
dowych oraz 166 otwartych seminariów na-
ukowych. Wydarzenia te przyczyniły się do 
podniesienia poziomu wiedzy ekonomicznej 
społeczeństwa, a także szerzenia i pogłę-
biania wiedzy na temat roli i misji banku 
centralnego w życiu gospodarczym, polityki 
monetarnej, stabilności finansowej i szeregu 
innych zagadnień ekonomicznych. W 2014 r. 
NBP uruchomił program wizyt badawczych 
– Visiting Researcher Program, w którym 
uczestniczą uznani zagraniczni ekonomiści. 
Celem programu jest prowadzenie w NBP 
badań naukowych, które spełniają wysokie 
standardy międzynarodowe, a tym samym 
wzmocnienie pozycji NBP jako ważnego 
ośrodka badawczego.

Narodowy Bank Polski prowadzi także wiele 
badań statystycznych, z których korzysta-
ją organizacje międzynarodowe, takie jak 
Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Bank 
Światowy, Organizacja Współpracy Gospo-
darczej i Rozwoju oraz Bank Rozrachunków 
Międzynarodowych. Szczególnie intensywna 
jest współpraca z Europejskim Bankiem 
Centralnym, wynikająca z uczestnictwa NBP 
w Europejskim Systemie Banków Centralnych.
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Zamówienia publiczne

Odpowiedzialność społeczna Narodowego 
Banku Polskiego dotyczy również relacji 
z wykonawcami zamówień publicznych.

Tam, gdzie to możliwe i racjonalne 
z punktu widzenia dbałości o poziom 
kosztów i jakość, bank stara się uwzględ-
niać klauzule społeczne oraz środowisko-
we w zamówieniach publicznych.

Dotyczy to zwłaszcza przetargów na usługi, 
takie jak sprzątanie pomieszczeń biuro-
wych, ochrona mienia czy usługi pocztowe. 

Mimo iż przepisy ustawy Prawo zamówień 
publicznych nie nakładają na zamawiających 
obowiązku wymagania od wykonawców 
zatrudniania pracowników, to w zamówie-
niach NBP na usługi sprzątania czy ochrony 
mienia takie wymogi zostały sformułowane, 

a dzięki temu pracownicy realizujący usługi 
mają zagwarantowane świadczenia.

Klauzule środowiskowe 
są istotne zwłaszcza przy zakupie sprzętów 
biurowych. NBP wymaga tu certyfikatów, 
takich jak np. Energy Star. Dbamy również 
o to, aby środki czystości wykorzystywane 
podczas sprzątania w budynkach banku były 
jak najmniej szkodliwe dla zdrowia i środowi-
ska – w ocenie ofert premiowane są te naj-
bardziej ekologiczne. Klauzule środowiskowe 
znajdują zastosowanie również w postępo-
waniach na dostawę np. mikrokomputerów.

Klauzule społeczne 
zostały zastosowane m.in. w postępo-
waniu na usługi sprzątania pomieszczeń 
centrali NBP, usługi ochrony mienia 
oraz usługi pocztowe.

Michał Brzoza-
-Brzezina, zastępca 
dyrektora generalnego 
Instytutu Ekonomicz-
nego NBP

Narodowy Bank Polski 
od wielu lat realizuje kompleksowy program 
badań ekonomicznych. Głównym celem 
programu jest pogłębianie naszej wiedzy 
o gospodarce poprzez szczegółowe badanie 
różnych zagadnień ekonomicznych ważnych 
dla polityki pieniężnej i stabilności finanso-
wej. Jednocześnie, obok prowadzenia badań, 

promujemy wiedzę, dzielimy się nią oraz 
wymieniamy doświadczenia z zakresu nauk 
ekonomicznych. Wyniki badań prezentujemy 
na konferencjach oraz publikujemy zarów-
no w materiałach NBP, jak i w krajowych 
i międzynarodowych czasopismach ekono-
micznych. Organizujemy otwarte seminaria 
naukowe i konferencje, na które zapraszamy 
czołowych ekonomistów z kraju i ze świata. 
Finansujemy konkursy NBP na projekty 
badawcze, wspierając w ten sposób krajo-
we talenty z dziedziny ekonomii. Jesteśmy 
przekonani, że działania te dają dobry impuls 
do rozwoju gospodarki i społeczeństwa.
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Czy wiesz, że dzięki zastosowaniu klauzuli 
środowiskowej NBP korzysta z energii 
odnawialnej?

W 2015 r. odbyło się postępowanie przetar-
gowe na dostawy energii do większości od-
działów NBP (łącznie 48 punktów poboru). 

Jednym z kryteriów oceny ofert był udział 
energii pozyskiwanej ze źródeł odnawial-
nych (OZE) w całości dostarczanej energii. 
Dostawca wybrany w przetargu uzyskał 
maksymalną liczbę punktów przewidzianą 
dla tego kryterium.

Pomoc techniczna

Pod koniec lat 90. ub.tw. Narodowy Bank 
Polski rozpoczął udzielanie pomocy tech-
nicznej bankom centralnym państw prze-
chodzących transformację gospodarczą. 

Celem programu pomocy technicznej NBP 
jest przekazywanie wiedzy eksperckiej i do-

świadczeń z okresu transformacji gospodar-
czej i procesu przygotowań do członkostwa 
w Unii Europejskiej. Program przeznaczony 
jest dla pracowników średniego i wyższego 
szczebla banków centralnych krajów prze-
chodzących transformację gospodarczą, 
niebędących państwami członkowskimi UE.

Czy wiesz, że NBP intensywnie współpra-
cuje ze środowiskiem międzynarodowym?

Współpraca ze środowiskiem międzynaro-
dowym oraz członkostwo w międzynaro-
dowych instytucjach finansowych niesie 
szereg korzyści w postaci zapewnienia 
większej stabilności systemu finansowego 
i systemu gospodarczego. 

Narodowy Bank Polski współpracuje z:
– Europejskim Bankiem Centralnym (EBC)
– Międzynarodowym Funduszem 

Walutowym (MFW)
– Bankiem Rozrachunków 

Międzynarodowych (BRM)
– Bankiem Światowym
– Europejskim Bankiem Odbudowy 

i Rozwoju (EBOR).





Dbamy 
o pracowników
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Fundamentem społecznej odpowiedzialno-
ści każdego pracodawcy jest sprawiedliwe 
traktowanie i wynagradzanie pracowników. 
Szczególna rola banku centralnego w sys-
temie finansowym państwa wymaga, aby 

zarządzanie zasobami ludzkimi wspierało 
postrzeganie NBP jako instytucji stabilnej, 
przewidywalnej, stojącej na straży zasad 
państwa prawa.

Elwira Kucharska, 
dyrektor Departamen-
tu Kadr NBP

W Departamencie 
Kadr społeczną odpo-
wiedzialność rozu-

miemy jako dbałość o dobro pracowników, 
organizowanie odpowiednich warunków 
pracy i rozwoju zawodowego oraz kształto-
wanie atmosfery sprzyjającej efektywności, 
wspartej wzajemnym szacunkiem i relacjami 
oraz wymianą wiedzy i doświadczeń. Rolą 

Departamentu Kadr jest nadzorowanie 
przestrzegania praw i przepisów, które 
regulują sposób funkcjonowania banku 
w bardzo newralgicznym obszarze relacji 
pracodawca – pracownik. W obszarze kom-
petencji i zainteresowań służb kadrowych 
jest również, poza kodeksowymi normami, 
możliwość kształtowania kultury organiza-
cyjnej wynikającej zarówno z obowiązków, 
strategii, jak i misji NBP oraz niepisanych 
zwyczajów i tradycji wypływających z kulty-
wowania wspólnych dla wszystkich pracow-
ników NBP wartości.

NBP – solidny pracodawca

90% 
pracowników NBP ma poczucie dumy 
z pracy w banku centralnym

5% rocznie
kształtuje się wskaźnik fluktuacji pracowni-
ków (w sektorze bankowym wynosi średnio 
15–18%)

1–2% rocznie
wskaźnik dobrowolnych odejść

17 lat
wynosił przeciętny staż pracy w NBP 
w latach 2010–2014
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58%

49%

Równe szanse w zatrudnieniu

W NBP najważniejsze są kompetencje 
pracownika, ale bank dba również o równo-

uprawnienie i różnorodność zatrudnienia, 
zarówno pod względem płci, jak i wieku.

Równouprawnienie 
i różnorodność w NBP

Pracownicy poniżej 26. roku życia
W 2015 r. NBP zatrudniał 3 razy więcej 
pracowników poniżej 26. r.ż. niż w 2010 r.

Pracownicy po 45. roku życia
58% pracowników NBP to osoby 
po 45. roku życia.

Stanowiska kierownicze
49% pracowników na stanowiskach 
kierowniczych to kobiety.

Zatrudnienie kobiet*
NBP zatrudnia 3367 pracowników, 
z czego 53,7% stanowią kobiety.

2010 2015

* Stan na 01.10.2015

53,7%
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Przyszłe kadry ekonomiczne

Narodowy Bank Polski, od dawna zaanga-
żowany w kluczowe projekty społeczne, 
wdrożył po raz pierwszy w 2014 r. specjalny 
program ułatwiający młodym, zdolnym 
ludziom rozpoczęcie kariery zawodowej.

Program „Staże Prezesa NBP” skiero-
wany jest do najlepszych studentów, 
których zainteresowania koncentrują 
się m.in. wokół polskiego i unijnego 
prawa bankowego, rynku finansowego 
i innych zagadnień związanych z banko-
wością centralną.

Uczestnikom projektu stażowego, w zależno-
ści od miejsca odbywania stażu, bank oferuje 
zatrudnienie w ramach rocznej lub ośmio-
miesięcznej umowy o pracę. To interesująca 
oferta dla młodych osób, dająca możliwość 

ugruntowania zdobytej na studiach wiedzy 
i rozwoju umiejętności pod okiem specja-
listów z dziedziny ekonomii, finansów czy 
bankowości. Pracownicy-stażyści w trakcie 
trwania stażu w pełni korzystają ze wszyst-
kich praw pracowniczych, jak również 
z benefitów oferowanych pracownikom 
przez bank. Dotychczas w pierwszej i drugiej 
edycji programu łącznie zostało przyjętych 
30 osób. Są to absolwenci zarówno uczelni 
polskich, jak i zagranicznych.

Narodowy Bank Polski od lat prowadzi 
również program praktyk studenckich, 
skierowany przede wszystkim do studentów, 
którzy przygotowują prace dyplomowe 
(licencjackie i magisterskie) z dziedziny fi-
nansów i bankowości. To szansa dla młodych 
ludzi, by zdobyć unikalną wiedzę.

Czy wiesz, że w latach 2010–2014 prak-
tyki w NBP odbyło blisko 500 studentów, 
w tym z zagranicznych uczelni?

W ankietach podsumowujących praktyki 
studenci często podkreślają możliwość 
pracy z ekspertami, pomoc merytoryczną 
oferowaną przez opiekunów, a także orga-
nizację praktyk wyróżniającą NBP na tle 
innych instytucji.

Czy wiesz, że każdy pracownik NBP ma 
dostęp do swoich danych, przetwarzanych 
przez systemy kadrowe banku?

W kwietniu 2014 r. Departament Kadr NBP 
uruchomił platformę informatyczną Portal 
pracowniczy, dzięki której każdy pracownik 
ma wgląd w swój profil pracowniczy. Portal 
uprościł obieg dokumentów i przyczynił się 
do zmniejszenia zużycia papieru (m.in. wnio-
ski urlopowe można składać elektronicznie, 
elektroniczne są też tzw. paski płacowe).
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„Człowiek 
własną pracą 
i wysileniem 
do wszyst-
kiego dojść 
może”
Adam Mickiewicz
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Nowi pracownicy

Narodowy Bank Polski postrzegany jest jako 
atrakcyjny pracodawca na polskim rynku 
pracy. Świadczą o tym wyniki badań i rankin-
gów prowadzonych wśród studentów i pro-
fesjonalistów. W jednym z nich (Universum 
z 2015 r.) NBP znalazł się na trzecim miejscu 
w kategorii Biznes.

Bank przykłada szczególną wagę do 
efektywności procesu adaptacji nowych 
pracowników. W proces ten zaanga-
żowana jest komórka organizacyjna, 
w której zatrudniony jest nowy pracow-
nik, oraz Departament Kadr. 

Proces adaptacji składa się z trzech 
etapów:

Pierwszy (3 miesiące): za adaptację nowego 
pracownika odpowiada jego bezpośredni 
przełożony oraz ewentualnie tzw. opiekun 
w komórce organizacyjnej, do którego pra-
cownik może na bieżąco zwracać się z proś-
bą o pomoc.

Drugi: pracownicy mają możliwość uczest-
niczenia w szkoleniu „Osiąganie korzyści 
ze współpracy – jak zwiększać swoją efek-
tywność pracy z innymi” oraz sesji „ABC 
NBP”, dzięki której mogą poznać zadania 
poszczególnych jednostek organizacyjnych.

Trzeci: pracownicy mogą praktykować w in-
nej komórce organizacyjnej, z którą będą 
współpracować.

Agata Filipkowska, 
naczelnik Wydziału 
ds. Rozwoju Pracow-
ników, Departament 
Kadr NBP 

Narodowy Bank Polski 
stwarza najlepszym pracownikom szanse na 
awans wewnętrzny. Wielu z nich zaczynało 
swoją karierę zawodową w NBP i prze-
chodząc przez kolejne szczeble hierarchii 

organizacyjnej, objęło stanowisko kierowni-
cze. W NBP docenia się zarówno efektyw-
ność pracy, jak i umiejętność współdziałania 
z innymi, przy zachowaniu najwyższych 
standardów etycznych. Pracownicy mają 
możliwość realizowania swojej ścieżki kariery 
nie tylko w ramach własnej komórki orga-
nizacyjnej, ale także w innych obszarach 
funkcjonowania NBP, korzystając z infor-
macji na temat prowadzonych procesów 
rekrutacji wewnętrznej.
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Komunikacja wewnętrzna

Narodowy Bank Polski przywiązuje dużą 
wagę do bieżącej i rzetelnej komunikacji we-
wnętrznej, zapewniającej dostęp do informa-
cji wszystkim pracownikom NBP.

Miesięcznik „Jak w Banku”
– wydawany od 2002 r.
– artykuły dotyczące inicjatyw prowadzonych przez bank; 

wywiady z pracownikami NBP; porady
– dostępny w formie papierowej oraz online (intranet)
– czasopismo czyta 90 % pracowników, z czego 83 % 

każdy lub prawie każdy numer

Intranet
– od 2007 r.
– regularnie korzysta z niego 93 % pracowników, 

a 79 % twierdzi, że to narzędzie ważne i przydatne, w któ-
rym można znaleźć informacje niezbędne do pracy

Tygodniowy Informator Bankowy (TIB)
– cotygodniowy newsletter (e-mail)
– przegląd najważniejszych i najnowszych informacji 

dotyczących NBP i zagadnień pracowniczych

KaJaK
– od 2015 r.
– aplikacja umożliwiająca sprawdzenie aktualnej struktury 

organizacyjnej NBP oraz umiejscowienie w niej pracownika

Akcja „Podziel się książką”
– organizowana 2–3 razy w roku
– wymiana książek, audiobooków, płyt CD/DVD
– dotychczas pracownicy wymienili się łącznie 

ponad 12 tysiącami pozycji
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Świadczenia dodatkowe

Narodowy Bank Polski oferuje pracownikom 
liczne świadczenia dodatkowe, do których 
każdy nabywa prawa już po kilkumiesięcznej 

pracy w banku, a których wymiar i zasięg 
zdecydowanie przewyższa podobne oferty 
funkcjonujące na rynku. 

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Dofinansowanie wypoczynku

Dofinansowanie działalności kulturalno-
-oświatowej

Dofinansowanie aktywności sportowo-
-rekreacyjnej

Ubezpieczenie na życie

Pomoc materialna dla pracowników 
w trudnej sytuacji

Bezzwrotna pomoc na cele mieszkaniowe

Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa 
Pracowników NBP

Pracowniczy Program Emerytalny PPE

Opieka medyczna w zewnętrznym 
centrum medycznym

Świadczenia 
dodatkowe dla 
pracowników 
NBP

Andrzej Jaszczuk, na-
czelnik Wydziału Komu-
nikacji Wewnętrznej, 
Departament Komuni-
kacji i Promocji NBP

Komunikacja we-
wnętrzna to puls naszej instytucji. Spełnia 
kluczową rolę w przekazywaniu istotnych 

treści, promowaniu postaw i tworzeniu 
dobrego klimatu pracy w naszej instytucji. 
Coraz częściej narzędzia komunikacji we-
wnętrznej z powodzeniem wykorzystujemy 
też do akcji informacyjnych i budujących 
zaangażowanie pracowników. Pracownicy 
doceniają nasze starania, a wielu nie wy-
obraża sobie rozpoczęcia dnia pracy bez 
zajrzenia do intranetu.
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Czy wiesz, że pracownicy NBP  uczestniczą 
w organizowanych co kwartał akcjach 
krwiodawstwa?

Dotychczas odbyło się ich 30, a pracownicy 
NBP oddali łącznie 600 litrów krwi. Akcję, 
pod wspólnym patronatem Prezesa NBP 
i Ministra Finansów, organizują Niezależny 
Związek Zawodowy Pracowników Minister-
stwa Finansów i Autonomiczny Związek 
Zawodowy Pracowników NBP.

Czy wiesz, że NBP od lat wspiera aktyw-
ność sportową swoich pracowników?

Łukasz Jagoda, Depar-
tament Informatyki 
i Telekomunikacji, koor-
dynator sekcji biegowej 
w NBP

Sekcja biegowa daje 
możliwości dzielenia się pasją z innymi oso-
bami pracującymi w banku. Zrzesza osoby, 

które chcą aktywnie uczestniczyć w impre-
zach biegowych, promując nie tylko bank 
(każdy z nas startuje w koszulce z logo NBP), 
ale przede wszystkim zdrowy styl życia. 

Wciąż planujemy starty w kolejnych impre-
zach biegowych, a w 2016 r. zorganizujemy 
pierwszy bieg dla pracowników o Puchar 
Prezesa NBP.

Zajęcia sportowe organizowane są w formie 
sekcji, których obecnie działa czternaście, 
m.in. sekcja biegowa, kolarstwa górskiego, 
koszykówki, brydża sportowego, piłki nożnej, 
ale także narciarstwa, żeglarstwa, pétanque 
oraz bowlingu. W wielu dyscyplinach sportu 
organizowane są zawody rangi Mistrzostw 
NBP, a najlepsi mają możliwość uczestnicze-
nia w zawodach międzynarodowych, organi-
zowanych przez europejskie banki centralne.
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Program Dobrowolnych Odejść (PDO) 

Przeprowadzane dotychczas w NBP 
konieczne redukcje zatrudnienia, oparte 
na przepisach ustawy z 13 marca 2003 r. 
o szczególnych zasadach rozwiązywania 
z pracownikami stosunków pracy z przy-
czyn niedotyczących pracowników, wiązały 
się zawsze z wypłacaniem odchodzącym 
pracownikom dodatkowych rekompensat, 
wyższych niż wymaga tego wspomniana 
ustawa. Etyczne zasady rozwiązywania 
problemów redukcji zatrudnienia zostały 
utrwalone w założeniach programu optyma-
lizacji zatrudnienia ogłoszonego w 2014 r., 
a dodatkowo po raz pierwszy w historii 
banku restrukturyzacja zatrudnienia została 
ujęta w ścisłe ramy Programu Dobrowol-
nych Odejść (PDO).

Oferta Programu Dobrowolnych Odejść 
i Programu Wsparcia adresowana była do 
wszystkich pracowników, którzy z różnych 
względów brali pod uwagę lub spodziewali 
się możliwości rozwiązania umowy o pracę 
z NBP. Korzystne propozycje finansowe PDO 
i jednocześnie bardzo rozbudowany Program 
Wsparcia, w którym wykorzystane zostały 
wszystkie znane formy pomocy (w tym liczne 
szkolenia), jakie może oferować pracodawca, 
wchodzące w zakres działań typu outplace-
ment, wychodziły naprzeciw planom życio-
wym części zatrudnionych w NBP, dawały 
pracownikom możliwość podjęcia suweren-
nej decyzji i ograniczenia stresu związanego 
ze zmianą sytuacji zawodowej i życiowej.

Czy wiesz, że NBP dba o emerytowanych 
pracowników banku?

Emerytowani pracownicy NBP mogą 
korzystać z systemu zapomóg czy dopłat 
do wypoczynku. Wielu z nich korzysta także 
z dofinansowanych przez bank wycieczek 
oraz prywatnej opieki medycznej.

Romana Smoleńska, 
emerytowana pracow-
niczka NBP

W Narodowym Banku 
Polskim pracowałam 
ponad 30 lat, najpierw 

w oddziale w Legionowie, potem w Warsza-
wie. Mimo że od 12 lat już nie pracuję w NBP, 
to cały czas mam kontakt z moim byłym 
pracodawcą i korzystam ze świadczeń, które 
bank oferuje emerytom. Szczególnie cenię 
sobie możliwość korzystania z prywatnej 
opieki zdrowotnej oraz dopłaty do wypo-
czynku i działalności kulturalnej. 

Wsparcie finansowe ze strony NBP bardzo 
mnie cieszy, bo dopinguje mnie do aktywności.
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Związki zawodowe

W NBP działają cztery zakładowe organi-
zacje związkowe, reprezentujące interesy 
pracowników banku. Są to:

Autonomiczny Związek Zawodo-
wy Pracowników NBP z siedzibą 
w Warszawie

Krajowy Związek Zawodowy 
Pracowników NBP z siedzibą 
w Warszawie

NSZZ „Solidarność” – Region 
Mazowsze

Związek Zawodowy Pracowników 
NBP, założony przez pracowni-
ków Oddziału Okręgowego NBP 
w Łodzi

Związki zawodowe zajmują się m.in. takimi 
sprawami, jak:

– zgłaszanie nicjatyw dla pracowników, 
takich jak np. zbiórki pieniężne, pikniki, 
program sportowy, akcja krwiodawstwa, 
udział w zewnętrznych szkoleniach 
związkowych

– negocjowanie proponowanych przez 
pracodawcę zmian do regulaminu pracy, 
zasad wynagradzania i Zakładowego Fun-
duszu Świadczeń Socjalnych

– udział w pracach zespołów socjalnych 
w jednostkach organizacyjnych NBP

– zajmowanie stanowiska w przedmiocie 
indywidualnych zwolnień z pracy oraz 
zmiany warunków pracy lub płacy

– wyrażanie opinii w sprawach dotyczących 
przeprowadzania zwolnień grupowych

– organizacja programu sportowo-
-rekreacyjnego

– przyznawanie zasiłków i zapomóg dla 
związkowcom, którzy znaleźli się w trudnej 
sytuacji życiowej

– działanie w międzynarodowych 
strukturach związkowych

– rozdawanie paczek świątecznych

– organizacja np. zbiórek pieniężnych 
na rzecz potrzebujących, domów dziecka 
czy wypoczynku dla dzieci szkolnych.
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Podejmowane w NBP działania związane 
z ochroną środowiska polegają przede 
wszystkim na edukowaniu pracowników 
– pokazaniu im, jak w prosty i praktyczny 
sposób mogą chronić przyrodę. 

Ochrona środowiska w Narodowym Banku 
Polskim wpisana jest w Zasady Etyki obowią-
zujące pracowników, wg których pracownik 
NBP dba o ochronę środowiska poprzez 
racjonalne gospodarowanie zasobami NBP.

Oprócz działań edukacyjnych, stale dbamy 

o to, aby infrastruktura, z której korzystamy 
(przede wszystkim pomieszczenia biurowe 
i budynki NBP), była w coraz większym 
stopniu neutralna wobec środowiska. Roz-
poczęliśmy m.in. proces przechodzenia na 
oświetlenie typu LED. Wszelkie rozwiązania 
energooszczędne wprowadzane są podczas 
remontów. Wówczas już na etapie projektu 
prosimy, aby projektanci stosowali ekologicz-
ne rozwiązania techniczne. Dotyczy to nie 
tylko oświetlenia, ale też innych urządzeń, 
które są montowane lub wymieniane, np. 
zasilaczy UPS i urządzeń klimatyzacyjnych.

Akcja „Zielony to nasz ulubiony”

W 2015 r. w NBP zainicjowano akcję „Zielo-
ny to nasz ulubiony”, która poprzez ogólnie 
dostępne kanały komunikacji wewnętrznej 
promuje ekologiczne postawy w pracy.

Elementy akcji:

akcja naklejkowa w pomieszczeniach gospo-
darczych banku, której celem jest zachęce-
nie pracowników do racjonalnego korzysta-
nia z wody i energii elektrycznej

artykuły poświęcone problematyce ekologii 
w wewnętrznym magazynie „Jak w Banku”, 

dotyczące m.in. oszczędzania wody i energii 
elektrycznej, ekologicznego transportu, 
oszczędnego korzystania z zasobów biuro-
wych, np. papieru do drukowania, oraz efek-
tywnego korzystania z urządzeń w biurze, 
m.in. klimatyzatorów i grzejników

poradnikowa sekcja EkoBiuro w intranecie 
Narodowego Banku Polskiego

warsztaty o tematyce ekologicznej w grud-
niu 2015 r., zorganizowane dla dzieci pra-
cowników NBP.

warsztaty 
dla dzieci

artykuły poświęcone 
ekologii

akcja 
naklejkowa

EkoBiuro 
w intranecie NBP
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Czy wiesz, że wspieramy pracowników, 
którzy chcą dojeżdżać do pracy na rowerze?

Co roku zwiększa się liczba pracowników 
dojeżdżających do pracy tym środkiem 
lokomocji. 

Obecnie w centrali dostępnych jest 10 sto-
jaków z 66 miejscami do wstawiania rowe-
rów oraz specjalne szafki dla rowerzystów 
i łazienki z prysznicami. Podobne rozwiązania 
wprowadzono w oddziałach okręgowych.
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Realizując naszą misję, nie zapominamy 
o wymogu efektywności. Stale obniżamy 
nasze koszty działania. 

W ostatnich latach znaczącej optymalizacji 
w Narodowym Banku Polskim uległy:

– koszty zatrudnienia
– koszty administracyjne
– koszty emisji monet i banknotów 

obiegowych.

Optymalizacji kosztów towarzyszy stałe 
podnoszenie efektywności na poziomie fi-
nansowym. W latach 2004–2014 Narodowy 
Bank Polski przekazał do budżetu państwa 
blisko 31,4 miliarda złotych wpłaty z zysku, 
natomiast wpłata za rok 2015 wyniesie 
ok. 8 miliardów złotych.

Czy wiesz, że koszty działania NBP w 2016 r. 
mają spaść poniżej 1 miliarda zł – po raz 
pierwszy od 2012 r.?

Jest to efekt skutecznej realizacji działań 
na rzecz racjonalizacji struktury organizacyj-
nej NBP i poprawy efektywności działania 
ujętych w Planie działalności Narodowego 
Banku Polskiego na lata 2014–2016. Ob-
niżenie poziomu kosztów odbywa się przy 
jednoczesnym zwiększeniu zakresu zadań 
realizowanych przez bank centralny.
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Optymalizacja kosztów działania NBP

Zatrudnienie
Jak: Program Optymalizacji Zatrudnienia prowadzony w trybie 
dobrowolnych odejść 
Gdzie: Departamenty Centrali oraz Oddziały Okręgowe 
Kiedy: lata 2014–2016
Ile: fundusz wynagrodzeń oraz przeciętny poziom zatrudnienia 
zaplanowane na 2016 r. będą odpowiednio o 56,5 miliona zł i 387 
etatów niższe niż w sytuacji, gdyby program nie był realizowany

Koszty teleinformatyczne
Jak: optymalizacja środowiska informatycznego NBP; rene-
gocjowanie umów dotyczących utrzymania systemów infor-
matycznych, serwisu i asysty oprogramowania oraz sprzętu, 
a także usług telekomunikacyjnych i internetowych; racjonali-
zacja poziomu wykorzystania serwisów informacyjnych
Kiedy: od 2011 r.
Ile: 27,4 miliona zł rocznie

Transport i poligrafia
Jak: optymalizacja; ograniczenie druku dokumentów
Ile: 1,6 miliona zł i 1,0 milion zł

Emisja monet obiegowych
Jak: zmiana stopu; zmiana dostawcy; negocjacje cenowe
Kiedy: od 2013 r.
Ile: łączne oszczędności dla lat 2014–2016 to 137,5 miliona zł

Emisja banknotów obiegowych
Jak: zmiana struktury nominałowej zapasów; uwolnienie 
zapasów nieprzeliczonych banknotów; optymalizacja procesu 
sortowania banknotów (ograniczenie niszczenia)
Kiedy: od 2013 r.
Ile: łączne oszczędności dla lat 2013–2016 wynoszą 
ok. 252,3 miliona zł
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„Najlepszą 
metodą prze-
widywania 
przyszłości 
jest jej 
tworzenie”
Peter F. Drucker
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Działania związane ze społeczną odpowie-
dzialnością należą do obszaru aktywności, 
w którym instytucja powinna wykazać 
się wyjątkową wrażliwością i uważnością. 
Istotna jest świadomość tego, jaki wpływ 
podejmowane przez nią działania będą 
miały na interesariuszy, a także możliwość 
szybkiej odpowiedzi na sygnalizowane 
przez nich potrzeby.

Grupa interesariuszy Narodowego Banku 
Polskiego jest niezwykle szeroka, dodatko-
wo bank musi brać pod uwagę zmiany za-
chodzące w gospodarce światowej. Dlatego 
wyzwania stojące przed nami w obszarze 
społecznej odpowiedzialności nie są łatwe. 
Niemniej NBP może i będzie dążyć do 
ograniczania negatywnego wpływu działal-
ności banku na otoczenie (głównie w sferze 
ochrony środowiska) i do stałego zwięk-
szania wpływu pozytywnego (wykorzystu-
jąc zasięg i skalę działania oraz dostępne 
środki). Społeczna odpowiedzialność to dla 
NBP proces, a nie cel sam w sobie. Działa-
nia w tym obszarze muszą być dynamiczne 
i możliwe do realizacji w ciągle zmieniają-
cych się warunkach. 

Niezmiennie NBP będzie się tu kiero-
wał swoim mottem „Dbamy o wartość 
pieniądza”.

Dbałość ta, podobnie jak dotąd, wyrażać 
się będzie m.in. w rzetelnym informowaniu 
Polaków – bez względu na wiek, wykształ-
cenie, miejsce zamieszkania czy niepełno-
sprawność – o mechanizmach gospodar-
czych i ich wpływie na codzienność. Przede 
wszystkim NBP będzie kontynuował działa-
nia skierowane do najmłodszych, tłumacząc 
im, skąd się biorą pieniądze i jak nimi roz-
sądnie gospodarować. Od tego, jaką wiedzę 
na temat ekonomii zdobędą, zależy przecież 

przyszłość nie tylko ich, ale również ich ro-
dziców i dziadków. Bank nie zapomina przy 
tym o dzieciach z niepełnosprawnościami, 
przede wszystkim z dysfunkcją słuchu 
i wzroku, dla których powstają i powstawać 
będą materiały tłumaczone na język migo-
wy i opatrzone audiodeskrypcją.

Działania, które Narodowy Bank Polski 
zamierza kontynuować w kolejnych 
latach, to m.in.:

– programy oraz kampanie edukacyjne 
i informacyjne

– wspieranie edukacji ekonomicznej
– współpraca z innymi instytucjami 

publicznymi
– współpraca z organizacjami 

pozarządowymi
– projekty skierowane do środowisk 

akademickich i szkolnych
– współpraca i dialog ze związkami 

zawodowymi
– programy na rzecz pracowników
– dążenie do uwzględniania klauzul społecz-

nych i środowiskowych w zamówieniach 
publicznych

– projekty skierowane do osób z niepełno-
sprawnościami

– inicjatywy na rzecz ochrony środowiska.

Narodowy Bank Polski chce stale przyczy-
niać się do budowania kapitału społecznego 
poprzez podnoszenie świadomości ekono-
micznej Polaków.  Jako bank centralny nie-
ustannie będziemy stać na straży stabilności 
złotego, dbając o stabilny rozwój kraju i ro-
snący dobrobyt obywateli. Przede wszystkim 
nie zapomnimy o pracownikach, gdyż to 
oni poprzez swoją codzienną pracę realizują 
wiele założeń społecznej odpowiedzialności. 
Bez nich żadna przedstawiona w niniejszym 
raporcie inicjatywa nigdy by się nie odbyła.
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Nagrody i wyróżnienia

Wybrane wyróżnienia i nagrody 
dla Narodowego Banku Polskiego

2010

Tytuł najpiękniejszej monety świata dla 
monety „Czesław Niemen” z serii „Polska 
muzyka rozrywkowa” w konkursie Coin 
Constellation.

2011

Tytuł najbardziej inspirującej monety 
na świecie dla srebrnej monety okoliczno-
ściowej „70. rocznica utworzenia Polskiego 
Państwa Podziemnego”, w prestiżowym 
konkursie Coin of the Year Award.

Tytuł najpiękniejszej monety świata 
dla srebrnej monety „Krzysztof Komeda” 
w międzynarodowym konkursie numi-
zmatycznym International Prize Vicenza 
Numismatica.

Nagroda „Odwaga i roztropność” przy-
znana Narodowemu Bankowi Polskiemu za 
tworzenie przyjaznego klimatu dla biznesu.

2012
 
I nagroda w konkursie Coin of the Year 
oraz tytuł najbardziej inspirującej monety 
roku 2011, dla monety „Europa bez barier” 
z napisem w alfabecie Braille’a, poświęconej 
100-leciu Towarzystwa Opieki nad Ociem-
niałymi. Moneta zajęła także II miejsce 
w konkursie Coin Constellation 2012 
w kategorii Unikalny pomysł.

2015

Tytuł najlepszego banknotu kolekcjoner-
skiego świata dla dwudziestozłotowego 
banknotu „100. rocznica utworzenia Le-
gionów Polskich” z wizerunkiem marszałka 
Józefa Piłsudskiego, przyznany podczas 
międzynarodowej Currency Conference 
w Vancouver w Kanadzie, oraz nagroda 
za grafikę i wysoki poziom zabezpieczeń, 
przyznana na konferencji European High 
Security Printing w Budapeszcie.

Wyróżnienia i nagrody przyznane 
Prezesowi NBP prof. Markowi Belce

2011

Honorowy obywatel gminy Kobierzyce 
– za przyczynienie się do uruchomienia 
nowych fabryk, w których pracę znalazło 
około 15 tysięcy osób.

Tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu 
Ekonomicznego we Wrocławiu.

Tytuł Central Bank Governor of the Year 
for Emerging Europe 2011 – czyli najlep-
szego szefa banku centralnego państw 
tzw. nowej Europy, przyznany przez maga-
zyn „Emerging Markets”.

W rankingu Global Finance Prezes Belka zo-
stał uznany za jednego z najlepszych bankie-
rów centralnych, wyprzedzając ówczesnego 
szefa Rezerwy Federalnej Bena Bernanke 
i prezesa Europejskiego Banku Centralnego 
Jeana-Claude’a Tricheta.
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Wykaz skrótów

– ADF Akademia Dostępne Finanse
– AZZP NBP Autonomiczny Związek 

Zawodowy Pracowników Narodowego 
Banku Polskiego

– B2B Business To Business
– BRM Bank Rozrachunków 

Międzynarodowych
– CBOS Centrum Badania Opinii 

Społecznej
– CD compact disc
– CE Central European
– CIA Certified Internal Auditor
– CSR Corporate Social Responsibility
– EBC Europejski Bank Centralny
– EBOR Europejski Bank Odbudowy 

i Rozwoju
– ESBC Europejski System Banków 

Centralnych
– IT information technology
– KSF Komitet Stabilności Finansowej
– KZZ Krajowy Związek Zawodowy
– MBA Master of Business Administration
– MFW Międzynarodowy Fundusz 

Walutowy
– NBE nowy system bankowości 

elektronicznej
– NBP Narodowy Bank Polski
– NSZZ Niezależny Samorządny Związek 

Zawodowy
– NZS Niezależne Zrzeszenie Studentów

2012

Diament Wolności – nagroda Stowarzysze-
nia Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich, 
przyznawana osobom, które odegrały wybit-
ną rolę w życiu publicznym Polski po 1989 r.

2013

Super Wektor 2012 – za wieloletnią działal-
ność na rzecz rozwoju polskiej gospodarki 
i zapewnienie Polsce należnego jej miejsca 
na arenie międzynarodowej. Nagrodę przy-
znała organizacja Pracodawcy Rzeczypospo-
litej Polskiej, reprezentująca 7,5 tysiąca firm.

4. miejsce w rankingu „Dziennika Gazety 
Prawnej” najbardziej wpływowych ludzi 
polskiej gospodarki.

Nagroda im. Lesława A. Pagi przyznawana 
osobom zasłużonym dla polskiej transfor-
macji gospodarczej oraz reprezentującym 
najwyższe standardy zawodowe i etyczne.

Laureat Galerii Chwały Polskiej Ekonomii 
– nagroda przyznawana wybitnym ekonomi-
stom za dokonania życia, które wyznaczyły 
kierunki rozwoju i zmieniły obraz polskiej 
gospodarki.

2014

Tytuł „Wybitnego Polaka” przyznany 
przez Kapitułę Konkursu „Teraz Polska” 
za dokonania i zaangażowanie, które przy-
czyniają się do umacniania pozytywnego 
wizerunku Polski i Polaków.
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Indeks organizacji 
występujących w raporcie

Banki centralne

– Bank Polski / Bank Polski SA
– Europejski Bank Centralny (EBC)
– Narodowy Bank Polski
– Rezerwa Federalna (USA)

Instytucje państwowe 

– Bankowy Fundusz Gwarancyjny
– Kasa Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego
– Ministerstwo Edukacji Narodowej
– Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 

i Administracji
– Ministerstwo Spraw Zagranicznych
– Ministerstwo Sprawiedliwości
– Policja

– Polska Wytwórnia Papierów 
Wartościowych S.A.

– Urząd Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów

– Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Instytucje i organizacje 
międzynarodowe

– Bank Rozrachunków Międzynarodowych 
(BRM)

– Bank Światowy
– Europejska Rada Ryzyka Finansowego
– Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju 

(EBOR)
– International Relations Task Force 

on Central Bank Cooperation
– Organizacja Współpracy Gospodarczej
– Unia Europejska

– NZZP MF Niezależny Związek Zawodowy 
Pracowników Ministerstwa Finansów

– ONZ Organizacja Narodów 
Zjednoczonych

– OPZZ Ogólnopolskie Porozumienie 
Związków Zawodowych

– PCD plan ciągłości działania
– PDO Program Dobrowolnych Odejść
– PGR Państwowe Gospodarstwo Rolne
– PJM Polski Język Migowy
– PKB Produkt Krajowy Brutto
– PSOUU Polskie Stowarzyszenie na 

Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
– PZG Polski Związek Głuchych

– RPP Rada Polityki Pieniężnej
– RWD Responsible Web Design
– SA / S.A. Spółka Akcyjna
– SCECBU Standing Committee 

of European Central Bank Unions
– TIB Tygodniowy Informator Bankowy
– USA United States of America
– UV promieniowanie ultrafioletowe
– WOŚP Wielka Orkiestra Świątecznej 

Pomocy
– ZFŚS Zakładowy Fundusz Świadczeń 

Socjalnych
– ZSRR Związek Socjalistycznych Republik 

Radzieckich



Aneksy

105Społeczna odpowiedzialność Narodowego Banku Polskiego

Organizacje pozarządowe

– Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
– Caritas Polska
– Centrum Myśli Jana Pawła II
– Fundacja Integracja
– Fundacja Katarynka
– Fundacja Kultury i Nauki „Axioma”
– Fundacja Pomocy na Rzecz Żołnierzy 

Armii Krajowej
– Fundacja Praw Obywatelskich
– Fundacja Vis Maior
– Fundacja Widzialni
– Klub Przedsiębiorczych Nauczycieli 

IMPULS
– Komitet Ochrony Praw Dziecka
– Polski Czerwony Krzyż
– Polski Związek Głuchych
– Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób 

z Upośledzeniem Umysłowym
– Stowarzyszenie MONAR
– Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce
– Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi
– Towarzystwo Pomocy Polakom 

(Oddział Polska)
– Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
– Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
– Wspólnota Polska

Organizacje i instytucje kultury

– Teatr 21
– Teatr Małego Widza
– Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana 

w Warszawie
– Teatr Powszechny

Uczelnie

– Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Związki zawodowe

– Autonomiczny Związek Zawodowy 
Pracowników Narodowego Banku 
Polskiego (AZZP NBP)

– Krajowy Związek Zawodowy Pracowników 
NBP

– Niezależny Związek Zawodowy 
Pracowników Ministerstwa Finansów 
(NZZP MF)

– NSZZ „Solidarność” – Region Mazowsze
– Ogólnopolskie Porozumienie Związków 

Zawodowych (OPZZ)
– Związek Zawodowy Pracowników NBP



Kontakt w sprawie raportu:

odpowiedzialni@nbp.pl

Informacja o raporcie

Pracując nad raportem, posiłkowaliśmy się dotychczas wypracowanymi 
normami i standardami społecznej odpowiedzialności. Inspiracją były 
dla nas m.in. norma ISO 26 000 oraz Wytyczne Global Reporting Initia-
tive (GRI), jednak żaden z tych standardów nie dominuje w dokumencie 
i nie został zastosowany per omnia. Jest to pierwszy raport społeczny 
Narodowego Banku Polskiego, dlatego na tym etapie zdecydowaliśmy 
o niewprowadzaniu rygorystycznych zasad raportowania – zamiast 
tego postanowiliśmy przedstawić nasze działania CSR w możliwie jak 
najbardziej przejrzystej i przyjaznej dla czytelnika formie, nawiązując 
jedynie (poprzez dobór i układ treści) do ww. norm i wytycznych. Takie 
czynności, jak analiza materialności, mapowanie i dialog z interesa-
riuszami oraz weryfikacja wskaźników środowiskowych, społecznych 
i ekonomicznych, choć nie są udokumentowane, zostały wykonane 
w stosownym zakresie.
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