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W  polskiej gospodarce jest 

potencjał wzrostowy i wy-

starczy tchnąć trochę optymizmu, by 

sytuacja uległa poprawie. Impulsem 

może okazać się przyjęcie dobrego 

dla Polski budżetu unijnego. Polska 

powinna dążyć do strefy euro, bo na 

tym skorzystamy. Wcześniej powinni-

śmy się do tego dobrze przygotować 

– mówi prof. Marek Belka, prezes 

NBP, w rozmowie z Obserwatorem 

Finansowym. Cały wywiad dostępny 

na stronie www.nbportal.pl. 

 

WARTO PRZECZYTAĆ: 

WYWIAD Z PREZESEM NBP  

PROF. MARKIEM BELKĄ 

WIELKI TEST WIEDZY EKONOMICZNEJ 

W ielki Test Wiedzy Ekonomicznej, który odbył się w dniu 25 lute-

go 2013r., stanowił szczególne podsumowanie akcji prowadzo-

nej przez Telewizję Polską we współpracy z Narodowym Bankiem Pol-

skim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Podczas realizacji tego 

projektu m.in. przez kilka tygodni widzowie Telewizji Polskiej dzięki se-

rialowi „Spokojnie, to tylko ekonomia!” mieli możliwość poznawania 

wybranych, praktycznych zasad bezpiecznego i racjonalnego zarządzania 

finansami domowymi. Test rozwiązywany był w studiu Telewizji Polskiej 

przez zgromadzonych tam gości 

(m.in. polityków, aktorów, spor-

towców, dziennikarzy) oraz rów-

nolegle przez kilkaset osób zgro-

madzonych w Akademii Humani-

styczno-Ekonomicznej w Łodzi. Z 

przygotowanymi pytaniami mógł 

również zmierzyć się każdy z wi-

dzów oglądających w tym czasie relację telewizyjną z tego wydarzenia. 

Główna nagroda ufundowana przez Narodowy Bank Polski oraz Telewi-

zję Polską – 20 000 zł – została zdobyta przez Pana Piotra Batora, miesz-

kańca Radomia, studenta warszawskiej SGH. 

Więcej na www.wielkitestwiedzyekonomicznej.tvp.pl. 
 

Opracował: Daniel Jachimowicz 
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„Akademia Dostępne Finanse” jest inicjatywą Narodo-

wego Banku Polskiego, której celem jest zwiększenie 

świadomości wśród Polaków 

na temat korzyści i możliwości 

płynących z posiadania ra-

chunku bankowego oraz ak-

tywnego korzystania z nowo-

czesnych instrumentów płat-

niczych, takich jak karty płatnicze i bankowość elektro-

niczna. Projekt został zaplanowany na lata  

2012 - 2015 a jednym z jego honorowych patronów jest 

Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń UTW. 

Więcej o projekcie na stronie www.nbp.pl. 

 

Opracował: Daniel Jachimowicz 

W brew obiegowym poglądom o tożsamo-

ści pojęć oszczędzania i inwestowania w 

naszym codziennym życiu, tak de facto 

istnieje spora różnica między tymi ważnymi pojęciami 

z dziedziny finansów. Oszczędzanie to takie zarządza-

nie naszymi dochodami i wydatkami, by z bieżących 

dochodów dało się wygospodarować pewną część, 

która nie zostanie przeznaczona na konsumpcję. In-

westowanie to natomiast dbanie o to, by wartość na-

szych oszczędności rosła lub przynajmniej nie zmniej-

szała się. Szczególnie w okresach kryzysów gospodar-

czych większość klientów instytucji finansowych na 

całym świecie staje przed następującymi pytaniami: 

Czy warto oszczędzać? Jak to skutecznie realizować? 

Czy stać nas w takiej sytuacji na odwagę do inwesto-

wania? Wreszcie, w jakie instrumenty bezpiecznie 

inwestować? 

 Gdy oszczędzamy, to zasadniczo dbamy przede 

wszystkim o zachowanie maksymalnie największej 

kwoty naszych zarobionych pieniędzy w konfrontacji z 

wszelkimi wydatkami życia codziennego.  

Natomiast gdy inwestujemy nasze pieniądze, to w 

głównej mierze skupiamy się na lokowaniu naszych 

zgromadzonych oszczędności we wszelkiego rodzaju 

instrumenty inwestycyjne. Inwestujemy z myślą osią-

gnięcia przez nas dodatkowego zysku (wartości doda-

nej). 

Oczywiście, zarówno w oszczędzaniu, jak i w inwesto-

waniu, chodzi nam w głównej mierze o jedno, o to, 

aby skutecznie gromadzić oszczędności 

(systematycznie powiększać różnicę pomiędzy tym co 

zarabiamy a tym co wydajemy), zabezpieczyć je przed 

utratą wartości oraz jeśli to możliwie, dodatkowo bez-

piecznie pomnażać. Przy czym, w zależności od tego, 

jakie ryzyko jesteśmy gotowi podjąć, możemy przyj-

mować różne strategie inwestycyjne. W przypadku 
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O PROJEKCIE  
„AKADEMIA DOSTĘPNE FINANSE” 

Obradująca w dniach 5 - 6 marca 2013r. Rada Polityki 
Pieniężnej postanowiła obniżyć stopy procentowe 
NBP o 0,50 p. p. do poziomu:  

 stopa referencyjna 3,25%  
     w skali rocznej; 

 stopa lombardowa 4,75% 
     w skali rocznej; 

 stopa depozytowa 1,75% 
     w skali rocznej; 

  stopa redyskonta weksli 
     3,50% w skali rocznej. 
 

Więcej informacji na stronie: 
www.obserwatorfinansowy.pl 
 

     Opracował: Daniel Jachimowicz 

KOLEJNA OBNIŻKA 

 STÓP PROCENTOWYCH  
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niskiej skłonności do ryzyka ochrona posiadanego ka-

pitału znajduje się na priorytetowym, pierwszym 

miejscu. W naszej rzeczywistości rynkowej, gdy decy-

dujemy się na bezpieczne inwestowanie naszych pie-

niędzy, warto wtedy rozważyć wybór między produk-

tami bankowymi z tzw. gwarancją kapitału (lokaty 

bankowe lub inne produkty z zapisaną wyraźnie w 

umowie gwarancją deponowanych środków). Dzięki 

takim produktom, nie stracimy naszych oszczędności, 

a będziemy mogli również zyskać dodatkowy kapitał 

przy ponoszeniu jedynie niewielkiego ryzyka.  

Inwestowanie to również zaawansowany sposób pro-

wadzący wprost do skutecznego pomnażania posiada-

nego kapitału (np. lokaty z produktami inwestycyjny-

mi, „czyste” produkty inwestycyjne, np. fundusze in-

westycyjne, itp.) w otoczeniu realnego ryzyka rynko-

wego. Ale inwestujemy przecież po to, aby móc reali-

zować swoje ustalone cele, które koniecznie powinni-

śmy na początku naszego projektu (procesu) inwesty-

cyjnego zdefiniować i określić. Również na potrzeby 

własnej oceny całej inwestycji pod kątem realności  

i akceptowalności ponoszonego ryzyka. Świadome 

inwestowanie to łatwiejsze i bezpieczniejsze pomna-

żanie własnych pieniędzy w jasno określonym, celu. 

Bardzo ważne w takiej sytuacji jest to, aby przed pod-

jęciem ostatecznej decyzji o takiej aktywności, okre-

ślić sobie akceptowany przez nas poziom, próg ryzyka 

(poziom ewentualnych strat) oraz horyzont inwesty-

cyjny, a zatem czas, w jakim będziemy pomnażać na-

sze pieniądze. 

Oszczędzanie dla wielu z nas nadal kojarzy się również 

z przysłowiowym odkładaniem każdego zarobionego                

i ochronionego przed wydatkami grosza do przysło-

wiowej „świnki-skarbonki” w domowym zaciszu. Infla-

cja, tj. systematyczny proces wzrostu cen w gospodar-

ce, sprawia jednak, że rzeczywista wartość zgroma-

dzonych przez nas pieniędzy (również na nieoprocen-

towanych rachunkach bankowych) niestety systema-

tycznie maleje w wielkości i tempie wyznaczonym 

przez poziom inflacji. A zatem, koniecznie dla ustale-

nia poziomu rzeczywistych zysków płynących z loko-

wania w poszczególne instrumenty bankowe, musimy 

wartość nominalną zysków pomniejszyć o wielkość 

inflacji w danym okresie trwania inwestycji oraz  o 

inne opłaty i podatki.  

Dzisiaj, racjonalne gospodarowanie naszymi pieniędz-

mi to nie tylko ich systematyczne odkładanie (np. na 

„czarną godzinę”, nieprzewidziane sytuacje, choroby), 

ale również racjonalne planowanie i realizacja na-

szych planów życiowych i biznesowych. Tak de facto 

oszczędzanie i inwestowanie są czymś więcej niż tylko 

prostym sposobem na spowodowanie, aby w naszym 

portfelu znalazła się większa wartość pieniędzy.  

W naszym społeczeństwie, od wielu lat utrwalił się 

pogląd, że wielu seniorów ma niechęć do podejmo-

wania tematu oszczędzania i inwestowania swoich 

pieniędzy. Planowanie wydatków, zarządzanie budże-

tem domowym, korzystanie z produktów oszczędno-

ściowych i inwestycyjnych, znajomość sposobów 

oszczędzania i inwestowania są dla części z nich czy-

sto abstrakcyjnymi pojęciami, które w dużym uprosz-

czeniu równoznaczne są  z comiesięcznym bilansowa-

niem wpływów (praca, emerytura) i potężnych wydat-

ków (wszystko to, co powoduje uszczuplenie tak już 

niewystarczających środków). A prawda płynąca rów-

nież i z pragmatyki sztuki prawidłowego prowadzenia 

osobistych finansów, mówi, że w każdej dobie prospe-

rity czy kryzysu finansowego warto, a nawet wskaza-

ne jest poważne potraktowanie oszczędzania a na-

stępnie  inwestowania tych oszczędności, nawet w 

postaci skromnych kwot pieniędzy. Jest to jedna z 

tych aktywności, na które nigdy nie jest za późno. Sta-

ła świadomość takiej potrzeby oraz pozytywne emo-

cje winny takim decyzjom sprzyjać.   

Kiedy nie sprawujemy nad naszymi pieniędzmi należy-

tej kontroli, wtedy najszybciej „rozchodzą” się na po-

zornie super ważne i super konieczne potrzeby.                       

Pierwszą rzeczą, jaką powinniśmy uczynić w takiej 

sytuacji, jest przejęcie sterów nad stroną wydatków 
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Narodowy Bank Polski (dalej NBP), jest bankiem cen-

tralnym Rzeczypospolitej Polskiej. Zasadniczymi akta-

mi prawnymi regulującymi jego działanie, organizację 

oraz zasady współpracy z innymi podmiotami są: Kon-

stytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 

1997r. (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483), Ustawa z dnia 29 

sierpnia 1997r. o Narodowym Banku Polskim (Dz.U. 

2005 nr 1 poz. 2) oraz Ustawa z dnia 29 sierpnia  

1997r. Prawo bankowe (Dz.U. 1997 nr 140 poz. 939). 

NBP posiada osobowość prawną, nie podlega wpisowi 

do rejestru przedsiębiorstw państwowych, jego sie-

dzibą jest Miasto Stołeczne Warszawa. 
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naszego domowego budżetu. W przeciwieństwie do 

zarządzania potężnym budżetem państwa, na ogół 

jest znacznie łatwiej wprowadzić (chłodnym                                

i obiektywnym okiem „domowego” ministra finan-

sów) w naszym małym ale ważnym budżecie, uzasad-

nione „racjonalne reorganizacje”, niż zwiększyć realne 

wpływy po stronie dochodowej naszego  budżetu  

(a to już w dużej mierze sprawa „państwowego” mini-

stra finansów). Kolejnym etapem skutecznego oszczę-

dzania jest zrewidowanie faktów dotyczących wydat-

ków, gdzie, ile i na co wydajemy nasze pieniądze. Pro-

ces oszczędzania pieniędzy najlepiej zacząć od swoje-

go mieszkania, domu, standardowych potrzeb. Ogra-

niczyć koszty możemy na tak podstawowych i proza-

icznych sprawach jak woda, prąd, gaz, telefon, prasa, 

czy nawet używki. Wydatki na energię, żywność i roz-

rywkę stanowią niemal 2/3 naszych przychodów.  Ko-

lejny krok to rewizja naszych utartych często bardzo 

emocjonalnych zachowań podczas zakupów.    

Jeżeli już uda nam się zgromadzić nawet najmniejszy 

(dla każdego to jest inna kwota) kapitał, to warto 

sprawić, aby jego wartość systematycznie i bezpiecz-

nie nam rosła. Utarte w społeczeństwie powiedzenie 

„oszczędnością i pracą ludzie się bogacą” współcze-

śnie nie straciło nic na swojej aktualności. Warto 

utrwalić w sobie zwyczaj „systematycznego oszczę-

dzania”, co miesiąc nawet minimalnych kwot, by zaw-

sze, mieć poczucie zabezpieczenia finansowego na 

wypadek nieprzewidzianych wydatków, nagłej potrze-

by, ale również i świadomego planowania poważnych 

wydatków. Możliwości gromadzenia oszczędności                 

i ich inwestowania są obecnie praktycznie nieograni-

czone. Możemy inwestować oszczędności, przecho-

wując je na oprocentowanych rachunkach oszczędno-

ściowych, lokatach (depozytach) bankowych lub świa-

domie inwestując za pośrednictwem różnych bardziej 

zaawansowanych produktów inwestycyjnych  dopaso-

wanych do naszych indywidualnych potrzeb i świado-

mie akceptowalnych ryzyk finansowych. Istnieje ścisła 

korelacja między poziomem osiąganego zysku a pono-

szonym w takich sytuacjach ryzykiem inwestycyjnym 

(potencjalną możliwością zysków i strat).   

A zatem, czy warto oszczędzać i inwestować oszczęd-

ności w obecnych trudnych czasach ? Odpowiedź jest 

tylko jedna, oczywiście, że tak! Postarajmy się jednak 

przygotować do takiej aktywności. Mam tutaj na myśli 

m.in. zdobywanie wiedzy i umiejętności planowania 

tych procesów, świadomych i dobrych wyborów pro-

duktów finansowych. Gorąco polecam Państwu lektu-

rę wielu ciekawych wydawnictw specjalnie przygoto-

wywanych przez Ogólnopolską Federację Stowarzy-

szeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku, w ramach pro-

wadzonych  projektów. Mają one na celu kształtowa-

nie aktywnych postaw pozwalających sprawnie poru-

szać się w świecie współczesnych,  zawiłych finansów.      

           Opracował: Andrzej Baranowski  

Narodowy Bank Polski pełni trzy podstawowe funk-

cje: banku emisyjnego, centralnego banku państwa 

oraz banku banków. 

NARODOWY BANK POLSKI (CZĘŚĆ II) 
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BANK EMISYJNY 

NBP jest instytucją publiczną mającą wyłączne prawo 

emitowania znaków pieniężnych (banknotów i bilo-

nu), będących prawnym środkiem płatniczym w Pol-

sce. NBP określa wielkość emisji oraz moment wpro-

wadzenia pieniądza gotówkowego do obiegu, za któ-

rego płynność odpowiada. Ponadto NBP organizuje 

obieg pieniężny i reguluje ilość pieniądza na rynku. 

 

Znakami pieniężnymi w Polsce są banknoty i monety 

opiewające na złote i grosze. Wzory i wartość nomi-

nalną banknotów oraz wzory, wartość nominalną, 

stop, próbę i masę monet oraz wielkość emisji po-

szczególnych znaków pieniężnych, jak również termi-

ny wprowadzenia ich do obiegu ustala Prezes NBP  

w drodze zarządzenia. Prezes NBP może również wy-

cofywać z obiegu określone znaki pieniężne. Znaki 

pieniężne, nieodpowiadające wskutek zużycia lub 

uszkodzenia warunkom określonym w przepisach, 

przestają być prawnym środkiem płatniczym na ob-

szarze Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają wymianie 

na warunkach określonych przez Prezesa NBP. Fałszy-

we znaki pieniężne podlegają zatrzymaniu, bez prawa 

do zwrotu ich równowartości. Warto również pamię-

tać, iż ten kto podrabia albo przerabia polski albo ob-

cy pieniądz lub inny środek płatniczy bądź też puszcza 

w obieg albo go w takim celu przyjmuje, przechowuje, 

przewozi, przenosi, przesyła albo pomaga w jego zby-

ciu lub ukryciu podlega dotkliwej karze pozbawienia 

wolności. 

 

 

CENTRALNY BANK PAŃSTWA 

NBP prowadzi obsługę bankową budżetu państwa, 

prowadzi rachunki bankowe rządu i centralnych insty-

tucji państwowych oraz realizuje ich zlecenia płatni-

cze. Ponadto NBP prowadzi rachunki banków, Banko-

wego Funduszu Gwarancyjnego, Krajowej Spółdziel-

czej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej oraz za zgo-

dą Prezesa NBP - innych osób prawnych. Podkreślić 

należy, że osoba fizyczna nie może założyć i posiadać 

rachunku bankowego w NBP. 

BANK BANKÓW 

NBP pełni w stosunku do banków komercyjnych dzia-

łających w Polsce funkcje regulacyjne, które mają na 

celu zapewnienie bezpieczeństwa depozytów  

(np. lokat) powierzonych im przez klientów i  zgroma-

dzonych w poszczególnych bankach oraz zapewnienie 

stabilności sektora bankowego w kraju. Organizuje 

system rozliczeń pieniężnych, prowadzi bieżące rozra-

chunki międzybankowe i aktywnie uczestniczy w mię-

dzybankowym rynku pieniężnym wspomagając zacho-

wanie płynności finansowej tego rynku. Naczelne or-

gany państwowe, organy administracji rządowej i sa-

morządu terytorialnego, banki i inne osoby prawne, 

jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi 

oraz inni przedsię-

biorcy przekazują 

NBP dane niezbędne 

do ustalania polityki 

pieniężnej i okreso-

wych ocen sytuacji 

pieniężnej państwa - 

dane te są wykorzy-

stywane np. do ustalania 

stóp procentowych NBP. Banki przekazują ponadto na 

żądanie NBP dane niezbędne do oceny ich sytuacji 

finansowej oraz stabilności i ryzyka systemu banko-

wego. NBP często jest określany mianem kredytodaw-

cy ostatniej instancji - oznacza to, że w sytuacji wystą-

pienia kłopotów z płynnością bank komercyjny może 

otrzymać od banku centralnego pomoc finansową w 

postaci kredytu. 

Więcej informacji na temat Narodowego Banku Pol-

skiego znaleźć można na stronie www.nbp.pl. 

Opracował: Wojciech Nalepa 

© Magdziak Marcin - Fotolia.com 

© Patryk Kosmider - Fotolia.com 
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Strona 6 Niezbędnik finansowy seniora 

PUNKT INFORMACYJNO – DORADCZY 
„BEZPIECZNE FINANSE SENIORA” 

 

Indywidualne, BEZPŁATNE konsultacje  
z zakresu racjonalnego i bezpiecznego zarządzania  

sferą finansów osobistych seniora 
 

INFOLINIA: 801 002 170  
(bezpłatna dla połączeń z telefonów stacjonarnych) 

 czynna codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 15.00. 

CIEKAWE STRONY INTERNETOWE: 
 

www.nbp.pl – Narodowy Bank Polski 
www.bfg.pl – Bankowy Fundusz Gwarancyjny 
www.knf.gov.pl – Komisja Nadzoru Finansowego 
www.mf.gov.pl – Ministerstwo Finansów 
www.ms.gov.pl – Ministerstwo Sprawiedliwości 
www.obserwatorfinansowy.pl - Obserwator Finansowy 
www.zanim-podpiszesz.pl – strona internetowa ogólnopolskiej akcji społecznej 
www.federacjautw.pl – Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń UTW 

źródło grafiki wykorzystanej na tej stronie:  www.office.microsoft.com 

„Nowoczesne i bezpieczne finanse seniora” 

Projekt realizowany we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim  

w ramach programu edukacji ekonomicznej. 

SŁOWNICZEK WYBRANYCH POJĘĆ EKONOMICZNYCH  
 

PARABANK – podmiot, który w ramach działalności gospodarczej ofe-
ruje produkty finansowe podobne do produktów oferowanych przez 
banki (np.: pożyczki, depozyty), nie podlegając jednocześnie nadzoro-
wi finansowemu, sprawowanemu przez odpowiedni organ nadzoru. 
 

BANK – podmiot działający na podstawie szczególnego zezwolenia, 
nadzorowany przez Komisję Nadzoru Finansowego, jego działalność 
polega m.in.: na przyjmowaniu depozytów (np. lokat), udzielaniu kre-
dytów oraz dokonywaniu rozliczeń pieniężnych. 
 

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO (KNF) – organ państwo-
wy sprawujący nadzór nad sektorem bankowym, rynkiem kapitało-
wym, ubezpieczeniowym, emerytalnym, nad instytucjami płatniczymi 
i biurami usług płatniczych, instytucjami pieniądza elektronicznego  
a także nad sektorem kas spółdzielczych. Celem nadzoru nad rynkiem 
finansowym jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania tego 
rynku, jego stabilności, bezpieczeństwa oraz przejrzystości, zaufania 
do rynku finansowego, a także zapewnienie ochrony interesów 
uczestników tego rynku. 
 

BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY (BFG) – instytucja gwarantują-
ca depozyty w bankach z siedzibą w Polsce, która w przypadku złoże-
nia wniosku o ogłoszenie upadłości banku wypłaca jego klientom 
zgromadzone środki do kwoty nieprzekraczającej równowartości 
w złotych 100 000 Euro. 
 

BIURO INFORMACJI KREDYTOWEJ (BIK) – podmiot gromadzący i udo-
stępniający informacje kredytowe. Z informacji BIK mogą korzystać 
banki, instytucje kredytowe i inne podmioty ustawowo upoważnione 
do udzielania kredytów pod warunkiem, iż jednocześnie zobowiązują 
się do regularnego przekazywania do Biura rzetelnych danych o klien-
tach i ich zobowiązaniach.  

http://www.nbp.pl
http://www.bfg.pl
http://www.knf.gov.pl
http://www.mf.gov.pl
http://www.ms.gov.pl
http://www.obserwatorfinansowy.pl
http://www.zanim-podpiszesz.pl
http://www.federacjautw.pl

