
Na podstawie art. 128 ust. 4 pkt 1 i 2, ust. 6 pkt 1 oraz
art. 141j ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Prawo bankowe
(Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, Nr 126, poz. 1070, 
Nr 141, poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, 
Nr 169, poz. 1385 i 1387, Nr 241, poz. 2074 oraz z 2003 r. 
Nr 50, poz. 424, Nr 60, poz. 535 i Nr 65, poz. 594), uchwala
siê, co nastêpuje: 

§ 1. W uchwale nr 5/2001 Komisji Nadzoru Bankowego
z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie zakresu i szczegó³owych
zasad wyznaczania wymogów kapita³owych z tytu³u po-
szczególnych rodzajów ryzyka, w tym z tytu³u przekroczenia 
limitów koncentracji wierzytelnoœci, sposobu i szczegó³o-
wych zasad obliczania wspó³czynnika wyp³acalnoœci banku,
z uwzglêdnieniem powi¹zañ banków z innymi podmiotami
zale¿nymi lub dzia³aj¹cymi w tym samym holdingu oraz okre-
œlenia dodatkowych pozycji bilansu banku ujmowanych ³¹cz-
nie z funduszami w³asnymi w rachunku adekwatnoœci kapita-
³owej oraz zakresu i sposobu ich wyznaczania (Dz. Urz. NBP
Nr 22, poz. 43) wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany: 

1) § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Z zastrze¿eniem przepisów niniejszej uchwa³y, akty-
wa, pasywa i zobowi¹zania pozabilansowe wycenia siê

zgodnie z zasadami okreœlonymi w ustawie z dnia 29
wrzeœnia 1994 r. o rachunkowoœci (Dz. U. z 2002 r. Nr 76,
poz. 694) oraz w aktach wykonawczych do tej ustawy,
w szczególnoœci wycena powinna uwzglêdniaæ pomniej-
szenie o utworzone rezerwy celowe, uzyskane dyskonta
i premie oraz odpisy z tytu³u trwa³ej utraty wartoœci.”; 

2) § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2.1. Bank dokonuje podzia³u operacji na portfel han-
dlowy i portfel bankowy. 

2. Portfel handlowy banku obejmuje: 

1) operacje dokonywane na w³asny rachunek w celach
handlowych, tj. z zamiarem uzyskania korzyœci finanso-
wych w krótkich okresach z rzeczywistych lub oczeki-
wanych ró¿nic miêdzy rynkowymi cenami zakupu
i sprzeda¿y lub te¿ z innych odchyleñ cen lub parame-
trów cenowych, w tym w szczególnoœci stóp procento-
wych, kursów walutowych, indeksów gie³dowych, 

2) operacje dokonywane w ramach œwiadczenia us³ug
poœrednictwa finansowego na hurtowym rynku finan-
sowym (na rachunek w³asny w imieniu klienta), nawet
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UCHWA£A NR 1 /2003

Komisji Nadzoru Bankowego

z dnia 4 czerwca 2003 r.

zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie zakresu i szczegó³owych zasad wyznaczania wymogów kapita³owych z tytu³u 
poszczególnych rodzajów ryzyka, w tym z tytu³u przekroczenia limitów koncentracji wierzytelnoœci, sposobu 
i szczegó³owych zasad obliczania wspó³czynnika wyp³acalnoœci banku, z uwzglêdnieniem powi¹zañ banków 
z innymi podmiotami zale¿nymi lub dzia³aj¹cymi w tym samym holdingu oraz okreœlenia dodatkowych pozycji 

bilansu banku ujmowanych ³¹cznie z funduszami w³asnymi w rachunku adekwatnoœci kapita³owej oraz zakresu 
i sposobu ich wyznaczania.
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je¿eli pozycje pierwotne wynikaj¹ce z tych operacji s¹
w pe³ni kompensowane pozycjami przeciwstawnymi, 

3) operacje dokonywane na podstawie umowy z udzielo-
nym przyrzeczeniem odkupu (w szczególnoœci opera-
cje repo) oraz umowy udzielenia po¿yczki, których
przedmiotem s¹ aktywa uprzednio nabyte w wyniku
operacji, o których mowa w pkt 1 i 2, jeœli nie zosta³y
ujête w portfelu handlowym na podstawie pkt 1 lub 2, 

4) operacje dokonywane na podstawie umowy z otrzyma-
nym przyrzeczeniem odkupu (w szczególnoœci opera-
cje reverse repo) oraz umowy zaci¹gniêcia po¿yczki
aktywów niepieniê¿nych, jeœli operacje te spe³niaj¹ po-
ni¿sze warunki okreœlone w lit. a — c i lit. e lub warunki
okreœlone w lit. d i e: 

a) operacja podlega codziennej wycenie wed³ug warto-
œci godziwej, rozumianej zgodnie z art. 28 ust.
6 ustawy o rachunkowoœci, 

b) istnieje mo¿liwoœæ dostosowywania przyjêtego lub
udzielonego zabezpieczenia w celu uwzglêdnienia
istotnych zmian jego wartoœci godziwej, 

c) umowa przewiduje, ¿e w przypadku niewype³nienia
zobowi¹zañ przez danego kontrahenta, nale¿noœci
banku od tego kontrahenta zostan¹ automatycznie
i bezzw³ocznie skompensowane z zobowi¹zaniami
wobec tego kontrahenta, 

d) umowa zosta³a zawarta z podmiotem okreœlonym
w czêœci II ust. 1 pkt 1 i 4 oraz w ust. 2 pkt 1 za³¹cz-
nika nr 3 do uchwa³y, 

e) cel zawarcia umowy zosta³ okreœlony, zaakceptowa-
ny i mieœci siê w strategii dzia³ania banku, 

5) operacje nieujête w pkt 1-4: 

a) po up³ywie terminu realizacji zobowi¹zañ wynikaj¹-
cych z operacji, 

b) maj¹ce na celu zabezpieczenie ryzyka wynikaj¹cego
z operacji zaliczonych do portfela handlowego, 

6) operacje bezpoœrednio zwi¹zane z operacjami zaliczo-
nymi do portfela handlowego, polegaj¹ce na naliczaniu
i rozliczaniu op³at, prowizji, odsetek, dywidend i depo-
zytów zabezpieczaj¹cych transakcje gie³dowe. 

3. Portfel bankowy banku obejmuje operacje niezaliczone
do portfela handlowego banku, w szczególnoœci udziela-
nie kredytów, po¿yczek (lokat) i przyjmowanie depozy-
tów, wykonywane w ramach podstawowej dzia³alnoœci
banku lub te¿ w celu zarz¹dzania p³ynnoœci¹.”; 

3) § 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. 1. Skalê dzia³alnoœci handlowej banku oblicza siê ja-
ko stosunek sumy nominalnych kwot operacji zawartych
w danym dniu, zaliczonych do portfela handlowego do
sumy bilansowej powiêkszonej o sumê nominalnych kwot
wszystkich operacji pozabilansowych nierozliczonych do
tego dnia (w tym — operacji, których umowny termin roz-
liczenia nie min¹³). 

2. Skalê dzia³alnoœci handlowej banku uznaje siê za zna-
cz¹c¹ pocz¹wszy od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpu-
j¹cego po dniu, w którym spe³niony jest przynajmniej je-
den z poni¿szych warunków: 

1) œrednia arytmetyczna dziennych sum nominalnych
kwot operacji zawartych w ka¿dym spoœród ostat-
nich 250 dni roboczych, zaliczonych do portfela han-
dlowego, przekroczy³a równowartoœæ 15.000.000
euro obliczon¹ w z³otych wed³ug kursu œredniego
og³aszanego przez Narodowy Bank Polski, zwany
dalej NBP, obowi¹zuj¹cego w danym dniu, 

2) suma nominalnych kwot operacji zaliczonych do
portfela handlowego zawartych w ka¿dym z dowol-
nych czterech spoœród 250 dni roboczych poprze-
dzaj¹cych dzieñ obliczenia, przekroczy³a równowar-
toœæ 20.000.000 euro obliczon¹ w z³otych wed³ug
kursu œredniego og³aszanego przez NBP obowi¹zu-
j¹cego w danym dniu, 

3) œrednia arytmetyczna skali dzia³alnoœci handlowej ob-
liczona za ostatnie 250 dni robocze przekroczy³a 0,05,

4) skala dzia³alnoœci handlowej w ka¿dym z dowolnych
czterech spoœród 250 dni roboczych poprzedzaj¹-
cych dzieñ obliczenia przekroczy³a 0,06. 

3. Mo¿na zaprzestaæ uznawania skali dzia³alnoœci han-
dlowej banku za znacz¹c¹ pocz¹wszy od dnia, w któ-
rym bank stwierdzi, ¿e w ci¹gu poprzedzaj¹cych 250
dni roboczych nie by³o spe³nione ¿adne z kryteriów wy-
mienionych w ust. 2. 

4. Z czêstotliwoœci¹ niezbêdn¹ do sprawdzenia warun-
ków, o których mowa w ust. 2, bank zobowi¹zany jest do
obliczania skali dzia³alnoœci handlowej, prowadzenia ewi-
dencji tych obliczeñ oraz sporz¹dzania ewidencji portfela
handlowego w postaci wykazu operacji zawartych
w dniu, dla którego dokonano obliczenia, wed³ug wzoru
okreœlonego w za³¹czniku nr 2 do uchwa³y.”; 

4) § 4 otrzymuje brzmienie: 

„§ 4. 1. Bank, którego skala dzia³alnoœci handlowej jest
znacz¹ca oblicza codziennie ³¹czny dzienny wynik ryn-
kowy (zysk lub stratê) obejmuj¹cy: 

1) dzienny wynik rynkowy na operacjach zaliczonych
do portfela handlowego, rozumiany jako zmiana wy-
ceny tych operacji wed³ug wartoœci godziwej w da-
nym dniu, w tym — operacji zawartych w tym dniu
i rozliczonych w tym samym dniu, 

2) dzienny wynik rynkowy z tytu³u zmian kursów waluto-
wych i cen towarów na operacjach zaliczonych do
portfela bankowego, rozumiany jako zmiana wyceny
operacji z tytu³u zmian kursów walutowych i cen to-
warów, w tym — operacji zawartych w tym dniu i roz-
liczonych w tym samym dniu. 

2. W celu ustalenia dziennego wyniku rynkowego oraz
straty, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 lit. b, bank mo¿e
wykorzystywaæ system wewn¹trzbankowych cen trans-
ferowych okreœlony i zaakceptowany przez zarz¹d ban-
ku. 

3. W dziennym wyniku rynkowym uwzglêdnia siê koszty
finansowania operacji, rozumiane jako obliczone lub
oszacowane koszty pozyskania pasywów banku. 

4. W przypadku braku wiarygodnych informacji o ce-
nach stanowi¹cych podstawê wyceny operacji wed³ug
wartoœci godziwej, bank dokonuje ich oszacowania za
pomoc¹ technik estymacyjnych.”; 

5) § 5 uchyla siê; 
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6) § 6 otrzymuje brzmienie: 

„§ 6. 1. Dodatkowe pozycje bilansu banku, o których
mowa w art. 128 ust. 1 pkt 2 ustawy — Prawo bankowe,
zwane dalej kapita³em krótkoterminowym, okreœla siê
jako: 

1) sumê: 

a) zysku rynkowego, o którym mowa w § 4 ust. 1 —
obliczonego narastaj¹co do dnia sprawozdawcze-
go, pomniejszonego o znane obci¹¿enia, w tym
dywidendy, w zakresie w jakim nie zosta³ zaliczony
do funduszy w³asnych lub podzielony w inny spo-
sób, 

b) straty (ze znakiem ujemnym) na wszystkich opera-
cjach zaliczonych do portfela bankowego, obliczo-
nej narastaj¹co do dnia sprawozdawczego, z wy³¹-
czeniem strat z tytu³u zmian kursów walutowych
i cen towarów, w zakresie w jakim nie zosta³a ujêta
w funduszach w³asnych lub pokryta w inny spo-
sób, 

c) zobowi¹zañ z tytu³u otrzymanych po¿yczek pod-
porz¹dkowanych spe³niaj¹cych warunki wymienio-
ne w ust. 2, 

d) wartoœci kapita³u podmiotów zale¿nych — w przy-
padku gdy bank podlega nadzorowi skonsolido-
wanemu, a wartoœæ kapita³u podmiotu zale¿nego
jest ujemna i nie pomniejsza funduszy w³asnych
banku,

w przypadku gdy suma ta jest dodatnia, w kwocie
nie przewy¿szaj¹cej sumy wymogów kapita³owych,
o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 3-5 oraz w pkt
6 w zakresie okreœlonym w czêœci II ust. 3 pkt 1 za-
³¹cznika nr 10 do uchwa³y, 

2) zero — w przypadku gdy suma, o której mowa w pkt
1, jest niedodatnia. 

2. Zobowi¹zanie z tytu³u otrzymanej po¿yczki podpo-
rz¹dkowanej, uwzglêdnione w kapitale krótkotermino-
wym, musi spe³niaæ nastêpuj¹ce warunki: 

1) po¿yczka nie zosta³a zaliczona do funduszy w³a-
snych, 

2) termin pozostaj¹cy do sp³aty po¿yczki wynosi co naj-
mniej 2 lata, 

3) œrodki z tytu³u po¿yczki zosta³y w pe³ni wp³acone, 

4) umowa po¿yczki uniemo¿liwia sp³atê po¿yczki przed
umownym terminem bez zgody Komisji Nadzoru
Bankowego, w innych okolicznoœciach ni¿ likwidacja
lub upad³oœæ banku, 

5) umowa po¿yczki uniemo¿liwia sp³atê kapita³u i odse-
tek w sytuacji gdyby mia³o to spowodowaæ narusze-
nie wype³nienia normy, o której mowa w art. 128 ust.
1 pkt 2 ustawy — Prawo bankowe, zwanej dalej nor-
m¹ adekwatnoœci kapita³owej, 

6) zaliczona do kapita³u krótkoterminowego kwota
otrzymanych po¿yczek podporz¹dkowanych nie
przekracza 150% kwoty, o jak¹ fundusze podstawo-
we przewy¿szaj¹ wy¿sz¹ z kwot: 

a) po³owê wymogu kapita³owego z tytu³u ryzyka kre-
dytowego, 

b) ró¿nicê wymogu kapita³owego z tytu³u ryzyka kre-
dytowego i funduszy uzupe³niaj¹cych. 

3. Bank uwzglêdniaj¹cy zobowi¹zanie z tytu³u otrzyma-
nej po¿yczki podporz¹dkowanej w kapitale krótkotermi-
nowym obowi¹zany jest zawiadomiæ Komisjê Nadzoru
Bankowego o przewidywanym obni¿eniu sumy fundu-
szy w³asnych i kapita³u krótkoterminowego do poziomu
ni¿szego ni¿ 120% ca³kowitego wymogu kapita³owego. 

4. Kapita³ krótkoterminowy mo¿e byæ wykorzystywany
przy ustalaniu przestrzegania normy adekwatnoœci ka-
pita³owej, wy³¹cznie przez banki, których skala dzia³al-
noœci handlowej jest znacz¹ca.”; 

7) po § 6 dodaje siê § 6a w brzmieniu: 

„§ 6a. Wymogi kapita³owe z tytu³u poszczególnych ro-
dzajów ryzyka oblicza siê na podstawie pozycji pierwot-
nych w instrumentach bazowych, okreœlaj¹cych rodzaje
i wielkoœæ ryzyka obci¹¿aj¹cego poszczególne operacje
nierozliczone na koniec dnia, wyznaczonych zgodnie
z ogólnymi zasadami okreœlonymi w czêœci I za³¹cznika
nr 1 do uchwa³y oraz z uwzglêdnieniem zasad szczegó-
³owych okreœlonych w za³¹cznikach nr 4-8 do uchwa³y.”; 

8) § 7 otrzymuje brzmienie: 

„§ 7. 1. Wymogi kapita³owe z tytu³u poszczególnych ro-
dzajów ryzyka obejmuj¹: 

1) ³¹czny wymóg kapita³owy z tytu³u ryzyka kredytowe-
go w zakresie portfela bankowego — obliczony
zgodnie z za³¹cznikiem nr 3 do uchwa³y, 

2) ³¹czny wymóg kapita³owy z tytu³u ryzyka kredytowe-
go w zakresie portfela handlowego — obliczony
zgodnie z za³¹cznikiem nr 3 do uchwa³y, 

3) ³¹czny wymóg kapita³owy z tytu³u ryzyka rynkowego,
w tym: 

a) ³¹czny wymóg kapita³owy z tytu³u ryzyka waluto-
wego w zakresie portfela bankowego i handlowe-
go ³¹cznie — obliczony zgodnie z za³¹cznikiem nr
4 do uchwa³y, 

b) ³¹czny wymóg kapita³owy z tytu³u ryzyka cen towa-
rów w zakresie portfela bankowego i handlowego
³¹cznie — obliczony zgodnie z za³¹cznikiem nr
5 do uchwa³y, 

c) ³¹czny wymóg kapita³owy z tytu³u ryzyka cen kapi-
ta³owych papierów wartoœciowych w zakresie port-
fela handlowego — obliczony zgodnie z za³¹czni-
kiem nr 6 do uchwa³y, 

d) ³¹czny wymóg kapita³owy z tytu³u ryzyka szczegól-
nego cen instrumentów d³u¿nych w zakresie port-
fela handlowego — obliczony zgodnie z za³¹czni-
kiem nr 7 do uchwa³y, 

e) ³¹czny wymóg kapita³owy z tytu³u ryzyka ogólnego
stóp procentowych w zakresie portfela handlowe-
go — obliczony zgodnie z za³¹cznikiem nr 8 do
uchwa³y, 

4) ³¹czny wymóg kapita³owy z tytu³u ryzyka rozliczenia-
-dostawy oraz ryzyka kontrahenta w zakresie portfela
handlowego — obliczony zgodnie z za³¹cznikiem nr
9 do uchwa³y, 
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5) ³¹czny wymóg kapita³owy z tytu³u ryzyka gwaranto-
wania emisji papierów wartoœciowych w zakresie
portfela handlowego — obliczony zgodnie z za³¹czni-
kiem nr 11 do uchwa³y, 

6) ³¹czny wymóg kapita³owy z tytu³u przekroczenia limi-
tu koncentracji wierzytelnoœci — obliczony zgodnie
z za³¹cznikiem nr 10 do uchwa³y, 

7) ³¹czny wymóg kapita³owy z tytu³u innych rodzajów ry-
zyka — w zakresie i wysokoœci adekwatnej do pono-
szonego ryzyka. 

2. Suma wymogów kapita³owych z tytu³u poszczegól-
nych rodzajów ryzyka, zwana dalej ca³kowitym wymo-
giem kapita³owym, obejmuje: 

1) wymogi kapita³owe, o których mowa w ust. 1 pkt
1 i pkt 3-7 — w przypadku banków, których skala
dzia³alnoœci handlowej jest znacz¹ca, 

2) wymogi kapita³owe, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2,
pkt 3 lit. a i b oraz pkt 6 i 7 — w przypadku banków,
których skala dzia³alnoœci handlowej nie jest znacz¹-
ca.”; 

9) w § 9: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Do obliczania wymogów kapita³owych: 

1) o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 3, mo¿na stoso-
waæ metodê wartoœci zagro¿onej opisan¹ w za-
³¹czniku nr 12 do uchwa³y, 

2) o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 3 lit. a, mo¿na
stosowaæ metodê mieszan¹ opisan¹ w czêœci II
ust. 3 za³¹cznika nr 4 do uchwa³y.”, 

b) w ust. 2 zdanie wstêpne otrzymuje brzmienie: 

„2. Bank mo¿e stosowaæ metody, o których mowa
w ust. 1, pod warunkiem ¿e:”, 

c) w ust. 3: 

- pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) procedury wewnêtrznej kontroli wype³nienia nor-
my adekwatnoœci kapita³owej,”, 

- pkt 11 otrzymuje brzmienie: 

„11) analizê zastosowania modelu wartoœci zagro¿o-
nej do obliczania wymogów kapita³owych za
okres roku poprzedzaj¹cego datê przed³o¿enia
wniosku, wraz z analiz¹ wype³nienia normy ade-
kwatnoœci kapita³owej.”; 

10) § 10 otrzymuje brzmienie: 

„§ 10. 1. W razie przekroczenia normy adekwatnoœci
kapita³owej w jakimkolwiek dniu, bank niezw³ocznie
przesy³a do Komisji Nadzoru Bankowego zawiado-
mienie sporz¹dzone wed³ug wzoru okreœlonego
w za³¹czniku nr 13 do uchwa³y. 

2. Bank realizuj¹cy program naprawczy lub przejmu-
j¹cy inny bank zagro¿ony upad³oœci¹ lub likwidacj¹
ze wzglêdu na z³¹ sytuacjê ekonomiczn¹, wykonuje
obowi¹zek, o którym mowa w ust. 1, poprzez przeka-
zywanie do NBP danych okreœlonych w uchwale
nr 3/2002 Zarz¹du Narodowego Banku Polskiego
z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie trybu i szczegó³o-

wych zasad przekazywania przez banki do Narodo-
wego Banku Polskiego danych niezbêdnych do usta-
lania polityki pieniê¿nej i okresowych ocen sytuacji
pieniê¿nej pañstwa oraz oceny sytuacji finansowej
banków i ryzyka sektora bankowego (Dz. Urz. NBP
Nr 5, poz. 9, Nr 7, poz. 15, Nr 8, poz. 25 i Nr 13,
poz. 34).”; 

11) § 12 otrzymuje brzmienie: 

„§ 12.1. Z zachowaniem wymogu codziennego wy-
pe³nienia normy adekwatnoœci kapita³owej, bank
podlegaj¹cy nadzorowi skonsolidowanemu, zgodnie
z art. 141f ustawy — Prawo bankowe, zobowi¹zany
jest dodatkowo do codziennego przestrzegania nor-
my adekwatnoœci kapita³owej w ujêciu skonsolidowa-
nym, uwzglêdniaj¹c powi¹zania z podmiotami ujêty-
mi w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym —
w sposób okreœlony w ust. 2. 

2. W celu uwzglêdnienia powi¹zañ, o których mowa
w ust. 1, bank ujmuje w rachunku normy adekwatno-
œci kapita³owej w ujêciu skonsolidowanym: 

1) skonsolidowane fundusze w³asne — rozumiane ja-
ko fundusze w³asne obliczone przy odpowiednim
zastosowaniu zasad okreœlonych dla banków podle-
gaj¹cych nadzorowi skonsolidowanemu w uchwale
nr 6/2001 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 12
grudnia 2001 r. w sprawie okreœlenia szczegó³o-
wych zasad ustalania wysokoœci funduszy w³asnych
banków nale¿¹cych do bankowej grupy kapita³owej
dla potrzeb stosowania norm i granic okreœlonych
ustaw¹ — Prawo bankowe, wysokoœci, szczegó³o-
wego zakresu i warunków pomniejszania funduszy
podstawowych banku, innych pozycji bilansu banku
zaliczanych do funduszy uzupe³niaj¹cych banku,
wysokoœci i warunków ich zaliczania, innych po-
mniejszeñ funduszy w³asnych banku, wysokoœci
i warunków pomniejszania o nie funduszy w³asnych
oraz uwzglêdniania powi¹zañ banków z innymi pod-
miotami zale¿nymi lub dzia³aj¹cymi w tym samym
holdingu przy okreœlaniu sposobu obliczania fundu-
szy w³asnych (Dz. Urz. NBP Nr 22, poz. 44), 

2) skonsolidowany kapita³ krótkoterminowy — rozu-
miany jako dodatkowe pozycje bilansu, o których
mowa w art. 128 ust. 6 pkt 1 ustawy — Prawo ban-
kowe, wyznaczone na podstawie skonsolidowane-
go sprawozdania finansowego banku przy odpo-
wiednim zastosowaniu zasad okreœlonych
w uchwale, 

3) skonsolidowane limity koncentracji wierzytelnoœci
— rozumiane jako limity koncentracji wierzytelno-
œci obliczone na podstawie skonsolidowanego
sprawozdania finansowego banku przy odpowied-
nim zastosowaniu zasad okreœlonych dla banków
podlegaj¹cych nadzorowi skonsolidowanemu
w uchwale nr 7/2001 Komisji Nadzoru Bankowego
z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegó³o-
wych zasad i warunków uwzglêdniania wierzytel-
noœci i udzielonych zobowi¹zañ pozabilansowych
przy ustalaniu przestrzegania limitów koncentracji
wierzytelnoœci, okreœlenia innych wierzytelnoœci
i udzielonych zobowi¹zañ pozabilansowych, wo-
bec których nie stosuje siê przepisów dotycz¹cych
limitów koncentracji wierzytelnoœci oraz uwzglêd-
niania powi¹zañ banków z innymi podmiotami za-
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le¿nymi lub dzia³aj¹cymi w tym samym holdingu
w rachunku koncentracji wierzytelnoœci (Dz. Urz.
NBP Nr 22 poz. 45), 

4) skonsolidowane progi koncentracji kapita³owej —
rozumiane jako progi koncentracji kapita³owej obli-
czone przy odpowiednim zastosowaniu zasad
okreœlonych w art. 128 ust. 2 ustawy — Prawo ban-
kowe, przyjmuj¹c za podstawê obliczania tych pro-
gów skonsolidowane fundusze w³asne obliczone
w sposób okreœlony w pkt 1, 

5) skonsolidowane wymogi kapita³owe z tytu³u po-
szczególnych rodzajów ryzyka — rozumiane jako
wymogi kapita³owe, obliczone przy odpowiednim
zastosowaniu zasad okreœlonych w uchwale, przy
czym: 

a) skonsolidowany portfel handlowy obejmuje
operacje zaliczone przez bank i podmioty ujête
w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym
do ich portfeli handlowych (zgodnie z ich pier-
wotn¹ klasyfikacj¹ dokonan¹ przez te podmio-
ty), a w przypadku gdy podmioty te nie wyod-
rêbniaj¹ portfela handlowego i portfela bankowego,
odpowiedniej klasyfikacji operacji dokonuje
bank sporz¹dzaj¹cy skonsolidowane sprawoz-
danie finansowe, zgodnie z zasadami stosowa-
nymi do w³asnych operacji, 

b) skonsolidowany portfel bankowy stanowi¹ po-
zosta³e operacje.”; 

12) po § 12 dodaje siê § 12a w brzmieniu: 

„§ 12a. Bank obowi¹zany jest w zakresie niezbêdnym
do realizacji postanowieñ niniejszej uchwa³y opraco-
waæ w formie pisemnej wewnêtrzn¹ procedurê, za-
twierdzon¹ przez zarz¹d banku, obejmuj¹c¹ szcze-
gó³owe zasady wyodrêbniania portfela handlowego
i bankowego, wyznaczania pozycji pierwotnych,
ustalania wyniku rynkowego, ustalania straty na ope-
racjach zaliczonych do portfela bankowego, stoso-
wania technik estymacyjnych oraz zasad stosowania
normy adekwatnoœci kapita³owej w ujêciu skonsoli-
dowanym.”; 

13) za³¹czniki nr 1-10 do uchwa³y otrzymuj¹ brzmienie
okreœlone w za³¹cznikach nr 1-10 do niniejszej
uchwa³y; 

14) w za³¹czniku nr 11 do uchwa³y ust. 3 otrzymuje
brzmienie: 

„3. Wymóg kapita³owy z tytu³u gwarantowania emisji
papierów wartoœciowych oblicza siê poprzez odpo-
wiednie zastosowanie przepisów za³¹czników nr 4, nr
6-8 i nr 10 do uchwa³y, przyjmuj¹c, ¿e pozycje pier-
wotne, o których mowa w tych za³¹cznikach, ozna-
czaj¹ pozycje netto w gwarantowanych emisjach da-
nego papieru wartoœciowego obliczone zgodnie
z ust. 2, przemno¿one przez odpowiadaj¹ce im
wspó³czynniki przeliczeniowe okreœlone w poni¿szej
tabeli:”; 

15) w za³¹czniku nr 12 do uchwa³y: 

a) w cz. II ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Pod warunkiem zachowania ci¹g³oœci dopusz-
cza siê: 

1) stosowanie metody wartoœci zagro¿onej do obli-
czania wymogu kapita³owego z tytu³u ró¿nych
rodzajów ryzyka rynkowego jednoczeœnie pod
warunkiem, ¿e model oblicza przynajmniej jeden
z ³¹cznych wymogów kapita³owych, o których
mowa w za³¹cznikach nr 4-6 oraz nr 8, z zastrze-
¿eniem czêœci II ust. 3 za³¹cznika nr 4 do uchwa-
³y i czêœci IV za³¹cznika nr 6 do uchwa³y, 

2) przyjêcie krótszego okresu utrzymywania pozy-
cji ni¿ okreœlony w ust. 1 pkt 2 tir. 1, pod warun-
kiem odpowiedniego przeskalowania wyniku na
wielkoœæ odpowiadaj¹c¹ okresowi 10 dni robo-
czych, 

3) przy zachowaniu wymogu okreœlonego w ust.
1 pkt 3, stosowanie schematów wa¿enia obser-
wacji w okresie próby pod warunkiem dostoso-
wania okresu próby, tak aby wa¿ona œrednia nu-
merów obserwacji w próbie obliczona przy
zastosowaniu schematu wa¿enia przyjêtego dla
wa¿enia obserwacji by³a równa co najmniej 125,
przy zachowaniu malej¹cej numeracji (od naj-
wy¿szego numeru do 1) chronologicznie upo-
rz¹dkowanych obserwacji w próbie, 

4) uwzglêdnianie w modelu skrajnie niekorzyst-
nych zwi¹zków korelacyjnych lub empirycznych
zwi¹zków korelacyjnych pomiêdzy zmianami
poszczególnych parametrów cenowych.”, 

b) w cz. III ust. 1 i 2 otrzymuj¹ brzmienie: 

„1. Wartoœci zagro¿one obliczone dla kolejnych dni
porównuje siê codziennie z rzeczywistymi dzienny-
mi stratami na pozycjach pierwotnych objêtych
modelem wartoœci zagro¿onej, uwzglêdniaj¹cymi
rzeczywiste zmiany parametrów cenowych, wielko-
œci i strukturê pozycji pierwotnych (weryfikacja hi-
storyczna). 

2. Bank jest zobowi¹zany do porównywania przy-
najmniej raz na kwarta³ wartoœci zagro¿onych, obli-
czonych dla kolejnych dni, z rynkowymi stratami na
pozycjach pierwotnych objêtych modelem wartoœci
zagro¿onej, z tytu³u rzeczywistych zmian parame-
trów cenowych, obliczonymi przy za³o¿eniu utrzy-
mywania przez 24 godziny sta³ej wielkoœci i struktu-
ry pozycji pierwotnych (weryfikacja rewaluacyjna).”,

c) w cz. IV ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Wspó³czynnik koryguj¹cy k ustala siê zgodnie
z poni¿sz¹ tabel¹ na podstawie weryfikacji histo-
rycznej, o której mowa w czêœci III ust. 1, w zale¿-
noœci od liczby n okreœlonej jako iloœæ dni spoœród
ostatnich 250 dni roboczych, w których rzeczywista
strata na pozycjach pierwotnych objêtych mode-
lem wartoœci zagro¿onej przekroczy³a wartoœæ za-
gro¿on¹ wyznaczon¹ na dany dzieñ roboczy:”; 

16) za³¹cznik nr 13 do uchwa³y otrzymuje brzmienie okre-
œlone w za³¹czniku nr 11 do niniejszej uchwa³y. 

§ 2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia
2004 r. 

Przewodnicz¹cy
Komisji Nadzoru Bankowego:

L. Balcerowicz
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I. Wyznaczanie pozycji pierwotnych w instrumentach ba-
zowych

1. Instrumenty bazowe oraz parametry cenowe okreœlono
dla potrzeb obliczania ³¹cznych wymogów kapita³owych
z tytu³u poszczególnych rodzajów ryzyka, odpowiednio
w za³¹cznikach nr 4-8 do uchwa³y. 

2. Pozycje pierwotne w instrumentach bazowych wyznacza
siê w zakresie: 

1) operacji bilansowych — oznaczaj¹cych operacje, których
wynikiem s¹ aktywa i zobowi¹zania bilansowe, 

2) operacji pozabilansowych — oznaczaj¹cych operacje,
których wynikiem s¹ zobowi¹zania pozabilansowe, obej-
muj¹cych: 

a) pozabilansowe operacje warunkowe — których wyni-
kiem s¹ pozabilansowe zobowi¹zania o charakterze
warunkowym (udzielone i otrzymane), 

b) transakcje pozabilansowe — których wynikiem s¹ 
pozabilansowe zobowi¹zania zwi¹zane z realizacj¹
operacji terminowych (w szczególnoœci terminowe
transakcje kupna/sprzeda¿y, zamiany, depozytowo/lo-
kacyjne), w tym: 

- pozabilansowe transakcje bie¿¹ce — oznaczaj¹ce
transakcje pozabilansowe, których realizacja nast¹pi
w okreœlonym w umowie przysz³ym terminie nie d³u¿-
szym ni¿ dwa dni robocze, przy z góry ustalonym po-
ziomie parametru cenowego, 

- pozabilansowe transakcje terminowe proste — ozna-
czaj¹ce transakcje pozabilansowe, których realizacja
nast¹pi w okreœlonym w umowie przysz³ym terminie
d³u¿szym ni¿ dwa dni robocze, przy z góry ustalonym
poziomie parametru cenowego, 

- pozabilansowe transakcje terminowe opcyjne (opcje,
w tym warranty) — oznaczaj¹ce transakcje pozabilan-
sowe polegaj¹ce na kupnie lub sprzeda¿y prawa do
nabycia lub zbycia okreœlonej iloœci instrumentu bazo-
wego, których rozliczenie nast¹pi w okreœlonym
w umowie przysz³ym terminie lub okresie, przy z góry
ustalonym poziomie parametru cenowego. 

3. Z zastrze¿eniem rozwi¹zañ szczególnych okreœlonych
w za³¹cznikach nr 4-10, pozycje pierwotne (d³ugie, krótkie)
w instrumentach bazowych oblicza siê jako: 

1) salda (Wn, Ma) bilansowe lub pozabilansowe wynikaj¹ce
z operacji bilansowej, pozabilansowej operacji warunko-
wej lub pozabilansowej transakcji bie¿¹cej, 

2) salda (Wn, Ma) wynikaj¹ce z teoretycznych operacji 
bilansowych (w szczególnoœci bilansowych operacji de-
pozytowych lub lokacyjnych) lub z teoretycznych pozabi-
lansowych transakcji bie¿¹cych (w szczególnoœci pozabi-
lansowych transakcji bie¿¹cych kupna lub sprzeda¿y),
stanowi¹cych odwzorowanie pozabilansowej transakcji
terminowej, zapewniaj¹ce realizacjê celu jej zawarcia,

przy zachowaniu jej profilu ryzyka (dekompozycja poza-
bilansowej transakcji terminowej). 

4. Opcje uwzglêdnia siê w rachunku pozycji pierwotnych
w kwotach ich ekwiwalentów delta, równych nominalnym
kwotom opcji, pomno¿onym przez odpowiadaj¹cy im
wspó³czynnik delta, przy czym: 

1) wspó³czynnik delta opcji rozumiany jest jako iloraz zmia-
ny wartoœci opcji i implikuj¹cego tê zmianê dowolnie ma-
³ego przyrostu wartoœci instrumentu bazowego opcji, 

2) w przypadku opcji oferowanych w obrocie gie³dowym na-
le¿y stosowaæ wspó³czynniki delta ustalone przez gie³dy
tych transakcji, 

3) w przypadku opcji oferowanych w obrocie pozagie³do-
wym nale¿y stosowaæ wspó³czynniki delta obliczone na
podstawie w³asnych modeli wyceny opcji, 

4) w przypadku, o którym mowa w pkt 3, bank obowi¹zany
jest uzyskaæ zgodê Komisji Nadzoru Bankowego na obli-
czanie wspó³czynników delta na podstawie w³asnych mo-
deli wyceny opcji, wydan¹ na podstawie wniosku banku
zawieraj¹cego: 

a) opis modelu wyceny opcji, stanowi¹cego podstawê
obliczania wspó³czynnika delta, 

b) specyfikacjê i weryfikacjê za³o¿eñ modelu wyceny
opcji, 

c) specyfikacjê produktow¹ zakresu stosowania modelu
wyceny opcji, 

d) opis Ÿróde³ i metod aktualizacji danych wykorzystywa-
nych przez model wyceny opcji, 

e) sposób szacowania parametrów modelu wyceny opcji, 

f) procedury wewnêtrzne w zakresie zarz¹dzania ryzy-
kiem oraz ksiêgowej ewidencji transakcji opcyjnych. 

5. Bank, który zawiera terminowe transakcje opcyjne obo-
wi¹zany jest do kontroli i limitowania ryzyka wynikaj¹cego
z wp³ywu innych ni¿ zmiany bie¿¹cych parametrów ceno-
wych czynników wp³ywaj¹cych na wartoœæ opcji. 

6. Bank, który zawiera terminowe transakcje opcyjne tylko
i wy³¹cznie w sposób zapewniaj¹cy jednoczesne (ka¿dora-
zowe i natychmiastowe) zawarcie przeciwstawnej termino-
wej transakcji opcyjnej o tych samych parametrach, zwol-
niony jest z obowi¹zku, o którym mowa w ust. 4 pkt 3 i 4. 

7. Operacje z³o¿one, polegaj¹ce na: 

1) zawarciu transakcji pozabilansowej (transakcja zewnêtrz-
na), której przedmiotem jest inna transakcja pozabilanso-
wa (transakcja wewnêtrzna) — uwzglêdnia siê w rachun-
ku pozycji pierwotnych zgodnie z zasadami okreœlonymi
w niniejszym za³¹czniku zastosowanymi do transakcji ze-
wnêtrznej, przy czym transakcji tej przypisuje siê kwotê
nominaln¹ transakcji wewnêtrznej, 

Za³¹cznik nr 1 do uchwa³y nr 1/2003 
Komisji Nadzoru Bankowego
z dnia 4 czerwca 2003 r.
(poz. 16)
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2) jednoczesnym zawarciu kilku operacji — rozk³ada siê na
operacje sk³adowe i uwzglêdnia siê odrêbnie w rachunku
pozycji pierwotnych zgodnie z zasadami okreœlonymi
w niniejszym za³¹czniku. 

8. Operacje, których wynikiem s¹ zarówno salda bilansowe
jak i zobowi¹zania pozabilansowe rozk³ada siê odpowiednio
na operacje bilansowe i operacje pozabilansowe i uwzglêd-
nia w rachunku pozycji pierwotnych odrêbnie zgodnie z za-
sadami okreœlonymi w niniejszym za³¹czniku. 

9. Dzieñ zapadalnoœci pozycji pierwotnej oznacza wynikaj¹-
cy z umowy ostateczny dzieñ sp³aty wszystkich zobowi¹zañ
zwi¹zanych z pozycj¹ pierwotn¹, przy czym: 

1) bie¿¹ca pozycja pierwotna oznacza pozycjê pierwotn¹,
której dzieñ zapadalnoœci przypada w terminie nie d³u¿-
szym ni¿ dwa dni robocze od dnia zawarcia transakcji, 

2) terminowa pozycja pierwotna oznacza pozycjê pierwotn¹,
której dzieñ zapadalnoœci przypada w terminie d³u¿szym
ni¿ dwa dni robocze od dnia zawarcia transakcji. 

10. Pozycje pierwotne w instrumentach bazowych wyra¿a
siê w wartoœci bilansowej (zdyskontowanej do wartoœci bie-
¿¹cej), przy czym: 

1) bie¿¹ce pozycje pierwotne wyra¿one w walutach ob-
cych przelicza siê na z³ote za pomoc¹ œredniego kursu
og³aszanego przez NBP na dzieñ sprawozdawczy
w trybie przyjêtym dla ich wyceny tak jak na dzieñ bi-
lansowy, 

2) pozycji, których dzieñ zapadalnoœci przypada w terminie
krótszym ni¿ rok, mo¿na nie dyskontowaæ. 

II. Obliczanie pozycji zagregowanych

1. Pozycjê netto w danym instrumencie bazowym oblicza
siê jako bezwzglêdn¹ wartoœæ ró¿nicy pomiêdzy sum¹ d³u-
gich i sum¹ krótkich pozycji pierwotnych bilansowych, po-
zabilansowych w danym instrumencie bazowym, przy czym
pozycjê tê oznacza siê jako: 

1) d³ug¹ — gdy ró¿nica ta jest wiêksza od zera, 

2) krótk¹ — gdy ró¿nica ta jest mniejsza od zera, 

3) domkniêt¹ — gdy ró¿nica ta jest równa zero. 

2. Pozycjê ca³kowit¹ oblicza siê jako: 

1) sumê d³ugich lub sumê krótkich pozycji netto w poszcze-
gólnych instrumentach bazowych, w zale¿noœci od tego,
która z tych sum jest wy¿sza, 

2) sumê d³ugich pozycji netto w poszczególnych instrumen-
tach bazowych — gdy sumy, o których mowa w pkt 1, s¹
sobie równe. 

3. Globaln¹ pozycjê netto oblicza siê jako bezwzglêdn¹ war-
toœæ ró¿nicy miêdzy sum¹ d³ugich i sum¹ krótkich pozycji
pierwotnych w instrumentach bazowych, przy czym pozycjê
tê oznacza jako: 

1) d³ug¹ — gdy ró¿nica ta jest dodatnia, 

2) krótk¹ — gdy ró¿nica ta jest ujemna, 

3) domkniêt¹ — gdy ró¿nica ta jest równa zero. 

4. Globaln¹ pozycjê brutto oblicza siê jako sumê pozycji
pierwotnych d³ugich i pozycji pierwotnych krótkich w instru-
mentach bazowych.



I. Uwagi ogólne

1. Banki, których skala dzia³alnoœci handlowej nie jest zna-
cz¹ca, obliczaj¹ wymóg kapita³owy z tytu³u ryzyka kredyto-
wego w zakresie portfela bankowego i portfela handlowego
³¹cznie. 

2. Banki, których skala dzia³alnoœci handlowej jest znacz¹-
ca, obliczaj¹ wymóg kapita³owy z tytu³u ryzyka kredytowego
w zakresie portfela bankowego. 

3. Wymóg kapita³owy z tytu³u ryzyka kredytowego oblicza
siê jako sumê aktywów i udzielonych zobowi¹zañ pozabi-
lansowych wa¿onych ryzykiem pomno¿on¹ przez 8%. 

4. Klasyfikacjê podmiotów dla celów przypisania wag ryzyka
poszczególnym kategoriom aktywów i udzielonych zobo-
wi¹zañ pozabilansowych okreœlono w czêœci II za³¹cznika. 

5. Sumê aktywów wa¿onych ryzykiem oblicza siê jako sumê
wartoœci poszczególnych kategorii aktywów pomno¿onych
przez przypisane im procentowe wagi ryzyka, zgodnie
z czêœci¹ III za³¹cznika. 

6. Sumê udzielonych zobowi¹zañ pozabilansowych wa¿o-
nych ryzykiem oblicza siê jako sumê iloczynów ekwiwalen-
tów bilansowych udzielonych zobowi¹zañ pozabilansowych
i odpowiadaj¹cych im procentowych wag ryzyka kontrahen-
ta, okreœlonych w czêœci IV ust. 4 za³¹cznika. 

7. Ekwiwalent bilansowy udzielonego zobowi¹zania pozabi-
lansowego oblicza siê: 

1) zgodnie z czêœci¹ IV ust. 1 za³¹cznika — w przypadku
udzielonych zobowi¹zañ pozabilansowych o charakterze
warunkowym, 

Za³¹cznik nr 3 do uchwa³y nr 1/2003 
Komisji Nadzoru Bankowego
z dnia 4 czerwca 2003 r.
(poz. 16)
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Za³¹cznik nr 2 do uchwa³y nr 1/2003 
Komisji Nadzoru Bankowego
z dnia 4 czerwca 2003 r.
(poz. 16)

OBLICZANIE WYMOGU KAPITA£OWEGO Z TYTU£U RYZYKA KREDYTOWEGO

Wyszczególnienie
(wg rodzajów operacji, instrumentów bazowych)

Portfel handlowy
(kwoty nominalne operacji w tys. z³)
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2) zgodnie z czêœci¹ IV ust. 2 za³¹cznika — w przypadku
udzielonych zobowi¹zañ pozabilansowych wynikaj¹cych
z transakcji pozabilansowych. 

8. Aktywom i udzielonym zobowi¹zaniom pozabilansowym,
których sp³ata uzale¿niona jest od podmiotu innego ni¿
d³u¿nik, przypisuje siê wy¿sz¹ z wag ryzyka przypisanych
d³u¿nikowi lub temu podmiotowi. 

II. Klasyfikacja podmiotów

W klasyfikacji podmiotów przedstawionej w ust. 1-3 przez
pañstwa nale¿¹ce do strefy A rozumie siê: 

1) pañstwa cz³onkowskie Unii Europejskiej (EU), 

2) pañstwa cz³onkowskie Organizacji Wspó³pracy Gospo-
darczej i Rozwoju (OECD), 

3) pañstwa, które zawar³y porozumienia w sprawie udziela-
nia kredytów z Miêdzynarodowym Funduszem Waluto-
wym (IMF), w zwi¹zku z Ogólnym Porozumieniem o Za-
ci¹ganiu Kredytów (GAB). 

1. Podmioty klasy I

1) banki centralne i rz¹dy pañstw nale¿¹cych do strefy
A oraz Skarb Pañstwa Rzeczypospolitej Polskiej (a tak¿e
instytucje rz¹dowe szczebla centralnego) i Narodowy
Bank Polski, 

2) Korporacja Ubezpieczeñ Kredytów Eksportowych KUKE, 

3) Bankowy Fundusz Gwarancyjny, 

4) wiarygodne gie³dy i izby rozliczeniowe, wymagaj¹ce co-
dziennego regulowania depozytów zabezpieczaj¹cych —
w przypadku gdy s¹ one stron¹ transakcji pozabilanso-
wej (oceny wiarygodnoœci gie³dy lub izby rozliczeniowej
dokonuje bank i przekazuje tê ocenê Komisji Nadzoru
Bankowego, która mo¿e zmieniæ proponowan¹ przez
bank kwalifikacjê). 

2. Podmioty klasy II

1) banki maj¹ce siedzibê w pañstwach nale¿¹cych do strefy
A oraz banki maj¹ce siedzibê na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej, 

2) w³adze lokalne lub regionalne pañstw nale¿¹cych do stre-
fy A oraz jednostki samorz¹dów terytorialnych Rzeczypo-
spolitej Polskiej i ich zwi¹zki, 

3) wielostronne banki rozwoju: 

a) Miêdzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju, 

b) Miêdzynarodowa Korporacja Finansowa, 

c) Miêdzyamerykañski Bank Rozwoju, 

d) Azjatycki Bank Rozwoju, 

e) Afrykañski Bank Rozwoju, 

f) Fundusz Przesiedleñczy Rady Europy, 

g) Nordycki Bank Inwestycyjny, 

h) Karaibski Bank Rozwoju, 

i) Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, 

j) Europejski Fundusz Inwestycyjny, 

k) Miêdzyamerykañska Korporacja Inwestycyjna, 

4) Europejski Bank Inwestycyjny. 

3. Podmioty klasy III

Podmioty niezaliczone do klasy I lub II. 

III. Procentowe wagi ryzyka aktywów 

W przedstawionej poni¿ej klasyfikacji aktywa rozumiane s¹
³¹cznie z naliczonymi odsetkami, w tym tak¿e skapitalizowa-
nymi, jednak bez naliczonych odsetek ujêtych w przycho-
dach zastrze¿onych (wykazywanych w osobnej pozycji). 

1. Waga ryzyka 0%: 

1) kasa, 

2) œrodki banku zrzeszonego na rachunku rezerwy obowi¹z-
kowej w banku, w którym jest on zrzeszony, 

2a) aktywa wynikaj¹ce z wyceny transakcji pozabilanso-
wych, 

2b) naliczone odsetki ujête w przychodach zastrze¿onych, 

3) nale¿noœci od podmiotów klasy I, 

4) nale¿noœci od podmiotów klasy II i III, w czêœci zabezpie-
czonej: 

a) kwot¹ pieniê¿n¹ przelan¹ na rachunek banku, zgodnie
z art. 102 ustawy — Prawo bankowe, 

b) gwarancjami (porêczeniami) udzielonymi przez pod-
mioty klasy I, 

c) d³u¿nymi papierami wartoœciowymi, których emitentem
jest podmiot klasy I, 

5) d³u¿ne papiery wartoœciowe, których emitentem jest pod-
miot klasy I, 

6) d³u¿ne papiery wartoœciowe, których emitentem jest pod-
miot klasy II lub III, w czêœci gwarantowanej (porêczonej)
przez podmioty klasy I, 

7) aktywa niewymienione w pkt 3-6 pomniejszaj¹ce fundu-
sze w³asne (w tym aktywa biur maklerskich funkcjonuj¹-
cych w strukturach banku — w przypadku gdy fundusze
w³asne tych biur zosta³y wy³¹czone z funduszy w³asnych
banku). 

2. Waga ryzyka 20%: 

1) nale¿noœci od podmiotów klasy II, w czêœci nieobjêtej wa-
g¹ ryzyka 0%, 

2) nale¿noœci od podmiotów klasy III, w czêœci nieobjêtej
wag¹ ryzyka 0%, ale zabezpieczonej: 

a) gwarancjami (porêczeniami) udzielonymi przez pod-
mioty klasy II, 

b) d³u¿nymi papierami wartoœciowymi, których emitentem
jest podmiot klasy II, 

3) d³u¿ne papiery wartoœciowe, których emitentem jest pod-
miot klasy II, 

4) d³u¿ne papiery wartoœciowe, których emitentem jest pod-
miot klasy III, w czêœci nieobjêtej wag¹ ryzyka 0%, ale
gwarantowanej (porêczonej) przez podmioty klasy II. 

3. Waga ryzyka 50%: 

1) nale¿noœci od podmiotów klasy III, w czêœci nieobjêtej
wagami ryzyka 0% i 20%, ale zabezpieczonej hipotek¹
ustanowion¹ na nieruchomoœci mieszkalnej, któr¹ d³u¿nik
zamieszkuje lub bêdzie zamieszkiwa³, b¹dŸ te¿ odda³ lub
odda w najem lub dzier¿awê, 



2) pozosta³e bilansowe konta rozrachunkowe (konta po-
rz¹dkuj¹ce). 

4. Waga ryzyka 100%: 

1) nale¿noœci nieobjête wagami ryzyka 0%, 20% lub 50% (w
tym nale¿noœci z tytu³u rozrachunków z kontrahentami,
których to¿samoœci nie mo¿na ustaliæ), 

2) papiery wartoœciowe, w czêœci nieobjêtej wagami ryzyka
0%, 20% lub 50%, udzia³y i inne sk³adniki funduszy w³a-
snych innych podmiotów, nie pomniejszaj¹ce funduszy
w³asnych banku, 

3) pozosta³e aktywa niepomniejszaj¹ce funduszy w³asnych
banku. 

IV. Klasyfikacja udzielonych zobowi¹zañ pozabilansowych

1. Ekwiwalent bilansowy udzielonych zobowi¹zañ pozabi-
lansowych o charakterze warunkowym

Ekwiwalent bilansowy udzielonego zobowi¹zania pozabilan-
sowego o charakterze warunkowym oblicza siê jako iloczyn
nominalnej wartoœci zobowi¹zania i procentowej wagi ryzyka
produktu przypisanej mu zgodnie z poni¿sz¹ klasyfikacj¹: 

1) Waga ryzyka produktu 0% (ryzyko niskie) — niewykorzy-
stane zobowi¹zania kredytowe (zobowi¹zania udzielenia
kredytu, zakupu papierów wartoœciowych, udzielenia gwa-
rancji, porêczenia lub akceptu) z pierwotnym terminem za-
padalnoœci do jednego roku lub które mo¿na bezwarunko-
wo wypowiedzieæ w ka¿dej chwili bez uprzedzenia. 

2) Waga ryzyka produktu 20% (ryzyko nisko-œrednie): 

a) udzielone akredytywy dokumentowe, dla których za-
bezpieczenie stanowi wys³any towar, 

b) inne udzielone zobowi¹zania wygasaj¹ce z chwil¹ re-
alizacji transakcji bêd¹cej ich podstaw¹, dla których
zabezpieczenie stanowi wys³any towar. 

3) Waga ryzyka produktu 50% (ryzyko œrednie): 

a) akredytywy dokumentowe otwarte i akredytywy doku-
mentowe potwierdzone, z wy³¹czeniem akredytyw ob-
jêtych wag¹ ryzyka produktu 20%, 

b) udzielone gwarancje jakoœci odsprzedawanych towa-
rów i gwarancje zap³aty odszkodowania (w szczegól-
noœci gwarancje przetargowe, gwarancje dobrego wy-
konania umowy, gwarancje zap³aty c³a i gwarancje
zap³aty podatku) oraz inne udzielone gwarancje i porê-
czenia nie stanowi¹ce zabezpieczenia aktywów osób
trzecich, 

c) nieodwo³alne akredytywy zabezpieczaj¹ce niestano-
wi¹ce zabezpieczenia aktywów osób trzecich, 

d) niewykorzystane udzielone zobowi¹zania kredytowe
i podobne zobowi¹zania z pierwotnym terminem zapa-
dalnoœci powy¿ej jednego roku. 

4) Waga ryzyka produktu 100% (ryzyko wysokie): 

a) udzielone gwarancje i porêczenia zabezpieczaj¹ce ak-
tywa osób trzecich, 

b) nieodwo³alne akredytywy zabezpieczaj¹ce aktywa
osób trzecich, 

c) udzielone akcepty, 

d) udzielone porêczenia wekslowe, 

e) udzielone zobowi¹zania z tytu³u transakcji z prawem
zwrotu przedmiotu transakcji lub roszczeñ z nim zwi¹-
zanych, 

f) nieop³acona czêœæ akcji i papierów wartoœciowych, 

g) pozosta³e udzielone zobowi¹zania pozabilansowe
o charakterze warunkowym. 

2. Ekwiwalent bilansowy transakcji pozabilansowych

1) Dla celów obliczania ekwiwalentu bilansowego transakcji
pozabilansowych stosuje siê: 

a) metodê wyceny rynkowej, okreœlon¹ w pkt 6: 

- do transakcji zaliczonych do portfela handlowego w ban-
ku, którego skala dzia³alnoœci handlowej jest znacz¹ca, 

- do transakcji, których instrumentem bazowym s¹ kapi-
ta³owe papiery wartoœciowe, metale szlachetne z wy-
j¹tkiem z³ota oraz wszystkie inne towary, 

b) metodê wyceny rynkowej, okreœlon¹ w pkt 6, lub me-
todê zaanga¿owania pierwotnego, okreœlon¹ w pkt
7 — do pozosta³ych transakcji. 

2) Ekwiwalent bilansowy transakcji pozabilansowych obli-
cza siê bez uwzglêdniania zapisów § 4 ust. 3 uchwa³y. 

3) Ekwiwalent bilansowy transakcji pozabilansowych mo¿na
obliczaæ z uwzglêdnieniem saldowania transakcji zgodnie
z zasadami okreœlonymi w ust. 4. 

4) Ekwiwalent bilansowy transakcji sprzeda¿y opcji jest rów-
ny zero. 

5) Ekwiwalent bilansowy transakcji sprzeda¿y aktywów
z przyrzeczeniem odkupu jest równy nominalnej kwocie
transakcji. 

6) Metoda wyceny rynkowej: 

a) ekwiwalent bilansowy transakcji pozabilansowej obli-
cza siê jako sumê kosztu zast¹pienia i oczekiwanej
przysz³ej straty, 

b) za koszt zast¹pienia przyjmuje siê: 

- wynik rynkowy na danej transakcji pozabilansowej,
obliczony za okres od dnia zawarcia transakcji lub
ostatniego przeszacowania, bez uwzglêdnienia zapi-
sów §4 ust. 3 uchwa³y — gdy jest on dodatni, 

- zero — gdy wy¿ej wymieniony wynik nie jest dodatni, 

c) oczekiwan¹ przysz³¹ stratê oblicza siê jako iloczyn nomi-
nalnej kwoty transakcji pozabilansowej (lub wartoœci jej
ekwiwalentu delta w przypadku opcji) i wagi ryzyka pro-
duktu przypisanej tej transakcji zgodnie z tabel¹ nr 1. 
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7) Metoda zaanga¿owania pierwotnego

Ekwiwalent bilansowy transakcji pozabilansowej oblicza siê
jako iloczyn nominalnej kwoty transakcji (lub wartoœci jej
ekwiwalentu delta w przypadku opcji) i wspó³czynnika kon-
wersji kredytowej przypisanego tej transakcji zgodnie z ta-
bel¹ nr 2. 

3. Procentowe wagi ryzyka kontrahenta

1) Waga ryzyka kontrahenta 0%: 

a) podmioty klasy I, 

b) podmioty klasy II i III, w zakresie operacji pozabilanso-
wych z tymi podmiotami w czêœci zabezpieczonej: 
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- przelewem œrodków pieniê¿nych na rachunek banku,
zgodnie z art. 102 ust. 1 ustawy — Prawo bankowe, 

- gwarancjami (porêczeniami) udzielonymi przez pod-
mioty klasy I, 

- d³u¿nymi papierami wartoœciowymi, których emiten-
tem jest podmiot klasy I. 

2) Waga ryzyka kontrahenta 20%: 

a) podmioty klasy II, w zakresie operacji pozabilanso-
wych nieobjêtych wag¹ ryzyka kontrahenta 0%, 

b) podmioty klasy III w zakresie operacji pozabilanso-
wych nieobjêtych wag¹ ryzyka kontrahenta 0%, w czê-
œci zabezpieczonej: 
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- gwarancjami (porêczeniami), udzielonymi przez pod-
mioty klasy II, 

- d³u¿nymi papierami wartoœciowymi, których emiten-
tem jest podmiot klasy II. 

3) Waga ryzyka kontrahenta 50%: 

Podmioty klasy III w zakresie transakcji pozabilansowych
nieobjêtych ni¿szymi wagami ryzyka kontrahenta. 

4) Waga ryzyka kontrahenta 100%: 

Podmioty klasy III w zakresie operacji pozabilansowych
nieobjêtych ni¿szymi wagami ryzyka kontrahenta. 

4. Saldowanie transakcji pozabilansowych

1) Saldowaniu mog¹ podlegaæ transakcje pozabilansowe,
które spe³niaj¹ nastêpuj¹ce warunki: 

a) s¹ objête umow¹ ramow¹ o saldowaniu, o której mowa
w art. 85 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upad³o-
œciowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535), 

b) umowa ramowa przewiduje, ¿e w przypadku jej rozwi¹-
zania zostanie obliczona i wyp³acona tylko jedna kwota
stanowi¹ca sumê wyników rynkowych na wszystkich
transakcjach pozabilansowych objêtych umow¹, 

c) rozwi¹zanie umowy ramowej mo¿e nast¹piæ na skutek
niewyp³acalnoœci jednego z kontrahentów, 

d) bank posiada aktualn¹ i wiarygodn¹ opiniê prawn¹ po-
twierdzaj¹c¹, ¿e umowa ramowa o saldowaniu spe³nia
warunki, o których mowa w lit. a-c oraz w art. 85 usta-
wy, o której mowa w lit. a, wed³ug uregulowañ prawa
w³aœciwego dla obu stron umowy, 

e) bank monitoruje zmiany uregulowañ prawnych w kon-
tekœcie przepisu lit. d. 

2) Ekwiwalent bilansowy transakcji pozabilansowych objê-
tych umow¹ ramow¹ o saldowaniu oblicza siê: 

a) w metodzie zaanga¿owania pierwotnego: 

- dla transakcji terminowych jednorodnych — poprzez
zastosowanie zasad okreœlonych w ust. 2 pkt 7, przyj-
muj¹c ¿e wszystkie transakcje jednorodne objête
umow¹ ramow¹ stanowi¹ jedn¹ transakcjê terminow¹
z nominaln¹ kwot¹ równ¹ sumie nominalnych kwot
poszczególnych transakcji jednorodnych z uwzglêd-
nieniem kompensacji wzajemnych roszczeñ, 

- dla pozosta³ych transakcji terminowych — jako 75%
ekwiwalentu bilansowego obliczonego dla tych trans-
akcji zgodnie z ust. 2 pkt 7, 

b) w metodzie wyceny rynkowej — jako sumê: 

- kosztu zast¹pienia netto transakcji objêtych dan¹
umow¹ ramow¹ o saldowaniu równego: (i) sumie wy-
ników rynkowych na wszystkich transakcjach pozabi-
lansowych objêtych umow¹ ramow¹ o saldowaniu
obliczonych za okres od powstania zobowi¹zañ, bez
uwzglêdnienia zapisów § 4 ust. 3 uchwa³y — je¿eli su-
ma ta jest dodatnia lub (ii) zeru — gdy suma ta nie jest
dodatnia, oraz

- oczekiwanej przysz³ej straty na transakcjach objêtych
umow¹ ramow¹, obliczonej jako 40% sumy oczekiwa-
nych przysz³ych strat na tych transakcjach, obliczo-
nych zgodnie z ust. 2 pkt 6 lit. c, powiêkszonej o 60%
sumy oczekiwanych przysz³ych strat na tych transak-
cjach pomno¿onej przez iloraz kosztu zast¹pienia net-
to tych transakcji przez sumê kosztów zast¹pienia po-
szczególnych transakcji.

3) Transakcje pozabilansowe jednorodne oznaczaj¹ transak-
cje pozabilansowe tego samego rodzaju, rozliczane wy-
³¹cznie w formie pieniê¿nej, z identycznymi umownymi ter-
minami rozliczenia. 

4) Przy obliczaniu oczekiwanej przysz³ej straty mo¿na przy-
j¹æ, ¿e wszystkie transakcje jednorodne stanowi¹ jedn¹
transakcjê terminow¹ z nominaln¹ kwot¹ równ¹ sumie
nominalnych kwot transakcji jednorodnych uwzglêdniaj¹-
cej kompensacjê wzajemnych roszczeñ. 

Za³¹cznik nr 4 do uchwa³y nr 1/2003 
Komisji Nadzoru Bankowego
z dnia 4 czerwca 2003 r.
(poz. 16)

OBLICZANIE WYMOGU KAPITA£OWEGO Z TYTU£U RYZYKA WALUTOWEGO

I. Szczególne zasady wyznaczania pozycji

1. Pierwotne pozycje walutowe oraz pierwotne pozycje
w z³ocie, zwane dalej ³¹cznie walutowymi pozycjami pier-
wotnymi, oblicza siê zgodnie z zasadami okreœlonymi w za-
³¹czniku nr 1 do uchwa³y, przy czym: 

1) przez instrumenty bazowe nale¿y rozumieæ poszczegól-
ne waluty obce oraz z³oto, a tak¿e wszelkie inne instru-
menty bazowe wyra¿one w walucie obcej lub indeksowa-
ne do waluty obcej, 

2) przez parametry cenowe nale¿y rozumieæ kursy walut ob-
cych oraz cenê z³ota, 

3) w rachunku pozycji pierwotnych uwzglêdnia siê: 

a) walutowe operacje bilansowe, 

b) walutowe transakcje pozabilansowe, 

c) operacje bilansowe i transakcje pozabilansowe, któ-
rych instrument bazowy jest indeksowany do waluty
obcej, 

d) przysz³e koszty lub przychody walutowe w czêœci za-
bezpieczonej przed ryzykiem walutowym. 

2. Z zastrze¿eniem ust. 3, wybrane walutowe pozycje pier-
wotne mog¹ byæ uznane przez bank za pozycje o charakte-
rze strukturalnym, które podlegaj¹ wy³¹czeniu z rachunku
pozycji walutowych, przy czym: 

1) walutowe pozycje pierwotne o charakterze strukturalnym
rozumiane s¹ jako d³ugoterminowe salda bilansowe zwi¹-
zane z posiadaniem i utrzymywaniem: 
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a) dotacji dla oddzia³ów zagranicznych banku oraz akcji
i udzia³ów w podmiotach zale¿nych i stowarzyszonych,
jeœli dotacje te oraz akcje i udzia³y pomniejszaj¹ fundu-
sze w³asne banku, 

b) pozycji maj¹cych na celu zabezpieczenie adekwatno-
œci kapita³owej banku przed ryzykiem walutowym, 

2) przed wy³¹czeniem bank obowi¹zany jest poinformowaæ
Komisjê Nadzoru Bankowego o uznaniu walutowych po-
zycji pierwotnych za pozycje strukturalne, przedk³adaj¹c: 

a) informacje dotycz¹ce rodzaju, wielkoœci i struktury wa-
lutowej tych pozycji, 

b) uzasadnienie celowoœci zastosowania wy³¹czenia
w kontekœcie ekspozycji na ryzyko walutowe. 

3. W przypadku zmian stanu faktycznego w stosunku do in-
formacji wymienionych w ust. 2 pkt 2, bank zaprzestaje wy-
³¹czania pozycji strukturalnych, chyba ¿e uprzednio poinfor-
muje Komisjê Nadzoru Bankowego, stosuj¹c odpowiednio
przepisy ust. 2 pkt 2. 

4. Je¿eli kurs utworzonej na mocy porozumieñ miêdzynaro-
dowych rozliczeniowej waluty obcej lub jednostki rozlicze-
niowej jest ustalany w stosunku do koszyka wybranych wa-
lut obcych, to salda wyra¿one w tej walucie lub jednostce
rozliczeniowej mo¿na uwzglêdniaæ w rachunku walutowych
pozycji pierwotnych odpowiednio po ich roz³o¿eniu na walu-
ty sk³adowe. 

II. Obliczanie wymogu kapita³owego

Wymóg kapita³owy z tytu³u ryzyka walutowego oblicza siê
dla pozycji pierwotnych wynikaj¹cych zarówno z operacji
zaliczonych do portfela bankowego, jak i z operacji zaliczo-
nych do portfela handlowego, metod¹ podstawow¹, okre-
œlon¹ w ust. 1, metod¹ wartoœci zagro¿onej, okreœlon¹
w ust. 2, lub metod¹ mieszan¹, okreœlon¹ w ust. 3. 

1. Metoda podstawowa. 

£¹czny wymóg kapita³owy z tytu³u ryzyka walutowego obli-
cza siê jako: 

1) do 31 grudnia 2004 r. — 8% nadwy¿ki pozycji walutowej
ca³kowitej ponad 2% funduszy w³asnych banku, 

2) pocz¹wszy od 1 stycznia 2005 r.: 

a) 8% pozycji walutowej ca³kowitej — je¿eli pozycja walu-
towa ca³kowita przewy¿sza 2% funduszy w³asnych
banku, 

b) zero — je¿eli pozycja walutowa ca³kowita nie przewy¿-
sza 2% funduszy w³asnych banku. 

2. Metoda wartoœci zagro¿onej. 

1) £¹czny wymóg kapita³owy z tytu³u ryzyka walutowego ob-
licza siê metod¹ wartoœci zagro¿onej, zgodnie z zasada-
mi okreœlonymi w za³¹czniku nr 12 do uchwa³y, przyjmu-
j¹c, ¿e parametrami cenowymi s¹ kursy walutowe i cena
z³ota. 

2) £¹czny wymóg kapita³owy z tytu³u ryzyka walutowego ob-
licza siê metod¹ wartoœci zagro¿onej dla wszystkich walu-
towych pozycji pierwotnych. 

3. Metoda mieszana. 

1) Bank okreœla zakres zastosowania metody wartoœci za-
gro¿onej, poprzez wyodrêbnienie walutowych pozycji
pierwotnych objêtych t¹ metod¹. 

2) Wymóg kapita³owy z tytu³u ryzyka walutowego dla walu-
towych pozycji pierwotnych objêtych metod¹ wartoœci za-
gro¿onej oblicza siê poprzez odpowiednie zastosowanie
do tych pozycji metody wartoœci zagro¿onej. 

3) Wymóg kapita³owy z tytu³u ryzyka walutowego dla walu-
towych pozycji pierwotnych nieobjêtych metod¹ wartoœci
zagro¿onej oblicza siê jako 8% kwoty obliczonej poprzez
odpowiednie zastosowanie do tych pozycji zasad wyzna-
czania pozycji walutowej ca³kowitej. 

4) £¹czny wymóg kapita³owy z tytu³u ryzyka walutowego ob-
licza siê jako sumê wymogów kapita³owych, o których
mowa w pkt 2 i 3. 

Za³¹cznik nr 5 do uchwa³y nr 1/2003 
Komisji Nadzoru Bankowego
z dnia 4 czerwca 2003 r.
(poz. 16)

OBLICZANIE WYMOGU KAPITA£OWEGO Z TYTU£U RYZYKA CEN TOWARÓW

I. Szczególne zasady wyznaczania pozycji

1. Przez towary rozumie siê dowolne materialne przedmioty
handlu okreœlone co do rodzaju i gatunku, których iloœæ mo-
¿e byæ wyra¿ona w fizycznych jednostkach miary, z wy³¹cze-
niem z³ota, œrodków trwa³ych oraz przedmiotów stanowi¹-
cych prawne zabezpieczenia nale¿noœci banku. 

2. Dla celów obliczania wymogu kapita³owego z tytu³u ryzy-
ka cen towarów mo¿na pomin¹æ pozycje pierwotne w towa-
rach wynikaj¹ce z operacji finansowania zapasów towarów. 

3. Pozycje w towarach oblicza siê dla poszczególnych towa-
rów jednorodnych zgodnie z zasadami okreœlonymi w za-
³¹czniku nr 1 do uchwa³y, przy czym: 

1) przez instrumenty bazowe nale¿y rozumieæ poszczegól-
ne towary jednorodne, 

2) przez parametry cenowe nale¿y rozumieæ ceny towarów
jednorodnych. 

4. Dla celów obliczania wymogu kapita³owego z tytu³u ryzy-
ka cen towarów, za towar jednorodny uznaje siê: 

1) towary identyczne, 

2) towary wzajemnie zastêpowalne, 

3) towary bêd¹ce bliskimi substytutami, jeœli wspó³czynnik
korelacji miêdzy zmianami cen tych towarów wynosi nie
mniej ni¿ 0,9 w okresie co najmniej jednego roku. 
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5. W przypadku wystêpowania ró¿nych cen towarów uzna-
nych za towar jednorodny, cenê towaru jednorodnego wy-
znacza siê jako œredni¹ wa¿on¹ tych cen. 

6. W rachunku ³¹cznego wymogu kapita³owego z tytu³u ry-
zyka cen towarów pomija siê równe co do wartoœci bez-
wzglêdnej przeciwstawne pozycje pierwotne w danym towa-
rze jednorodnym, których termin zapadalnoœci przypada: 

1) w tym samym dniu, 

2) w odstêpie co najwy¿ej 10 dni, jeœli wynikaj¹ one z trans-
akcji dokonywanych na rynkach z codziennymi datami
dostaw. 

II. Obliczanie wymogu kapita³owego

Wymóg kapita³owy z tytu³u ryzyka cen towarów oblicza siê
dla pozycji pierwotnych wynikaj¹cych zarówno z operacji za-
liczonych do portfela bankowego, jak i z operacji zaliczonych
do portfela handlowego, metod¹ uproszczon¹, okreœlon¹
w ust. 1, metod¹ terminów zapadalnoœci, okreœlon¹ w ust. 2,
lub metod¹ wartoœci zagro¿onej, okreœlon¹ w ust. 3.

1. Metoda uproszczona

1) Wymóg kapita³owy z tytu³u ryzyka cen danego towaru
jednorodnego oblicza siê jako sumê: 

a) 15% globalnej pozycji netto w danym towarze jedno-
rodnym, 

b) 3% globalnej pozycji brutto w danym towarze jedno-
rodnym. 

2) £¹czny wymóg kapita³owy z tytu³u ryzyka cen towarów
oblicza siê jako sumê wymogów kapita³owych z tytu³u ry-
zyka cen poszczególnych towarów jednorodnych, obli-
czonych zgodnie z pkt 1. 

2. Metoda terminów zapadalnoœci

1) Pozycje pierwotne (d³ugie lub krótkie) w danym towarze
jednorodnym, wyznaczone zgodnie z czêœci¹ I, nale¿y
zaklasyfikowaæ do jednego z przedzia³ów terminów zapa-
dalnoœci (przedzia³y) okreœlonych w drugiej kolumnie po-
ni¿szej tabeli: 

2) pozycje pierwotne odpowiadaj¹ce fizycznym zapasom
danego towaru jednorodnego nale¿y zaklasyfikowaæ do
pierwszego przedzia³u. 

3) Na podstawie klasyfikacji dokonanej zgodnie z pkt
1 w ka¿dym przedziale oblicza siê sumê pozycji pierwot-
nych d³ugich i sumê pozycji pierwotnych krótkich. 

4) Mniejsza z kwot okreœlonych jako: 

a) suma pierwotnych pozycji d³ugich w danym przedziale
powiêkszona o niedopasowan¹ pozycjê d³ug¹ z po-
przedniego przedzia³u, 

b) suma pierwotnych pozycji krótkich w tym przedziale
powiêkszona o niedopasowan¹ pozycjê krótk¹ z po-
przedniego przedzia³u, 

stanowi dopasowan¹ pozycjê w danym przedziale, zaœ
bezwzglêdna wartoœæ ró¿nicy miêdzy tymi sumami stano-
wi niedopasowan¹ pozycjê w tym przedziale (d³ug¹ — je-
œli ró¿nica ta jest dodatnia lub krótk¹ — jeœli ró¿nica ta jest
ujemna). W pierwszym przedziale nie dokonuje siê po-
wiêkszania sumy pozycji pierwotnych. 

5) Wymóg kapita³owy z tytu³u ryzyka ceny danego towaru
jednorodnego oblicza siê jako sumê: 

a) dopasowanych pozycji w poszczególnych przedzia-
³ach, pomno¿onych przez odpowiadaj¹ce tym prze-

dzia³om stopy narzutu podane w trzeciej kolumnie ta-
beli przedstawionej w pkt 1, 

b) niedopasowanych pozycji (d³ugich lub krótkich) w po-
szczególnych przedzia³ach, z wy³¹czeniem ostatniego,
pomno¿onych przez 0,6% (stopa przeniesienia), 

c) niedopasowanej pozycji (d³ugiej lub krótkiej) w ostat-
nim przedziale, pomno¿onej przez 15% (stopa rzeczy-
wista). 

6) £¹czny wymóg kapita³owy z tytu³u ryzyka cen towarów
oblicza siê jako sumê wymogów kapita³owych z tytu³u ry-
zyka cen poszczególnych towarów jednorodnych, obli-
czonych zgodnie z pkt 5. 

3. Metoda wartoœci zagro¿onej

£¹czny wymóg kapita³owy z tytu³u ryzyka cen towarów obli-
cza siê metod¹ wartoœci zagro¿onej zgodnie z za³¹cznikiem
nr 12, przy czym jako parametry cenowe nale¿y rozumieæ
ceny towarów jednorodnych. 
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I. Uwagi ogólne

1. Przez kapita³owe papiery wartoœciowe rozumie siê: 

1) akcje i prawa poboru, 

2) kwity depozytowe, 

3) jednostki uczestnictwa w funduszach zbiorowego inwe-
stowania, 

4) inne papiery wartoœciowe obci¹¿one ryzykiem cen kapita-
³owych papierów wartoœciowych, 

5) element kapita³owy papierów wartoœciowych zamiennych
na kapita³owe papiery wartoœciowe wymienione w pkt 1-4,
wyodrêbniony zgodnie z zasadami okreœlonymi w czêœci
I ust. 2 pkt 4 za³¹cznika nr 1 do uchwa³y. 

2. Pozycje pierwotne w kapita³owych papierach wartoœcio-
wych wyznacza siê zgodnie z zasadami okreœlonymi w za-
³¹czniku nr 1 do uchwa³y, przy czym: 

1) przez instrumenty bazowe nale¿y rozumieæ poszczegól-
ne kapita³owe papiery wartoœciowe, 

2) przez parametry cenowe nale¿y rozumieæ ceny poszcze-
gólnych kapita³owych papierów wartoœciowych, z za-
strze¿eniem czêœci IV pkt 2. 

3. Kapita³owe papiery wartoœciowe pomniejszaj¹ce fundu-
sze w³asne banku wy³¹cza siê z rachunku pozycji w kapita-
³owych papierach wartoœciowych. 

4. Dla celów obliczania pozycji netto w poszczególnych kapi-
ta³owych papierach wartoœciowych, pozycje pierwotne wyni-
kaj¹ce z operacji na koszykach (indeksach) kapita³owych pa-
pierów wartoœciowych lub z operacji na jednostkach
uczestnictwa w funduszach zbiorowego inwestowania mo¿na: 

1) rozk³adaæ na pozycje pierwotne w poszczególnych kapi-
ta³owych papierach wartoœciowych zgodnie z ich aktual-
nym udzia³em w koszyku (indeksie) lub jednostce uczest-
nictwa, 

2) traktowaæ jako pozycjê pierwotn¹ wynikaj¹c¹ z operacji
na odrêbnym kapita³owym papierze wartoœciowym, któ-
rego cena jest œredni¹ wa¿on¹ cen¹ kapita³owych papie-
rów wartoœciowych zaliczonych do koszyka (indeksu) lub
jednostki uczestnictwa. 

5. £¹czny wymóg kapita³owy z tytu³u ryzyka cen kapita³o-
wych papierów wartoœciowych oblicza siê jako sumê wymo-
gu kapita³owego z tytu³u ryzyka ogólnego cen kapita³owych
papierów wartoœciowych, obliczonego zgodnie z zasadami
okreœlonymi w czêœci II, i wymogu kapita³owego z tytu³u ry-
zyka szczególnego cen kapita³owych papierów wartoœcio-
wych, obliczonego zgodnie z zasadami okreœlonymi w czê-
œci III. 

II. Obliczanie wymogu kapita³owego z tytu³u ryzyka ogól-
nego cen kapita³owych papierów wartoœciowych

Wymóg kapita³owy z tytu³u ryzyka ogólnego kapita³owych
papierów wartoœciowych oblicza siê dla pozycji pierwotnych

w kapita³owych papierach wartoœciowych wynikaj¹cych
z operacji zaliczonych do portfela handlowego jako 8% glo-
balnej pozycji netto w kapita³owych papierach wartoœcio-
wych. 

III. Obliczanie wymogu kapita³owego z tytu³u ryzyka
szczególnego cen kapita³owych papierów wartoœciowych

£¹czny wymóg kapita³owy z tytu³u ryzyka szczególnego cen
kapita³owych papierów wartoœciowych oblicza siê dla pozy-
cji pierwotnych w kapita³owych papierach wartoœciowych
wynikaj¹cych z operacji zaliczonych do portfela handlowe-
go metod¹ podstawow¹, okreœlon¹ w ust. 1, lub metod¹
uproszczon¹, okreœlon¹ w ust. 2. 

1. Metoda podstawowa

1) Ka¿d¹ pozycjê pierwotn¹ w danym kapita³owym papierze
wartoœciowym (d³ug¹ lub krótk¹) nale¿y zaklasyfikowaæ
do jednej z nastêpuj¹cych grup: 

a) pozycje w kapita³owych papierach wartoœciowych wy-
nikaj¹ce z transakcji terminowych, których przedmio-
tem s¹ koszyki (indeksy) gie³dowe uznanych gie³d pa-
pierów wartoœciowych, 

b) pozycje w kapita³owych papierach wartoœciowych
p³ynnych i zdywersyfikowanych, 

c) pozosta³e pozycje w kapita³owych papierach warto-
œciowych. 

2) Nastêpuj¹ce indeksy mo¿na traktowaæ jako indeksy gie³-
dowe uznanych gie³d papierów wartoœciowych: 

3) Przez kapita³owe papiery wartoœciowe p³ynne i zdywersy-
fikowane rozumie siê kapita³owe papiery wartoœciowe
spe³niaj¹ce jednoczeœnie trzy poni¿sze warunki: 

a) kapita³owy papier wartoœciowy ujêty jest w jednym z in-
deksów uznanych gie³d papierów wartoœciowych, 

Za³¹cznik nr 6 do uchwa³y nr 1/2003 
Komisji Nadzoru Bankowego
z dnia 4 czerwca 2003 r.
(poz. 16)

OBLICZANIE WYMOGU KAPITA£OWEGO Z TYTU£U RYZYKA CEN KAPITA£OWYCH PAPIERÓW WARTOŒCIOWYCH
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I. Szczególne zasady wyznaczania pozycji

1. Przez instrumenty d³u¿ne rozumie siê: 

1) d³u¿ne papiery wartoœciowe, w tym miêdzy innymi: bony
skarbowe, obligacje, listy zastawne, certyfikaty depozyto-
we, czeki bankierskie, z wy³¹czeniem jednostek uczest-
nictwa w funduszach zbiorowego inwestowania i w³a-
snych d³u¿nych papierów wartoœciowych, 

2) depozyty i lokaty, w tym tak¿e hipotetyczne depozyty i lo-
katy wynikaj¹ce z dekompozycji pozabilansowych trans-
akcji terminowych na stopê procentow¹, 

3) inne instrumenty d³u¿ne bêd¹ce przedmiotem obrotu
handlowego (np. papiery komercyjne przedsiêbiorstw). 

2. Pozycje pierwotne w instrumentach d³u¿nych wyznacza
siê zgodnie z za³¹cznikiem nr 1 do uchwa³y, w podziale na
waluty denominacji tych instrumentów, przy czym: 

1) przez instrument bazowy nale¿y rozumieæ instrument d³u¿ny, 

2) przez parametr cenowy nale¿y rozumieæ rentownoœæ do
wykupu lub cenê instrumentu d³u¿nego. 

3. W rachunku wymogu kapita³owego z tytu³u ryzyka szcze-
gólnego instrumentów d³u¿nych uwzglêdnia siê tê spoœród
pozycji pierwotnych wynikaj¹cych z dekompozycji pozabi-
lansowej transakcji terminowej, której odpowiada d³u¿szy

termin zapadalnoœci (pomija siê pozycje pierwotne odpo-
wiadaj¹ce terminowi zapadalnoœci transakcji). 

4. Przez pozycje o niskim ryzyku szczególnym rozumie siê
pozycje pierwotne: 

1) w instrumentach bazowych, którym przypisano wagê ry-
zyka równ¹ 0% zgodnie z czêœci¹ III ust. 1 za³¹cznika nr
3 do uchwa³y, 

2) wynikaj¹ce z operacji, których wartoœæ zale¿y wy³¹cznie
od rentownoœci do wykupu instrumentów powszechnie
uznawanych na danym rynku za wolne od ryzyka kredy-
towego (w szczególnoœci: instrumenty skarbowe, hipote-
tyczne depozyty i lokaty oparte na œrednich stopach pro-
centowych rynku miêdzybankowego). 

5. Przez pozycje o obni¿onym ryzyku szczególnym rozumie
siê pozycje pierwotne w instrumentach bazowych: 

1) którym przypisano wagê ryzyka równ¹ 20% zgodnie
z czêœci¹ III ust. 2 za³¹cznika nr 3 do uchwa³y, 

2) notowanych na regulowanych rynkach papierów warto-
œciowych krajów, z których pochodz¹ indeksy wymienio-
ne w czêœci III ust. 1 pkt 2 za³¹cznika nr 6 do uchwa³y, 

3) posiadaj¹cych ocenê na poziomie co najmniej inwesty-
cyjnym przyznan¹ przez co najmniej dwie z poni¿szych
agencji ratingowych: 

Za³¹cznik nr 7 do uchwa³y nr 1/2003 
Komisji Nadzoru Bankowego
z dnia 4 czerwca 2003 r.
(poz. 16)

OBLICZANIE WYMOGU KAPITA£OWEGO Z TYTU£U RYZYKA SZCZEGÓLNEGO INSTRUMENTÓW D£U¯NYCH

b) utrzymywana przez bank pozycja netto w danym kapi-
ta³owym papierze wartoœciowym nie przekracza 10%
globalnej pozycji brutto w kapita³owych papierach war-
toœciowych, 

c) ³¹czna wartoœæ utrzymywanych przez bank pozycji net-
to w poszczególnych kapita³owych papierach warto-
œciowych, przekraczaj¹cych 5% globalnej pozycji brut-
to, nie przekracza 50% pozycji globalnej brutto. 

4) Wymóg kapita³owy z tytu³u ryzyka szczególnego ceny da-
nego kapita³owego papieru wartoœciowego oblicza siê ja-
ko iloczyn pozycji netto w tym papierze wartoœciowym
i stopy narzutu w wysokoœci: 

a) 0% — w przypadku papieru wartoœciowego zaliczone-
go do grupy, o której mowa w pkt 1 lit. a, 

b) 4% — w przypadku papieru wartoœciowego zaliczone-
go do grupy, o której mowa w pkt 1 lit. b, 

c) 8% — w przypadku papieru wartoœciowego zaliczone-
go do grupy, o której mowa w pkt 1 lit. c. 

5) £¹czny wymóg kapita³owy z tytu³u ryzyka szczególnego
kapita³owych papierów wartoœciowych oblicza siê jako
sumê wymogów kapita³owych z tytu³u ryzyka szczególne-
go poszczególnych papierów wartoœciowych, obliczo-
nych zgodnie z pkt 4. 

2. Metoda uproszczona

£¹czny wymóg kapita³owy z tytu³u ryzyka szczególnego cen
kapita³owych papierów wartoœciowych oblicza siê jako 8%
globalnej pozycji brutto w kapita³owych papierach warto-
œciowych, przy czym w rachunku tym nie uwzglêdnia siê po-
zycji w kapita³owych papierach wartoœciowych, wynikaj¹-
cych z terminowych transakcji gie³dowych, których
przedmiotem s¹ koszyki (indeksy) uznanych gie³d papierów
wartoœciowych. 

IV. Metoda wartoœci zagro¿onej

Bank mo¿e stosowaæ metodê wartoœci zagro¿onej do obli-
czania ³¹cznego wymogu kapita³owego z tytu³u ryzyka cen
kapita³owych papierów wartoœciowych zgodnie z za³¹czni-
kiem nr 12 do uchwa³y w zakresie: 

1) ryzyka szczególnego i ryzyka ogólnego cen kapita³owych
papierów wartoœciowych ³¹cznie — przyjmuj¹c jako para-
metry cenowe ceny poszczególnych kapita³owych papie-
rów wartoœciowych, 

2) ryzyka ogólnego cen kapita³owych papierów wartoœcio-
wych — przyjmuj¹c jako parametry cenowe indeksy ryn-
ków kapita³owych, na których s¹ notowane poszczególne
kapita³owe papiery wartoœciowe. 
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a) CERA (alternatywnie FITCH Polska), 

b) Moody's Investors Services, 

c) Standard & Poor's Corporation, 

d) Fitch IBCA, Duff & Phelps, 

e) Thomson BankWatch. 

II. Obliczanie wymogu kapita³owego

1. Metoda podstawowa

1) Wymóg kapita³owy z tytu³u ryzyka szczególnego cen instru-
mentów d³u¿nych oblicza siê dla pozycji pierwotnych wyni-
kaj¹cych z operacji zaliczonych do portfela handlowego. 

2) Pozycje netto w poszczególnych instrumentach d³u¿nych
wyra¿onych w danej walucie zalicza siê do jednej z grup
wymienionych w kolumnie pierwszej poni¿szej tabeli. 

3) Wymóg kapita³owy z tytu³u ryzyka szczególnego cen in-
strumentów d³u¿nych wyra¿onych w danej walucie obli-
cza siê jako sumê iloczynów pozycji netto w tych instru-
mentach, obliczonych zgodnie z czêœci¹ I, przez stopy
narzutu odpowiadaj¹ce grupom pozycji, do których zo-
sta³y zaliczone, okreœlone w kolumnie trzeciej tabeli,
o której mowa w pkt 2. 

4) £¹czny wymóg kapita³owy z tytu³u ryzyka szczególnego
cen instrumentów d³u¿nych (dla wszystkich walut) oblicza
siê jako sumê wymogów kapita³owych obliczonych dla
poszczególnych walut zgodnie z pkt 3. 

2. Metoda wartoœci zagro¿onej

Bank mo¿e stosowaæ metodê wartoœci zagro¿onej do obli-
czania ³¹cznego wymogu kapita³owego z tytu³u ryzyka szcze-
gólnego cen instrumentów d³u¿nych wy³¹cznie na zasadach
okreœlonych w cz. II ust. 3 za³¹cznika nr 8 do uchwa³y. 

Za³¹cznik nr 8 do uchwa³y nr 1/2003 
Komisji Nadzoru Bankowego
z dnia 4 czerwca 2003 r.
(poz. 16)

OBLICZANIE WYMOGU KAPITA£OWEGO Z TYTU£U RYZYKA OGÓLNEGO STÓP PROCENTOWYCH

I. Szczególne zasady wyznaczania pozycji

1. Dla celów niniejszego za³¹cznika przez instrumenty bazo-
we rozumie siê instrumenty d³u¿ne, w tym tak¿e instrumenty
d³u¿ne wynikaj¹ce z dekompozycji pozabilansowych trans-
akcji terminowych dokonanej zgodnie z za³¹cznikiem
nr 1 do uchwa³y. 

2. Pozycje pierwotne w instrumentach bazowych wyznacza
siê zgodnie z za³¹cznikiem nr 1 do uchwa³y, z uwzglêdnie-
niem szczególnych zasad okreœlonych w za³¹cznikach nr 4-8
do uchwa³y, przy czym: 

1) przez kupon rozumie siê relacjê pomiêdzy nominaln¹
wartoœci¹ jednorocznych p³atnoœci odsetkowych z tytu³u
utrzymywania danej pozycji pierwotnej a nominaln¹ war-
toœci¹ tej pozycji, 

2) przez rentownoœæ do wykupu rozumie siê stopê rentow-
noœci w skali roku, przy której bie¿¹ca wartoœæ godziwa
instrumentu bazowego jest równa zdyskontowanym na
dzieñ sprawozdawczy za pomoc¹ tej stopy wartoœciom
wszystkich znanych przysz³ych p³atnoœci z tytu³u tego in-
strumentu zgodnie z ich rezydualnymi terminami zapadal-
noœci, 

3) przez œredni okres zwrotu rozumie siê œredni¹ wa¿on¹
liczby lat od dnia sprawozdawczego do dnia zapadalno-
œci poszczególnych nale¿noœci z tytu³u danego instru-
mentu bazowego, z wagami równymi udzia³om p³atnoœci
za poszczególne okresy w ca³kowitej wartoœci godziwej
tego instrumentu (przy zastosowaniu odpowiedniej dla
danego instrumentu rentownoœci do wykupu), 

4) przez zaktualizowany œredni okres zwrotu rozumie siê
œredni okres zwrotu zdyskontowany za pomoc¹ odpo-
wiedniej dla danego instrumentu bazowego rentownoœci
do wykupu przy za³o¿eniu rocznego okresu dyskonta, 

5) przez rezydualny termin zapadalnoœci rozumie siê okres
pomiêdzy dniem sprawozdawczym a dniem: 

a) zapadalnoœci pozycji pierwotnej — w przypadku pozy-
cji pierwotnych w instrumentach bazowych opartych
na sta³ej stopie procentowej, 

b) najbli¿szej zmiany oprocentowania — w przypadku po-
zycji pierwotnych w instrumentach bazowych opartych
na zmiennej stopie procentowej. 

3. Pary przeciwstawnych pozycji pierwotnych wynikaj¹cych
z transakcji pozabilansowych, salduje siê je¿eli spe³niaj¹ na-
stêpuj¹ce warunki: 
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1) pozycje pierwotne s¹ wyra¿one w tej samej walucie, 

2) rentownoœci do wykupu zwi¹zane z pozycjami pierwotny-
mi s¹ identyczne lub ró¿nica miêdzy nimi nie przekracza
30 punktów bazowych, 

3) kupony (jeœli istniej¹) zwi¹zane z pozycjami pierwotnymi
s¹ identyczne lub ró¿nica miêdzy nimi nie przekracza 30
punktów bazowych, 

4) rezydualne terminy zapadalnoœci pozycji pierwotnych nie
ró¿ni¹ siê o wiêcej ni¿: 

a) 0 dni — w przypadku terminów krótszych ni¿ 1 miesi¹c, 

b) 7 dni — w przypadku terminów od 1 miesi¹ca do jed-
nego roku, 

c) 30 dni — w przypadku terminów przekraczaj¹cych je-
den rok. 

II. Obliczanie wymogu kapita³owego

Wymóg kapita³owy z tytu³u ryzyka ogólnego stóp procento-
wych oblicza siê dla pozycji pierwotnych wynikaj¹cych
z operacji zaliczonych do portfela handlowego metod¹ ter-
minów zapadalnoœci, opisan¹ w ust. 1, metod¹ zaktualizo-
wanego œredniego okresu zwrotu, opisan¹ w ust. 2, lub me-
tod¹ wartoœci zagro¿onej, opisan¹ w ust. 3. 

1. Metoda terminów zapadalnoœci

1) Pozycje pierwotne dzieli siê na dwie grupy w zale¿noœci
od wysokoœci kuponu w nastêpuj¹cy sposób: 

a) grupa A — obejmuj¹ca pozycje pierwotne z kuponem
wiêkszym lub równym 3%, 

b) grupa B — obejmuj¹ca pozycje pierwotne z kuponem
mniejszym od 3%. 

2) Pozycje pierwotne w instrumentach bazowych (d³ugie
i krótkie) wyra¿one w danej walucie, obliczone zgodnie
z czêœci¹ I, zalicza siê do jednego z przedzia³ów terminów
zapadalnoœci (przedzia³), podzielonych na trzy strefy
przedzia³ów zapadalnoœci (strefa), z uwzglêdnieniem wy-
sokoœci kuponu, zgodnie z nastêpuj¹c¹ tabel¹: 

3) Na podstawie klasyfikacji dokonanej zgodnie z pkt 2,
w ka¿dym przedziale oblicza siê wa¿one pozycje pierwot-
ne (d³ugie i krótkie) jako iloczyny wartoœci godziwych po-
szczególnych pozycji pierwotnych i mno¿ników odpowia-
daj¹cych tym przedzia³om. 

4) Mniejsza z kwot okreœlonych jako suma wa¿onych pozycji
pierwotnych d³ugich i suma wa¿onych pozycji pierwotnych
krótkich w danym przedziale stanowi wa¿on¹ pozycjê do-
pasowan¹ w danym przedziale, zaœ bezwzglêdna wartoœæ
ró¿nicy miêdzy tymi kwotami stanowi wa¿on¹ pozycjê nie-
dopasowan¹ w tym przedziale (d³ug¹ — jeœli ró¿nica ta jest
dodatnia lub krótk¹ — jeœli ró¿nica ta jest ujemna). 

5) Mniejsza z kwot okreœlonych jako suma wa¿onych d³u-
gich pozycji niedopasowanych i suma wa¿onych krótkich
pozycji niedopasowanych w danej strefie stanowi wa¿on¹
pozycjê dopasowan¹ w tej strefie, zaœ bezwzglêdna war-
toœæ ró¿nicy miêdzy tymi kwotami stanowi wa¿on¹ pozy-
cjê niedopasowan¹ w tej strefie (d³ug¹ — jeœli ró¿nica ta
jest dodatnia lub krótk¹ — jeœli ró¿nica ta jest ujemna). 

6) Wa¿on¹ pozycjê dopasowan¹ pomiêdzy strefami pierw-
sz¹ i drug¹ stanowi mniejsza z kwot okreœlonych jako: 

a) wa¿ona d³uga (krótka) pozycja niedopasowana
w pierwszej strefie, 

b) wa¿ona krótka (d³uga) pozycja niedopasowana w dru-
giej strefie. 

7) Wa¿on¹ pozycjê dopasowan¹ pomiêdzy strefami drug¹
i trzeci¹ stanowi mniejsza z kwot okreœlonych jako: 

a) wa¿ona d³uga (krótka) pozycja niedopasowana w dru-
giej strefie, pomniejszona o wa¿on¹ pozycjê dopaso-
wan¹ pomiêdzy strefami pierwsz¹ i drug¹, 

b) wa¿ona krótka (d³uga) pozycja niedopasowana w trze-
ciej strefie. 

8) Obliczenia, o których mowa w pkt 6 i 7, mo¿na przepro-
wadziæ przyjmuj¹c odwrotn¹ numeracjê stref. 

9) Wa¿on¹ pozycjê dopasowan¹ pomiêdzy strefami pierw-
sz¹ i trzeci¹ stanowi mniejsza z kwot okreœlonych jako: 
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a) wa¿ona d³uga (krótka) pozycja niedopasowana
w pierwszej strefie, pomniejszona o wa¿on¹ pozycjê
dopasowan¹ pomiêdzy strefami pierwsz¹ i drug¹, 

b) wa¿ona krótka (d³uga) pozycja niedopasowana w trze-
ciej strefie pomniejszona o wa¿on¹ pozycjê dopasowa-
n¹ pomiêdzy strefami drug¹ i trzeci¹. 

10) Wymóg kapita³owy z tytu³u ryzyka ogólnego stóp pro-
centowych w danej walucie oblicza siê jako sumê: 

a) 10% sumy wa¿onych pozycji dopasowanych w po-
szczególnych przedzia³ach, 

b) 40% wa¿onej pozycji dopasowanej w strefie pierwszej, 

c) 30% wa¿onej pozycji dopasowanej w strefie drugiej, 

d) 30% wa¿onej pozycji dopasowanej w strefie trzeciej, 

e) 40% wa¿onej pozycji dopasowanej pomiêdzy strefami
pierwsz¹ i drug¹, 

f) 40% wa¿onej pozycji dopasowanej pomiêdzy strefami
drug¹ i trzeci¹, 

g) 150% wa¿onej pozycji dopasowanej pomiêdzy strefa-
mi pierwsz¹ i trzeci¹, 

h) 100% pozycji globalnej netto obliczonej dla wa¿onych
pozycji pierwotnych, zgodnie z zasadami okreœlonymi
w za³¹czniku nr 1 do uchwa³y, z uwzglêdnieniem za-
sad okreœlonych w czêœci I. 

11) £¹czny wymóg kapita³owy z tytu³u ryzyka ogólnego stóp
procentowych oblicza siê jako sumê wymogów kapita³o-
wych obliczonych dla poszczególnych walut zgodnie
z pkt 10. 

2. Metoda zaktualizowanego œredniego okresu zwrotu

1) Dla ka¿dej pozycji pierwotnej w instrumencie bazowym
wyra¿onym w danej walucie oblicza siê: 

a) rentownoœæ do wykupu, 

b) œredni okres zwrotu, 

c) zaktualizowany œredni okres zwrotu. 

2) Pozycje pierwotne w instrumentach bazowych wyra¿one
w danej walucie, obliczone zgodnie z czêœci¹ I, nale¿y za-
klasyfikowaæ do jednej ze stref zaktualizowanego œred-
niego okresu zwrotu (strefa) zgodnie z nastêpuj¹c¹ tabe-
l¹: 

3) W ka¿dej strefie oblicza siê okresowo wa¿one pozycje
pierwotne (d³ugie i krótkie) jako iloczyny wartoœci godzi-
wych poszczególnych pozycji pierwotnych, ich zaktuali-
zowanych œrednich okresów zwrotu oraz wielkoœci za³o-
¿onych zmian rentownoœci do wykupu odpowiadaj¹cych
tym strefom. 

4) W ka¿dej strefie oblicza siê sumê okresowo wa¿onych
pozycji pierwotnych d³ugich i sumê okresowo wa¿onych
pozycji pierwotnych krótkich. Mniejsza z tych sum stano-
wi okresowo wa¿on¹ pozycjê dopasowan¹ w tej strefie,
zaœ bezwzglêdna wartoœæ ró¿nicy miêdzy tymi sumami
stanowi okresowo wa¿on¹ pozycjê niedopasowan¹ w tej
strefie (d³ug¹ — jeœli ró¿nica ta jest dodatnia lub krótk¹ —
jeœli ró¿nica ta jest ujemna). 

5) Okresowo wa¿on¹ dopasowan¹ pozycjê pomiêdzy stre-
fami pierwsz¹ i drug¹ stanowi mniejsza z kwot okreœlo-
nych jako: 

a) okresowo wa¿ona d³uga (krótka) pozycja niedopaso-
wana w pierwszej strefie, 

b) okresowo wa¿ona krótka (d³uga) pozycja niedopaso-
wana w drugiej strefie. 

6) Okresowo wa¿on¹ dopasowan¹ pozycjê pomiêdzy stre-
fami drug¹ i trzeci¹ stanowi mniejsza z kwot okreœlonych
jako: 

a) okresowo wa¿ona d³uga (krótka) pozycja niedopaso-
wana w drugiej strefie, pomniejszonej o okresowo wa-
¿on¹ dopasowan¹ pozycjê pomiêdzy strefami pierw-
sz¹ i drug¹, 

b) okresowo wa¿ona krótka (d³uga) pozycja niedopaso-
wana w trzeciej strefie. 

7) Obliczenia, o których mowa w pkt 5 i 6, mo¿na przepro-
wadziæ przyjmuj¹c odwrotn¹ numeracjê stref. 

8) Okresowo wa¿on¹ pozycjê dopasowan¹ pomiêdzy stre-
fami pierwsz¹ i trzeci¹ stanowi mniejsza z kwot okreœlo-
nych jako: 

a) okresowo wa¿ona d³uga (krótka) pozycja niedopaso-
wana w pierwszej strefie pomniejszona o okresowo wa-
¿on¹ pozycjê dopasowan¹ pomiêdzy strefami pierw-
sz¹ i drug¹, 

b) okresowo wa¿ona krótka (d³uga) pozycja niedopaso-
wana w trzeciej strefie pomniejszona o okresowo wa-
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¿on¹ pozycjê dopasowan¹ pomiêdzy strefami drug¹
i trzeci¹. 

9) Wymóg kapita³owy z tytu³u ryzyka ogólnego stóp procen-
towych dla danej waluty oblicza siê jako sumê: 

a) 2% sumy okresowo wa¿onych pozycji dopasowanych
w poszczególnych strefach, 

b) 40% okresowo wa¿onej pozycji dopasowanej pomiê-
dzy strefami pierwsz¹ i drug¹, 

c) 40% okresowo wa¿onej pozycji dopasowanej pomiê-
dzy strefami drug¹ i trzeci¹, 

d) 150% okresowo wa¿onej pozycji dopasowanej pomiê-
dzy strefami pierwsz¹ i trzeci¹, 



poz. 16 - 124 - DZIENNIK URZÊDOWY NBP NR 11

I. Wymóg kapita³owy z tytu³u ryzyka rozliczenia-dostawy

1. Zasady ogólne

1) Wymóg kapita³owy z tytu³u ryzyka rozliczenia-dostawy
oblicza siê dla operacji zaliczonych do portfela handlowe-
go. 

2) W przypadku operacji, których umowny termin rozlicze-
nia min¹³, za wyj¹tkiem transakcji z udzielonym lub otrzy-
manym przyrzeczeniem odkupu oraz transakcji udziela-
nia lub przyjmowania po¿yczek papierów wartoœciowych
lub towarów, oblicza siê ró¿nicê miêdzy ich wartoœci¹ go-
dziw¹ a wartoœci¹ wynikaj¹c¹ z ustalonej ceny rozliczenia
instrumentu bazowego. 

3) Operacje, dla których ró¿nica, o której mowa w pkt 2, sta-
nowi potencjalny zysk banku, zalicza siê do przedzia³ów
opóŸnieñ okreœlonych w pierwszej kolumnie poni¿szej ta-
beli zgodnie z liczb¹ dni, jakie up³ynê³y po ich umownym
dniu rozliczenia: 

4) £¹czny wymóg kapita³owy z tytu³u ryzyka rozliczenia —
dostawy oblicza siê metod¹ podstawow¹ okreœlon¹
w ust. 2 lub metod¹ uproszczon¹, okreœlon¹ w ust. 3. 

2. Metoda podstawowa

1) Wymóg kapita³owy z tytu³u ryzyka rozliczenia-dostawy
w danym przedziale opóŸnienia oblicza siê jako sumê
bezwzglêdnych wartoœci ró¿nic, o których mowa w ust.
1 pkt 3, obliczonych dla poszczególnych operacji zaliczo-
nych do danego przedzia³u opóŸnienia zgodnie z ust.
1 pkt 3, pomno¿on¹ przez odpowiadaj¹cy danemu prze-
dzia³owi opóŸnienia wspó³czynnik przeliczeniowy z ko-
lumny drugiej tabeli przedstawionej w ust. 1 pkt 3. 

2) £¹czny wymóg kapita³owy z tytu³u ryzyka rozliczenia —
dostawy oblicza siê jako sumê wymogów kapita³owych
w poszczególnych przedzia³ach opóŸnienia. 

Za³¹cznik nr 9 do uchwa³y nr 1/2003 
Komisji Nadzoru Bankowego
z dnia 4 czerwca 2003 r.
(poz. 16)

OBLICZANIE WYMOGU KAPITA£OWEGO Z TYTU£U RYZYKA ROZLICZENIA-DOSTAWY 
ORAZ RYZYKA KONTRAHENTA
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e) 100% pozycji globalnej netto obliczonej dla okresowo
wa¿onych pozycji pierwotnych, zgodnie z zasadami
okreœlonymi w za³¹czniku nr 1 do uchwa³y, z uwzglêd-
nieniem zasad okreœlonych w czêœci I. 

10) £¹czny wymóg kapita³owy z tytu³u ryzyka ogólnego stóp
procentowych oblicza siê jako sumê wymogów kapita³o-
wych obliczonych dla poszczególnych walut zgodnie
z pkt 9. 

3. Metoda wartoœci zagro¿onej

1) Bank mo¿e stosowaæ metodê wartoœci zagro¿onej do ob-
liczania ³¹cznego wymogu kapita³owego z tytu³u ryzyka
ogólnego stóp procentowych zgodnie z za³¹cznikiem nr
12 do uchwa³y, przy czym jako parametry cenowe nale¿y
rozumieæ rentownoœci do wykupu instrumentów po-
wszechnie uznawanych na danym rynku za wolne od ry-
zyka kredytowego (w szczególnoœci: instrumenty skarbo-
we, hipotetyczne depozyty i lokaty oparte na œrednich
stopach procentowych rynku miêdzybankowego). 

2) Bank mo¿e uwzglêdniæ w rachunku, o którym mowa
w ust. 1, ryzyko szczególne instrumentów d³u¿nych, po-

przez przyjêcie, ¿e parametrami cenowymi odpowiadaj¹-
cymi pozycjom w tych instrumentach s¹ ich rzeczywiste
rynkowe rentownoœci do wykupu. 

3) Dla ka¿dej waluty nale¿y: 

a) zdefiniowaæ co najmniej szeœæ przedzia³ów terminów
zapadalnoœci, 

b) okreœliæ odrêbne parametry cenowe jako reprezenta-
cyjne rentownoœci do wykupu obowi¹zuj¹ce w ka¿dym
z przedzia³ów, o których mowa w lit. a, 

c) zaklasyfikowaæ pozycje pierwotne do odpowiednich
przedzia³ów, o których mowa w lit. a. 

4) Model wartoœci zagro¿onej w zakresie ryzyka ogólnego
stóp procentowych musi uwzglêdniaæ zró¿nicowanie po-
ziomów rentownoœci do wykupu dla ró¿nych instrumen-
tów bazowych. 
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3. Metoda uproszczona

1) Wymóg kapita³owy z tytu³u ryzyka rozliczenia-dostawy
w danym przedziale opóŸnienia oblicza siê jako: 

a) sumê nominalnych kwot operacji, o których mowa
w ust. 1 pkt 3, zaliczonych do tego przedzia³u, pomno-
¿on¹ przez odpowiedni wspó³czynnik przeliczeniowy
z trzeciej kolumny tabeli przedstawionej w ust. 1 pkt
3 — w przypadku operacji, których rozliczenie opóŸ-
nione jest o 45 dni roboczych i mniej, 

b) sumê ró¿nic, o których mowa w ust. 1 pkt 3, odpowia-
daj¹cych operacjom zaliczonym do tego przedzia³u
zgodnie z ust. 1 pkt 3 — w przypadku pozycji, których
rozliczenie opóŸnione jest o 46 dni roboczych i wiêcej. 

2) £¹czny wymóg kapita³owy z tytu³u ryzyka rozliczenia-
dostawy oblicza siê jako sumê wymogów kapita³owych
w poszczególnych przedzia³ach opóŸnienia, obliczonych
zgodnie z pkt 1. 

II. Wymóg kapita³owy z tytu³u ryzyka kontrahenta

£¹czny wymóg kapita³owy z tytu³u ryzyka kontrahenta obli-
cza siê dla operacji zaliczonych do portfela handlowego, ja-
ko sumê wymogów kapita³owych okreœlonych w ust. 1-4. 

1. Dokonane przedp³aty, wys³ane instrumenty bazowe

Wymóg kapita³owy z tytu³u ryzyka kontrahenta operacji po-
legaj¹cych na dokonaniu zap³aty lub dostawy instrumentu
bazowego operacji przed otrzymaniem dostawy lub zap³aty
oblicza siê jako 8% sumy nale¿nej gotówki lub wartoœci go-
dziwej nale¿nych instrumentów bazowych pomno¿onych
przez wagi ryzyka przypisane poszczególnym kontrahen-
tom zgodnie z za³¹cznikiem nr 3 do uchwa³y: 

1) w przypadku operacji krajowych — od dnia dokonania
przez bank zap³aty lub dostawy instrumentu bazowego, 

2) w przypadku operacji transgranicznych — od dnia na-
stêpnego po dniu dokonania przez bank zap³aty lub do-
stawy instrumentu bazowego. 

2. Transakcje z udzielonym i otrzymanym przyrzeczeniem
odkupu, transakcje udzielania i przyjmowania po¿yczek pa-
pierów wartoœciowych i towarów. 

Wymóg kapita³owy z tytu³u ryzyka kontrahenta transakcji
z udzielonym lub otrzymanym przyrzeczeniem odkupu oraz
transakcji przyjmowania lub udzielania po¿yczek papierów
wartoœciowych i towarów oblicza siê jako 8% ró¿nic miêdzy
wartoœciami godziwymi instrumentów bazowych operacji
oraz kwotami otrzymanymi lub przekazanymi (lub warto-
œciami godziwymi zabezpieczeñ udzielonych lub otrzyma-
nych), jeœli ró¿nice te stanowi¹ potencjalny zysk banku, po-
mno¿onych przez wagi ryzyka przypisane poszczególnym
kontrahentom zgodnie z za³¹cznikiem nr 3 do uchwa³y. 

3. Transakcje pozabilansowe

Wymóg kapita³owy z tytu³u ryzyka kontrahenta transakcji
pozabilansowych oblicza siê zgodnie z metodologi¹ obli-
czania wymogu kapita³owego z tytu³u ryzyka kredytowego
okreœlon¹ w za³¹czniku nr 3 do uchwa³y. 

4. Inne

Wymóg kapita³owy z tytu³u ryzyka kontrahenta dla nale¿no-
œci wynikaj¹cych z op³at, prowizji, odsetek, dywidend i de-
pozytów zabezpieczaj¹cych zwi¹zanych z operacjami zali-
czonymi do portfela handlowego oblicza siê zgodnie
z zasadami okreœlonymi w za³¹czniku nr 3 do uchwa³y. 
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I. Zasady ogólne

1. Dla celów niniejszego za³¹cznika przez podmiot rozumie
siê pojedynczy podmiot lub grupê podmiotów powi¹zanych
kapita³owo lub organizacyjnie, zdefiniowanych w art. 4 pkt
16 ustawy — Prawo bankowe. 

2. £¹czny wymóg kapita³owy z tytu³u przekroczenia limitu
koncentracji wierzytelnoœci oblicza siê zgodnie z czêœci¹ II
lub III w zale¿noœci od skali dzia³alnoœci banku. 

II. Banki, których skala dzia³alnoœci handlowej jest zna-
cz¹ca. 

1. Wierzytelnoœæ banku wobec danego podmiotu oblicza siê
jako sumê: 

1) wierzytelnoœci banku wobec tego podmiotu w portfelu
handlowym, obejmuj¹cej: 

a) nadwy¿kê d³ugich pozycji netto nad krótkimi pozycjami
netto we wszystkich instrumentach bazowych emito-
wanych przez ten podmiot, wynikaj¹cych z operacji za-
liczonych do portfela handlowego, obliczonych zgod-
nie z zasadami okreœlonymi w § 2 ust. 2 uchwa³y, 

b) pozycjê netto w gwarantowanych emisjach papierów
wartoœciowych tego podmiotu, obliczon¹ zgodnie z za-
sadami okreœlonymi w ust. 2 za³¹cznika nr 11 do
uchwa³y, 

c) wierzytelnoœci wobec tego podmiotu wynikaj¹ce z ope-
racji, o których mowa w za³¹czniku nr 9 do uchwa³y, ro-
zumian¹ jako suma: 

- iloczynu sumy wymogów kapita³owych okreœlonych
w czêœci I i w czêœci II ust. 1 i 2 za³¹cznika nr 9 przez
liczbê 12,5, 

- sumy ekwiwalentów bilansowych operacji, o których
mowa w czêœci II ust. 3 i 4 za³¹cznika nr 9, 

2) wierzytelnoœci banku wobec tego podmiotu w portfelu
bankowym, stanowi¹cej sumê wierzytelnoœci i zobowi¹-
zañ pozabilansowych, o których mowa w art. 71 ustawy
— Prawo bankowe, wynikaj¹cych z operacji z tym pod-
miotem, zaliczonych do portfela bankowego, zgodnie
z zasadami okreœlonymi w uchwale, o której mowa w § 12
ust. 2 pkt 3 uchwa³y, z wy³¹czeniem aktywów pomniejsza-
j¹cych fundusze w³asne. 

2. Bank oblicza odrêbnie: 

1) przekroczenie limitu koncentracji wierzytelnoœci w portfe-
lu bankowym — jako sumê nadwy¿ek wierzytelnoœci ban-
ku wobec poszczególnych podmiotów w portfelu banko-
wym, ponad limity okreœlone w art. 71 ust. 1 ustawy —
Prawo bankowe, 

2) przekroczenie limitu koncentracji wierzytelnoœci w portfe-
lu bankowym i handlowym ³¹cznie — jako sumê nadwy-
¿ek wierzytelnoœci banku wobec poszczególnych pod-

miotów w portfelu bankowym, ponad limity okreœlone
w art. 71 ust. 1 ustawy — Prawo bankowe. 

3. £¹czny wymóg kapita³owy z tytu³u przekroczenia limitu
koncentracji wierzytelnoœci oblicza siê: 

1) zgodnie z ust. 6, jako ³¹czny wymóg kapita³owy z tytu³u
przekroczenia limitu koncentracji wierzytelnoœci w portfe-
lu handlowym — jeœli spe³nione s¹ jednoczeœnie nastê-
puj¹ce warunki: 

a) nie wystêpuje przekroczenie limitu koncentracji wierzy-
telnoœci w portfelu bankowym obliczone jako suma
nadwy¿ek wierzytelnoœci banku wobec poszczegól-
nych podmiotów w portfelu bankowym, ponad limity
okreœlone w art. 71 ust. 1 ustawy — Prawo bankowe, 

b) bank w³¹cza do rachunku ca³kowitego wymogu kapita-
³owego ³¹czny wymóg kapita³owy z tytu³u przekrocze-
nia limitu koncentracji wierzytelnoœci, obliczony zgod-
nie z pkt 3, 

c) przekroczenie limitu koncentracji wierzytelnoœci istnie-
j¹ce nie d³u¿ej ni¿ 10 dni roboczych, nie przekracza
500% funduszy w³asnych banku powiêkszonych o ka-
pita³ krótkoterminowy, 

d) przekroczenie limitu koncentracji wierzytelnoœci istnie-
j¹ce d³u¿ej ni¿ 10 dni roboczych nie przekracza 600%
funduszy w³asnych banku powiêkszonych o kapita³
krótkoterminowy, 

e) raz na kwarta³ bank zg³asza Komisji Nadzoru Bankowe-
go wszystkie przypadki przekroczenia w danym kwar-
tale limitów koncentracji wierzytelnoœci okreœlonych
w art. 71 ust. 1 i 2 ustawy — Prawo bankowe, podaj¹c
nazwê podmiotu i kwotê przekroczenia limitu, 

f) bank nie dokonuje transakcji maj¹cych na celu obni¿e-
nie wymogu kapita³owego z tytu³u przekroczenia limi-
tów koncentracji wierzytelnoœci, w szczególnoœci pole-
gaj¹cych na rozliczaniu przekroczenia limitu
koncentracji wierzytelnoœci wobec podmiotu przed
up³ywem 10 dni jego trwania i podejmowania nowego
zaanga¿owania wobec tego podmiotu, ani te¿ nie prze-
nosi czasowo przekroczenia limitu do innej instytucji, 

2) zgodnie z metodologi¹ okreœlon¹ w czêœci III — jeœli nie
jest spe³niony którykolwiek z warunków wymienionych
w pkt 1. 

4. W celu obliczenia wymogu kapita³owego z tytu³u przekro-
czenia limitu koncentracji wierzytelnoœci wobec danego
podmiotu w portfelu handlowym, z ³¹cznej wierzytelnoœci
banku wobec tego podmiotu wyodrêbnia siê sk³adniki zali-
czone do portfela handlowego o ³¹cznej wartoœci równej
kwocie przekroczenia limitu, którym przypisano najwy¿sze: 

1) stopy narzutu z tytu³u ryzyka szczególnego zgodnie
z czêœci¹ III za³¹cznika nr 6 lub za³¹cznikiem nr 7 do
uchwa³y, 

Za³¹cznik nr 10 do uchwa³y nr 1/2003 
Komisji Nadzoru Bankowego
z dnia 4 czerwca 2003 r.
(poz. 16)

OBLICZANIE WYMOGU KAPITA£OWEGO Z TYTU£U PRZEKROCZENIA LIMITU KONCENTRACJI WIERZYTELNOŒCI 
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2) wagi ryzyka kontrahenta lub wspó³czynniki przeliczenio-
we zgodnie z za³¹cznikiem nr 9 do uchwa³y. 

5. Wymóg kapita³owy z tytu³u przekroczenia limitu koncen-
tracji wierzytelnoœci wobec danego podmiotu w portfelu
handlowym oblicza siê jako: 

1) jeœli przekroczenie limitu koncentracji wierzytelnoœci trwa
nie d³u¿ej ni¿ 10 dni — 200% sumy wymogów kapita³o-
wych, obliczonych na podstawie czêœci III za³¹cznika nr 6,
za³¹cznika nr 7 i za³¹cznika nr 9 do uchwa³y, dla sk³adni-
ków, o których mowa w ust. 4, 

2) jeœli przekroczenie limitu koncentracji wierzytelnoœci trwa
d³u¿ej ni¿ 10 dni — sumê iloczynów wymogów kapita³o-
wych obliczonych na podstawie czêœci III za³¹cznika nr 6,
za³¹cznika nr 7 i za³¹cznika nr 9 do uchwa³y, dla sk³adni-
ków, o których mowa w ust. 4, zaklasyfikowanych do od-
powiednich przedzia³ów nadwy¿ki zaanga¿owañ okreœlo-
nych w pierwszej kolumnie poni¿szej tabeli, przez
odpowiadaj¹ce tym sk³adnikom wspó³czynniki okreœlone
w drugiej kolumnie tej tabeli, przy czym zaliczanie sk³ad-
ników do poszczególnych przedzia³ów nale¿y wykonaæ
pocz¹wszy od pierwszego z tych przedzia³ów zaliczaj¹c
do niego sk³adnik o najni¿szej stopie narzutu, wadze 
ryzyka lub wspó³czynniku przeliczeniowym, poprzez ko-
lejne przedzia³y zaliczaj¹c do nich sk³adniki o coraz to
wy¿szych stopach narzutu, wagach ryzyka lub wspó³-
czynnikach przeliczeniowych. 

6. £¹czny wymóg kapita³owy z tytu³u przekroczenia limitu
koncentracji wierzytelnoœci w portfelu handlowym oblicza
siê jako sumê wymogów kapita³owych z tytu³u przekrocze-
nia limitu koncentracji wierzytelnoœci wobec poszczegól-
nych podmiotów w portfelu handlowym. 

III. Banki, których skala dzia³alnoœci handlowej nie jest
znacz¹ca

1. Wierzytelnoœæ banku wobec podmiotu oblicza siê jako su-
mê wierzytelnoœci i udzielonych zobowi¹zañ pozabilanso-
wych banku wobec tego podmiotu, zgodnie z zasadami
okreœlonymi w art. 71 ustawy — Prawo bankowe oraz
w uchwale, o której mowa w czêœci I ust. 1 pkt 2. 

2. Przekroczenie limitu koncentracji wierzytelnoœci oblicza
siê jako sumê nadwy¿ek wierzytelnoœci banku wobec po-
szczególnych podmiotów, ponad limity okreœlone w art. 71
ust. 1 ustawy — Prawo bankowe. 

3. £¹czny wymóg kapita³owy z tytu³u przekroczenia limitu
koncentracji wierzytelnoœci stanowi kwota przekroczenia li-
mitu koncentracji wierzytelnoœci, obliczona zgodnie z zasa-
dami okreœlonymi w ust. 2. 
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Za³¹cznik nr 11 do uchwa³y nr 1/2003 
Komisji Nadzoru Bankowego
z dnia 4 czerwca 2003 r.
(poz. 16)

ZAWIADOMIENIE O PRZEKROCZENIU NORMY ADEKWATNOŒCI KAPITA£OWEJ 

w dniu ................................
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Zgodnie z art. 54 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr 140, poz.
938, z 1998 r. Nr 160, poz. 1063, z 2000 r. Nr 53, poz. 648, 
Nr 62, poz. 718, Nr 119, poz. 1252, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, 
Nr 110, poz. 1189 i Nr 154, poz. 1784 i 1800, z 2002 r. 
Nr 126, poz. 1070 i Nr 141, poz. 1178 oraz z 2003 r. Nr 65,
poz. 594) og³asza siê zatwierdzone uchwa³¹ nr 134/2003
Rady Ministrów z dnia 20 maja 2003 r. roczne sprawozdanie
finansowe Narodowego Banku Polskiego obejmuj¹ce: 

1) bilans Narodowego Banku Polskiego za 2002 r., 

2) rachunek zysków i strat Narodowego Banku Polskiego za
2002 r., 

stanowi¹ce za³¹czniki nr 1 i 2 do obwieszczenia. 

17

OBWIESZCZENIE

Prezesa Narodowego Banku Polskiego

z dnia 18 czerwca 2003 r.

w sprawie og³oszenia rocznego sprawozdania finansowego Narodowego Banku Polskiego za 2002 r.

Prezes Narodowego Banku Polskiego:

L. Balcerowicz



Za³¹cznik nr 1 do obwieszczenia
Prezesa Narodowego Banku Polskiego
z dnia 18 czerwca 2003 r.
(poz. 17)
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w tys. z³

AKTYWA OGÓ£EM 133 327 140

I. Aktywa podstawowe 131 142 499

1. Z³oto i nale¿noœci w z³ocie 
odpowiadaj¹ce miêdzynarodowym 
standardom czystoœci 4 353 034

2. Pieni¹dze w walutach obcych i nale¿noœci 
w walutach obcych od instytucji 
zagranicznych 114 918 307

3. Nale¿noœci w walutach obcych 
od instytucji krajowych 145 361

4. Kredyty w walucie polskiej udzielone 
bankom krajowym 3 809 632

5. Inne nale¿noœci w walucie polskiej 
od banków krajowych 1 280 372

6. Krajowe d³u¿ne papiery wartoœciowe 6 635 793

II. Pozosta³e aktywa 2 184 641

1. Œrodki trwa³e i œrodki trwa³e w budowie 923 510

2. Wartoœci niematerialne i prawne 100 568

3. Finansowy maj¹tek trwa³y 262 447

4. Rozliczenia miêdzyokresowe czynne 5 527

5. Ró¿nice z wyceny 85

6. Nale¿noœci ró¿ne i zapasy 892 504

w tys. z³

PASYWA OGÓ£EM 133 327 140

I. Pieni¹dz gotówkowy  w obiegu 46 745 018

II. D³u¿ne papiery wartoœciowe 
NBP w obiegu 20 953 029

III. Zobowi¹zania w walucie polskiej 
z wyj¹tkiem wymienionych w pozycji I i II 25 991 102

1. Zobowi¹zania wobec sektora finansowego 15 536 121

2. Zobowi¹zania wobec sektora 
instytucji rz¹dowych 5 656 717

3. Zobowi¹zania wobec innych 
instytucji krajowych 3 015

4. Zobowi¹zania wobec instytucji zagranicznych 4 795 249

IV. Zobowi¹zania w walutach obcych 
z wyj¹tkiem wymienionych w pozycji II  2 307 859

1. Zobowi¹zania wobec sektora finansowego 1 757 482

2. Zobowi¹zania wobec instytucji 
zagranicznych 550 377

V. Inne pasywa  5 199 710

1. Rozliczenia miêdzyokresowe 3 891 390

2. Fundusze specjalne 46 321

3. Zobowi¹zania ró¿ne 275 334

4. Ró¿nice z wyceny 986 665

VI. Rezerwy 25 544 698

1. Rezerwa na pokrycie ryzyka zmian kursu
z³otego do walut obcych 25 424 613

2. Rezerwy na przysz³e zobowi¹zania 120 085

VII. Fundusze podstawowe 1 748 333

1. Fundusz statutowy 400 000

2. Fundusz rezerwowy 1 348 333

VIII. Zysk 4 837 391

BILANS  NARODOWEGO  BANKU  POLSKIEGO

na dzieñ 31 grudnia 2002 r.

Zarz¹d Narodowego Banku Polskiego:

L. Balcerowicz
J. Stopyra, A. Bratkowski, 

J. Wielgórska-Leszczyñska,
A. Jakubiak, T. Pasikowski, J. Sobota

Dyrektor Departamentu Operacyjno-Rachunkowego
Narodowego Banku Polskiego:

J. Wielgórska-Leszczyñska
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Za³¹cznik nr 2 do obwieszczenia
Prezesa Narodowego Banku Polskiego
z dnia 18 czerwca 2003 r.
(poz. 17)

Treœæ Kwota

w tys. z³

I. Przychody z tytu³u odsetek, dyskonta i premii 5 665 206

II. Koszty z tytu³u odsetek, dyskonta i premii 3 106 417

III. Wynik z tytu³u odsetek, dyskonta i premii (I - II) 2 558 789

IV. Wynik z tytu³u operacji finansowych 559 779

V. Wynik z tytu³u odpisów aktualizuj¹cych wartoœæ aktywów finansowych 1 543 993

VI. Wynik z tytu³u ró¿nic kursowych 1 187 765

VII. Przychody z tytu³u prowizji i op³at 13 352

VIII. Koszty z tytu³u prowizji i op³at 19 707

IX. Wynik z tytu³u prowizji i op³at (VII - VIII) -6 355

X. Przychody z finansowego maj¹tku trwa³ego 40 902

A. WYNIK  DZIA£ALNOŒCI  BANKOWEJ  (III+/-IV+/-V+/-VI+IX+X) 5 884 873

XI. Pozosta³e przychody operacyjne 53 950

XII. Pozosta³e koszty operacyjne 1 862

XIII. Koszty amortyzacji 111 057

XIV. Koszty dzia³ania NBP 868 256

1. Wynagrodzenia z narzutami 402 000

2. Koszty administracyjne 393 825

3. Koszty zakupu krajowych znaków pieniê¿nych 72 431

XV. Ró¿nica wartoœci rezerw -120 257

1. Przychody z rozwi¹zania rezerw 3

2. Koszty utworzenia rezerw 120 260

B. WYNIK DZIA£ALNOŒCI OPERACYJNEJ (A+XI-XII-XIII-XIV+XV) 4 837 391

XVI. Zyski nadzwyczajne 0

XVII. Straty nadzwyczajne 0

C. WYNIK  OPERACJI  NADZWYCZAJNYCH  (XVI-XVII) 0

D. WYNIK  FINANSOWY  (B+C) 4 837 391

RACHUNEK  ZYSKÓW  I  STRAT

na dzieñ 31 grudnia 2002 r.

Zarz¹d Narodowego Banku Polskiego:

L. Balcerowicz
J. Stopyra, A. Bratkowski, 

J. Wielgórska-Leszczyñska,
A. Jakubiak, T. Pasikowski, J. Sobota

Dyrektor Departamentu Operacyjno-Rachunkowego
Narodowego Banku Polskiego:

J. Wielgórska-Leszczyñska
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