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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 29 czerwca 2007 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko zwiàzane z dzia∏alnoÊcià banków

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

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Finansów z dnia
10 grudnia 2003 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw
na ryzyko zwiàzane z dzia∏alnoÊcià banków (Dz. U.
Nr 218, poz. 2147) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 4 w ust. 2 zdanie wst´pne otrzymuje brzmienie:

„Podstaw´ tworzenia rezerw celowych na ryzyko
zwiàzane z ekspozycjami kredytowymi, zaklasyfiko-
wanymi do kategorii „pod obserwacjà” lub grupy
„zagro˝one”, mo˝na pomniejszyç, z zastrze˝eniem
§ 5, o wartoÊç zabezpieczeƒ wymienionych w:”;

2) w § 5 w ust. 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) gwarancji lub por´czenia, o których mowa
w ust. 2 pkt 6 i ust. 3 pkt 9 za∏àcznika nr 2 do
rozporzàdzenia, oraz oÊwiadczenia patronac-
kiego, o którym mowa w ust. 3 pkt 23 za∏àczni-
ka nr 2 do rozporzàdzenia — ∏àcznie w stosun-
ku do jednego podmiotu, nie mo˝e byç wy˝sza
ni˝ 15 % aktywów netto wystawcy zabezpie-
czenia, pomniejszonych o nale˝ne, lecz nie-
wniesione wk∏ady na poczet kapita∏ów (fundu-
szy) podstawowych oraz o akcje w∏asne, we-
d∏ug ich wartoÊci godziwej.”;

———————
1) Minister Finansów kieruje dzia∏em administracji rzàdowej

— finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozpo-
rzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra
Finansów (Dz. U. Nr 131, poz. 908 i Nr 169, poz. 1204).

2) 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, z 2004 r.
Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546
i Nr 213, poz. 2155, z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr 184,
poz. 1539 i Nr 267, poz. 2252 oraz z 2006 r. Nr 157,
poz. 1119 i Nr 208, poz. 1540.
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3) w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia:

a) w cz. I:

— w ust. 2 w pkt 1 lit. e otrzymuje brzmienie:

„e) wspó∏czynnik wyp∏acalnoÊci (w przypad-
ku banków) i stopieƒ pokrycia Êrodkami
w∏asnymi marginesu wyp∏acalnoÊci oraz
pokrycia kapita∏u gwarancyjnego (w przy-
padku zak∏adów ubezpieczeƒ);”,

— w ust. 3 pkt 2 i 3 otrzymujà brzmienie:

„2) w cz´Êci zabezpieczonej zabezpieczenia-
mi wymienionymi w ust. 2 za∏àcznika nr 2
do rozporzàdzenia — ocen´ sytuacji eko-
nomiczno-finansowej d∏u˝nika mo˝na za-
stàpiç ocenà sytuacji ekonomiczno-finan-
sowej wystawcy zabezpieczenia lub ban-
ku b´dàcego emitentem papierów warto-
Êciowych albo zaanga˝owanego z tytu∏u
operacji rozliczeniowych, które stanowià
podstaw´ zabezpieczenia ekspozycji kre-
dytowych; zabezpieczenia te uwzgl´dnia
si´, stosujàc odpowiednio zasady okre-
Êlone w § 5 rozporzàdzenia;

3) wynikajàcych z finansowania projektów
inwestycyjnych, prowadzonych w ra-
mach powo∏anych do tego celu odr´b-
nych spó∏ek prawa handlowego — oce-
n´ sytuacji ekonomiczno-finansowej
d∏u˝nika mo˝na zastàpiç ocenà struktury
prawno-finansowej projektu inwestycyj-
nego, bioràc pod uwag´ zawarte i obo-
wiàzujàce umowy i wià˝àce oÊwiadcze-
nia minimalizujàce poszczególne rodza-
je ryzyka projektu, ze szczególnym
uwzgl´dnieniem za∏o˝eƒ finansowych
projektu, które stanowi∏y podstaw´ za-
anga˝owania banku z tytu∏u ekspozycji
kredytowej.”,

— ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Niezale˝nie od przepisu ust. 1 cz. II niniej-
szego za∏àcznika ekspozycje kredytowe,
o których mowa w cz. II ust. 1 pkt 3 i 4,
w cz´Êci zabezpieczonej zabezpieczenia-
mi, o których mowa w ust. 1 za∏àcznika
nr 2 do rozporzàdzenia, mogà byç klasyfi-
kowane jako ekspozycje kredytowe „nor-
malne”; zabezpieczenia te uwzgl´dnia
si´, stosujàc odpowiednio zasady okre-
Êlone w § 5 rozporzàdzenia.”;

b) w cz. II:

— w ust. 1 w pkt 3 zdanie wst´pne otrzymuje
brzmienie:

„w przypadku pozosta∏ych ekspozycji kredy-
towych wobec osób fizycznych, udzielonych
na cele niezwiàzane z dzia∏alnoÊcià gospo-
darczà lub prowadzeniem gospodarstwa rol-
nego:”,

— w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) zmiana klasyfikacji kredytu detalicznego
(po˝yczki detalicznej) nie wp∏ywa na kla-
syfikacj´ kredytu mieszkaniowego (po-
˝yczki mieszkaniowej) lub kredytu hipo-
tecznego (po˝yczki hipotecznej) oraz
zmiana klasyfikacji kredytu mieszkanio-
wego (po˝yczki mieszkaniowej) lub kre-
dytu hipotecznego (po˝yczki hipotecznej)
nie wp∏ywa na klasyfikacj´ kredytu deta-
licznego (po˝yczki detalicznej).”;

4) w za∏àczniku nr 2 do rozporzàdzenia:

a) w ust. 2:

— zdanie wst´pne otrzymuje brzmienie:

„Zabezpieczenia umo˝liwiajàce zastàpienie
oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej
d∏u˝nika ocenà sytuacji ekonomiczno-finan-
sowej wystawcy zabezpieczenia lub banku
b´dàcego emitentem papierów wartoÊcio-
wych albo zaanga˝owanego z tytu∏u opera-
cji rozliczeniowych, które stanowià podsta-
w´ zabezpieczenia ekspozycji kredyto-
wych:”,

— pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) umowa ubezpieczenia eksportowego lub
gwarancja ubezpieczeniowa Korporacji
Ubezpieczeƒ Kredytów Eksporto-
wych S.A., obj´ta w sposób bezpoÊredni
lub poÊredni systemem gwarantowania
wyp∏at przez Skarb Paƒstwa, zawarta lub
udzielona na podstawie przepisów
o gwarantowanych przez Skarb Paƒstwa
ubezpieczeniach eksportowych, dla okreÊ-
lonej umowy dotyczàcej ekspozycji kre-
dytowych — do wysokoÊci iloczynu pro-
centu, w jakim ryzyko wystàpienia zda-
rzenia obj´te jest ochronà ubezpieczenio-
wà lub gwarancyjnà, i sumy odpowied-
nio ubezpieczenia lub gwarancji, je˝eli
koniecznoÊç tworzenia rezerw celowych
jest nast´pstwem zdarzeƒ obj´tych tym
ubezpieczeniem lub gwarancjà;”,

— po pkt 4 dodaje si´ pkt 4a w brzmieniu:

„4a) gwarancja lub por´czenie Banku Gospo-
darstwa Krajowego ze Êrodków Fundu-
szu Por´czeƒ Unijnych, udzielona na
podstawie przepisów o Funduszu Por´-
czeƒ Unijnych;”,

— pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) gwarancja lub por´czenie podmiotu, in-
nego ni˝ podmioty okreÊlone w pkt 1, 3, 4
i 5;”;

b) w ust. 3:

— pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) umowa ubezpieczenia eksportowego lub
gwarancja ubezpieczeniowa Korporacji
Ubezpieczeƒ Kredytów Eksportowych
S.A., obj´ta w sposób bezpoÊredni lub
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poÊredni systemem gwarantowania wy-
p∏at przez Skarb Paƒstwa, zawarta lub
udzielona na podstawie przepisów
o gwarantowanych przez Skarb Paƒstwa
ubezpieczeniach eksportowych, dla okreÊ-
lonej umowy dotyczàcej ekspozycji kre-
dytowych — do wysokoÊci iloczynu pro-
centu, w jakim ryzyko wystàpienia zda-
rzenia obj´te jest ochronà ubezpieczenio-
wà lub gwarancyjnà, i sumy odpowied-
nio ubezpieczenia lub gwarancji, je˝eli
koniecznoÊç tworzenia rezerw celowych
jest nast´pstwem zdarzeƒ obj´tych tym
ubezpieczeniem lub gwarancjà;”,

— po pkt 6 dodaje si´ pkt 6a w brzmieniu:

„6a) cesja praw do Êwiadczeƒ wynikajàcych
z umów ubezpieczenia eksportowego
lub cesja praw wynikajàcych z gwarancji
ubezpieczeniowych, obj´ta w sposób
bezpoÊredni lub poÊredni systemem
gwarantowania wyp∏at przez Skarb Paƒ-
stwa, zawartych lub udzielonych na
podstawie przepisów o gwarantowa-
nych przez Skarb Paƒstwa ubezpiecze-
niach eksportowych — do wysokoÊci
iloczynu procentu, w jakim ryzyko wy-
stàpienia zdarzenia obj´te jest ochronà
ubezpieczeniowà lub gwarancyjnà, i su-
my odpowiednio ubezpieczenia lub
gwarancji, je˝eli koniecznoÊç tworzenia
rezerw celowych jest nast´pstwem zda-
rzeƒ obj´tych tym ubezpieczeniem lub
gwarancjà;”,

— po pkt 7 dodaje si´ pkt 7a w brzmieniu:

„7a) gwarancja lub por´czenie Banku Gospo-
darstwa Krajowego ze Êrodków Fundu-

szu Por´czeƒ Unijnych udzielona na
podstawie przepisów o Funduszu Por´-
czeƒ Unijnych;”,

— pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) gwarancja lub por´czenie podmiotu
o dobrej sytuacji ekonomiczno-finan-
sowej, innego ni˝ podmioty okreÊlone
w pkt 1—4 i 6—8;”,

— pkt 24 otrzymuje brzmienie:

„24) ubezpieczenie ekspozycji kredytowej
w zak∏adzie ubezpieczeƒ majàcym sie-
dzib´ w paƒstwie b´dàcym cz∏onkiem
OECD w przypadku, gdy sytuacja ekono-
miczno-finansowa zak∏adu ubezpieczeƒ
nie budzi obaw;”;

5) u˝yte w § 2 w ust. 5, w § 3 w ust. 3 i w § 11 w ró˝-
nych przypadkach wyrazy „Komisja Nadzoru Ban-
kowego” zast´puje si´ u˝ytymi w odpowiednim
przypadku wyrazami „Komisja Nadzoru Finanso-
wego”;

6) u˝yty w § 5 w ust. 2 w pkt 3, w za∏àczniku nr 1 do
rozporzàdzenia w cz. I w ust. 2 w pkt 3, w za∏àcz-
niku nr 2 do rozporzàdzenia w ust. 3 w pkt 2,
w pkt 3, w pkt 5, w pkt 11 w lit. b, w pkt 15 w lit. b,
w pkt 17 i w pkt 25 w ró˝nej liczbie i przypadku
wyraz „kraj” zast´puje si´ u˝ytym w odpowied-
niej liczbie i przypadku wyrazem „paƒstwo”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2008 r.

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska


