
Dziennik Ustaw Nr 215 — 17053 — Poz. 1668

Na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 8 lit. c ustawy z dnia
29 wrzeÊnia 1994 r. o rachunkowoÊci (Dz. U. z 2009 r.
Nr 152, poz. 1223, Nr 157, poz. 1241 i Nr 165,
poz. 1316) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Finansów z dnia
16 grudnia 2008 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw
na ryzyko zwiàzane z dzia∏alnoÊcià banków (Dz. U.
Nr 235, poz. 1589 oraz z 2009 r. Nr 78, poz. 652) wpro-
wadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 3:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Rezerwy celowe tworzy si´, aktualizuje co
do wysokoÊci oraz rozwiàzuje najpóêniej
w ostatnim dniu miesiàca koƒczàcego kwar-
ta∏, w którym dokonano przeglàdu i klasyfi-
kacji ekspozycji kredytowych.”,

b) uchyla si´ ust. 5;

2) w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia w cz. I ust. 5
otrzymuje brzmienie:

„5. Zobowiàzania pozabilansowe Banku Gospo-
darstwa Krajowego wynikajàce z gwarancji lub
por´czeƒ portfela kredytowego, o którym mo-
wa w art. 128b ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. — Prawo bankowe, udzielo-
nych w ramach realizacji programów rzàdo-
wych oraz z gwarancji i por´czeƒ udzielonych

ze Êrodków Krajowego Funduszu Por´czeƒ
Kredytowych oraz Funduszu Por´czeƒ Unij-
nych, zlikwidowanych na podstawie ustawy
z dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy
o por´czeniach i gwarancjach udzielanych
przez Skarb Paƒstwa oraz niektóre osoby
prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajo-
wego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
Nr 65, poz. 545), mogà byç klasyfikowane na
podstawie klasyfikacji ekspozycji kredytowych
obj´tych gwarancjà lub por´czeniem dokona-
nej przez banki, które posiadajà ekspozycje
kredytowe obj´te gwarancjà lub por´cze-
niem.”;

3) w za∏àczniku nr 2 do rozporzàdzenia w ust. 1 doda-
je si´ pkt 7 w brzmieniu:

„7) wynikajàce z postanowieƒ odr´bnych przepi-
sów instrumenty lub mechanizmy zabezpie-
czajàce Skarbu Paƒstwa, które na podstawie
tych przepisów, w zakresie zdolnoÊci do obni-
˝enia ryzyka ekspozycji obj´tej tymi instru-
mentami lub mechanizmami, stanowià ekwi-
walent zabezpieczeƒ wymienionych w pkt 1,
o ile bank jest ich bezpoÊrednim beneficjen-
tem.”.

§ 2. Rozporzàdzenie ma zastosowanie po raz
pierwszy do sprawozdaƒ finansowych za rok obroto-
wy rozpoczynajàcy si´ w 2009 r.

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
7 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

1668

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 11 grudnia 2009 r.

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

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

— finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozpo-
rzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada
2007 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania 
Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).


		2009-12-19T01:12:28+0100
	Mariusz Lachowski




