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Na podstawie art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 11 maja
2001 r. — Prawo o miarach (Dz. U. Nr 63, poz. 636,
z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

§ 1. U˝yte w rozporzàdzeniu okreÊlenia oznaczajà:

1) analizator — przyrzàd pomiarowy przeznaczony
do pomiaru zawartoÊci jednego lub wi´cej z nast´-
pujàcych sk∏adników gazowych: 

a) tlenku w´gla (CO), 

b) dwutlenku w´gla (CO2), 

c) w´glowodorów (HC w przeliczeniu na n-hek-
san),

d) tlenu (O2) 

w spalinach pojazdów z silnikami o zap∏onie iskro-
wym;

2) sonda poboru spalin — rurk´ wprowadzanà do ru-
ry wydechowej pojazdu, s∏u˝àcà do pobierania
próbek spalin;

3) separator wody — urzàdzenie do usuwania nad-
miaru wody z próbek spalin pobieranych przez
sond´ poboru spalin;

4) uk∏ad przet∏aczania gazów — cz´Êç pneumatycznà
analizatora, przez którà sà przepompowywane
spaliny;

5) gaz wzorcowy — stabilnà mieszanin´ gazów
o okreÊlonej zawartoÊci poszczególnych sk∏adni-
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ1)

z dnia 16 grudnia 2003 r.

w sprawie wymagaƒ metrologicznych, którym powinny odpowiadaç analizatory spalin samochodowych

———————
1) Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej kieruje

dzia∏em administracji rzàdowej — gospodarka, na podsta-
wie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzàdzenia Prezesa Rady Mini-
strów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegó∏owego
zakresu dzia∏ania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spo∏ecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5).

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2001 r. Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 155, poz. 1286
i Nr 166, poz. 1360 oraz z 2003 r. Nr 170, poz. 1652.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 14 stycznia 2004 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowoÊci banków

Na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 8 lit. a ustawy z dnia
29 wrzeÊnia 1994 r. o rachunkowoÊci (Dz. U. z 2002 r.
Nr 76, poz. 694, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Finansów z dnia
10 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad ra-
chunkowoÊci banków (Dz. U. Nr 149, poz. 1673,
z 2002 r. Nr 157, poz. 1314 oraz z 2003 r. Nr 211,
poz. 2061) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 2 po pkt 9 dodaje si´ pkt 9a w brzmieniu:

„9a) nale˝noÊci „normalne” — ekspozycje kredy-
towe zakwalifikowane do kategorii „normal-
ne”, o których mowa w przepisach w sprawie
zasad tworzenia rezerw na ryzyko zwiàzane
z dzia∏alnoÊcià banków,”;

2) w § 25:

a) w ust. 2 w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) nale˝nych bankowi odsetek, w tym dyskon-

ta oraz odsetek skapitalizowanych, od nale˝-

noÊci „normalnych” i nale˝noÊci „pod ob-
serwacjà”, z zastrze˝eniem ust. 3,”,

b) w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) nale˝nych bankowi odsetek zapad∏ych i nie-

zapad∏ych, w tym dyskonta oraz odsetek
skapitalizowanych, od nale˝noÊci „zagro˝o-
nych”, które do czasu ich otrzymania lub od-
pisania stanowià przychody zastrze˝one,”.

§ 2. Przepisy § 25 rozporzàdzenia wymienionego
w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporzàdze-
niem, majà zastosowanie po raz pierwszy do sprawoz-
daƒ finansowych sporzàdzonych za rok obrotowy roz-
poczynajàcy si´ w 2004 r., z tym ˝e w sprawozdaniach
finansowych za rok obrotowy rozpoczynajàcy si´
w 2003 r. banki mogà uwzgl´dniç zmiany wynikajàce
z tych przepisów, zamieszczajàc odpowiednià infor-
macj´ o tym we wprowadzeniu do sprawozdania fi-
nansowego.

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.

Minister Finansów: w z. E. Mucha

———————
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124,
poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276.


