
                          

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 11 stycznia 2021 r. 

Poz. 51 

 

ROZPORZĄDZENIE  

MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I  POLITYKI REGIONALNEJ
1)

 

z dnia 23 grudnia 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków 

Na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 8 lit. c ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, 

z późn. zm.
2)

) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko 

związane z działalnością banków (Dz. U. z 2019 r. poz. 520 oraz z 2020 r. poz. 687) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1 w pkt 9 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 10–14 w brzmieniu: 

„10) ustawa o BFG – ustawę z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwaranto-

wania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 842); 

11) instytucja pomostowa – instytucję pomostową w rozumieniu art. 2 pkt 26 ustawy o BFG; 

12) podmiot w restrukturyzacji – podmiot w restrukturyzacji w rozumieniu art. 2 pkt 44 ustawy o BFG; 

13) instrumenty przymusowej restrukturyzacji przejęcia przedsiębiorstwa w restrukturyzacji lub wybranych albo 

wszystkich praw majątkowych lub zobowiązań podmiotu w restrukturyzacji – instrumenty przymusowej re-

strukturyzacji, o których mowa odpowiednio w art. 174 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o BFG; 

14) instrumenty przymusowej restrukturyzacji przeniesienia przedsiębiorstwa lub wybranych praw majątkowych lub 

zobowiązań – instrumenty przymusowej restrukturyzacji, o których mowa odpowiednio w art. 188 ust. 1 pkt 2 

i 3 ustawy o BFG.”; 

2) w załączniku nr 1 do rozporządzenia w części II w ust. 1 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu: 

„3a) w przypadku ekspozycji wobec instytucji pomostowej lub podmiotu w restrukturyzacji, wobec którego nie za-

stosowano instrumentów przymusowej restrukturyzacji: przejęcia przedsiębiorstwa w restrukturyzacji, wybra-

nych albo wszystkich praw majątkowych lub zobowiązań podmiotu w restrukturyzacji lub przeniesienia przed-

siębiorstwa lub wybranych praw majątkowych lub zobowiązań: 

a) ekspozycje kredytowe „normalne” – obejmujące ekspozycje kredytowe, w przypadku których opóźnienie 

w spłacie kapitału lub odsetek nie przekracza jednego miesiąca, a dostępne informacje, w szczególności 

informacje ogłaszane na podstawie art. 109 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu 

Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 842) przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, nie wskazują, że odpowiednio instytucja pomostowa lub 

podmiot w restrukturyzacji nie spełnia wymogów w zakresie funduszy własnych, o których mowa w art. 92–98 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie 

                                                           
1) Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 

pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra 

Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 1719). 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1495, 1571, 1655 i 1680 oraz z 2020 r. poz. 568, 

2122 i 2123. 
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wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporzą-

dzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 1, z późn. zm.
3)

), zwanego dalej „rozpo-

rządzeniem nr 575/2013”, 

b) ekspozycje kredytowe „pod obserwacją” – obejmujące ekspozycje kredytowe inne niż wskazane w lit. a, 

w przypadku których opóźnienie w spłacie kapitału lub odsetek nie przekracza 3 miesięcy, a dostępne 

informacje nie wskazują, że odpowiednio instytucja pomostowa lub podmiot w restrukturyzacji nie spełnia 

wymogów w zakresie funduszy własnych, o których mowa w art. 92–98 rozporządzenia nr 575/2013, 

c) ekspozycje kredytowe „poniżej standardu” – obejmujące ekspozycje kredytowe inne niż wskazane w lit. a 

i b, w przypadku których opóźnienie w spłacie kapitału lub odsetek nie przekracza 6 miesięcy lub sytuacja 

ekonomiczno-finansowa odpowiednio instytucji pomostowej lub podmiotu w restrukturyzacji może wpły-

nąć na opóźnienie terminowej spłaty ekspozycji, a zwłaszcza gdy nie spełnia wymogów w zakresie fundu-

szy własnych, o których mowa w art. 92–98 rozporządzenia nr 575/2013, 

d) ekspozycje kredytowe „wątpliwe” – obejmujące ekspozycje kredytowe inne niż wskazane w lit. a–c, 

w przypadku których opóźnienie w spłacie kapitału lub odsetek nie przekracza 12 miesięcy lub sytuacja 

ekonomiczno-finansowa odpowiednio instytucji pomostowej lub podmiotu w restrukturyzacji uległa znacz-

nemu pogorszeniu, a zwłaszcza gdy nie spełnia wymogów w zakresie funduszy własnych, o których mowa 

w art. 92–98 rozporządzenia nr 575/2013, 

e) ekspozycje kredytowe „stracone” – obejmujące ekspozycje kredytowe inne niż wskazane w lit. a–d, w szcze-

gólności: 

– ekspozycje kredytowe, w przypadku których opóźnienie w spłacie kapitału lub odsetek przekracza 

12 miesięcy, 

– wszelkie ekspozycje kredytowe sporne lub 

– ekspozycje kredytowe instytucji pomostowej lub podmiotu w restrukturyzacji, w stosunku do których 

ogłoszono upadłość lub w stosunku do których nastąpiło otwarcie likwidacji;”. 

§ 2. Przepis ust. 1 pkt 3a części II załącznika nr 1 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniej-

szym rozporządzeniem, nie ma zastosowania w przypadku ekspozycji kredytowych wobec instytucji pomostowej lub pod-

miotu w restrukturyzacji, wobec którego nie zastosowano instrumentów przymusowej restrukturyzacji: przejęcia przedsię-

biorstwa w restrukturyzacji, wybranych albo wszystkich praw majątkowych lub zobowiązań podmiotu w restrukturyzacji 

lub przeniesienia przedsiębiorstwa lub wybranych praw majątkowych lub zobowiązań, w przypadku wszczęcia przymusowej 

restrukturyzacji przed dniem wejścia w życie rozporządzenia. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej: T. Kościński 

 

                                                           
3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 208 z 02.08.2013, str. 68, Dz. Urz. UE L 321 z 30.11.2013, 

str. 6, Dz. Urz. UE L 11 z 17.01.2015, str. 37, Dz. Urz. UE L 171 z 29.06.2016, str. 153, Dz. Urz. UE L 20 z 25.01.2017, str. 4, 

Dz. Urz. UE L 310 z 25.11.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 345 z 27.12.2017, str. 27, Dz. Urz. UE L 347 z 28.12.2017, str. 1, Dz. Urz. 

UE L 111 z 25.04.2019, str. 4, Dz. Urz. UE L 150 z 07.06.2019, str. 1, Dz. Urz. UE L 183 z 09.07.2019, str. 14, Dz. Urz. UE L 314 

z 05.12.2019, str. 1, Dz. Urz. UE L 328 z 18.12.2019, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 204 z 26.06.2020, str. 4. 
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