
      
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 16 grudnia 2014 r. 

Poz. 1811 

RO ZPORZĄDZENIE 

MINISTRA FINANSÓW 1) 

z dnia 5 grudnia 2014 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 2013 r. poz. 330, 

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. Nr 235, poz. 1589, z późn. zm.
3)

) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 5 w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) w przypadku ekspozycji kredytowych zabezpieczonych zabezpieczeniami wymienionymi w ust. 3 pkt 16 za-

łącznika nr 2 do rozporządzenia, kwota, o którą można pomniejszyć podstawę tworzenia rezerw celowych, nie 

może być większa niż limit pomniejszenia dla poszczególnych okresów opóźnienia w spłacie, określony 

w tabeli nr 1 załącznika nr 3 do rozporządzenia;”; 

2) w załączniku nr 2: 

a) w ust. 1 po pkt 3 dodaje się pkt 3a i 3b w brzmieniu: 

„3a) umowa ubezpieczenia eksportowego lub gwarancja ubezpieczeniowa Korporacji Ubezpieczeń Kredytów 

Eksportowych S.A., objęta w sposób bezpośredni lub pośredni systemem gwarantowania wypłat przez 

Skarb Państwa, zawarta lub udzielona na podstawie przepisów o gwarantowanych przez Skarb Państwa 

ubezpieczeniach eksportowych, dla określonej umowy dotyczącej ekspozycji kredytowych – do wysokości 

iloczynu procentu, w jakim ryzyko wystąpienia zdarzenia objęte jest ochroną ubezpieczeniową lub gwa-

rancyjną, i sumy odpowiednio ubezpieczenia lub gwarancji, jeżeli konieczność tworzenia rezerw celowych 

jest następstwem zdarzeń objętych tym ubezpieczeniem lub gwarancją; 

3b) gwarancja lub poręczenie Banku Gospodarstwa Krajowego, o których mowa w rozdziale 8a ustawy z dnia 

8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby praw-

ne, a także regwarancja lub reporęczenie, zabezpieczające zobowiązania funduszy poręczeniowych, jeśli są 

powiązane z określoną ekspozycją kredytową banku;”, 

b) w ust. 2 uchyla się pkt 3, 5 i 5a, 

c) w ust. 3: 

– pkt 9 otrzymuje brzmienie: 

„9) gwarancja lub poręczenie Banku Gospodarstwa Krajowego, o których mowa w rozdziale 8a ustawy 

z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre 

osoby prawne, a także regwarancja lub reporęczenie, zabezpieczające zobowiązania funduszy poręcze-

niowych, jeśli są powiązane z określoną ekspozycją kredytową banku;”, 

                                                           
1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1256). 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 613 oraz z 2014 r. poz. 768 i 1100. 
3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 78, poz. 652 i Nr 215, poz. 1668 oraz z 2010 r. 

Nr 164, poz. 1111. 
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– uchyla się pkt 9a, 

– pkt 16 otrzymuje brzmienie: 

„16) hipoteka powstała na: 

a) nieruchomości, 

b) użytkowaniu wieczystym, 

c) spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu;”; 

3) użyte w cz. I w ust. 2 w pkt 3 załącznika nr 1 do rozporządzenia oraz w ust. 2 w pkt 5b i w ust. 3 w pkt 9b i 27 za-

łącznika nr 2 do rozporządzenia w różnym przypadku wyrazy „uznana agencja ratingowa” zastępuje się użytymi 

w odpowiednim przypadku wyrazami „zewnętrzna instytucja oceny wiarygodności kredytowej”. 

§ 2. W przypadku zmiany terminu (harmonogramu) spłaty ekspozycji kredytowej, o której mowa w § 5 ust. 5 rozpo-

rządzenia wymienionego w § 1, opóźnienie w spłacie, w terminie do dnia 31 grudnia 2017 r., można liczyć według termi-

nów (harmonogramu) spłaty ustalonych według drugiej zmiany, jeżeli pierwsza zmiana terminów (harmonogramu) została 

dokonana przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia oraz jeżeli druga zmiana terminów (harmonogramu) 

została dokonana po dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. W przypadku kolejnych zmian terminów (harmo-

nogramów) spłaty, opóźnienie w spłacie ekspozycji kredytowej można liczyć według terminów (harmonogramu) spłaty 

ustalonych w drugiej zmianie. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. 

Minister Finansów: M. Szczurek 




