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w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko zwi¹zane z dzia³alno�ci¹ banków
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Na podstawie art. 81 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 wrze�nia
1994r. o rachunkowo�ci (Dz. U. Nr 121, poz. 591, z 1997r.
Nr 32, poz. 183, Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 118,
poz. 754, Nr 139, poz. 933 i 934, Nr 140, poz. 939 i Nr 141,
poz. 945, z 1998r. Nr 60, poz. 382, Nr 106, poz. 668, Nr 107,
poz. 669 i Nr 155, poz. 1014 oraz z 1999r. Nr 9, poz. 75
i Nr 83, poz. 931) uchwala siê, co nastêpuje:

§ 1. Banki s¹ obowi¹zane równowa¿yæ skutki ryzyka wynika-
j¹cego z ich dzia³alno�ci w drodze tworzenia i utrzymywania
rezerw celowych dla zapewnienia bezpieczeñstwa �rodków
pieniê¿nych zgromadzonych przez klientów.

§ 2.1. Banki s¹ obowi¹zane tworzyæ rezerwy celowe na:
1) nale¿no�ci, z wy³¹czeniem odsetek (tak¿e skapitali-

zowanych), 
2) udzielone zobowi¹zania pozabilansowe o charakte-

rze finansowym i gwarancyjnym, przy czym w przy-
padku nie wykorzystanych kwot kredytów rezerwy ce-
lowe tworzy siê, je�li zobowi¹zanie banku do posta-
wienia do dyspozycji �rodków ma charakter bezwa-
runkowy.

2. Obowi¹zek tworzenia rezerw, o którym mowa w ust.
1, dotyczy nale¿no�ci i zobowi¹zañ pozabilansowych zakla-
syfikowanych do:

1) kategorii normalnych � w zakresie nale¿no�ci z tytu-
³u udzielonych osobom prywatnym po¿yczek i kredy-
tów (w tym równie¿ z tytu³u operacji z u¿yciem kart
kredytowych a z wy³¹czeniem kredytów mieszkanio-

wych) na cele nie zwi¹zane z dzia³alno�ci¹ gospodar-
cz¹,

2) kategorii pod obserwacj¹, 
3) grupy zagro¿onych � w tym do kategorii poni¿ej

standardu, w¹tpliwych, straconych.

3. Banki obowi¹zane s¹ tworzyæ rezerwy celowe rów-
nie¿ na inne, ni¿ wymienione w ust. 1 aktywa i zobowi¹zania
pozabilansowe, je¿eli mog¹ one stanowiæ zagro¿enie dla
bezpieczeñstwa �rodków pieniê¿nych zgromadzonych przez
klientów w bankach lub istotnie zniekszta³ciæ sytuacjê finan-
sow¹ banku.

§ 3.1. Banki, w odniesieniu do nale¿no�ci i udzielonych zo-
bowi¹zañ pozabilansowych, o których mowa w § 2 ust. 1:

1) przeprowadzaj¹ ich przegl¹dy i dokonuj¹ klasyfikacji
do kategorii normalnych, pod obserwacj¹, poni¿ej
standardu, w¹tpliwych lub straconych, co najmniej raz
na koniec kwarta³u oraz

2) prowadz¹ ich ewidencjê, zgodnie z kryteriami okre-
�lonymi w za³¹czniku nr 1 do uchwa³y. 

2. Banki ustalaj¹ warto�æ aktywów i zobowi¹zañ pozabi-
lansowych, o których mowa w § 2 ust. 3, na podstawie od-
rêbnych przepisów, co najmniej raz na koniec kwarta³u.

§ 4.1. Rezerwy celowe na nale¿no�ci zaklasyfikowane do
kategorii, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 1, banki tworz¹
w wysoko�ci odpowiadaj¹cej co najmniej wymaganemu po-
ziomowi rezerw, okre�lonemu jako:

a) 1% ich kwoty � od 31 marca 2000r. do 31 grudnia
2000 r.,
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b) 1,5% ich kwoty � od 1 stycznia 2001r.

2. Rezerwy celowe na nale¿no�ci oraz na udzielone zo-
bowi¹zania pozabilansowe zaklasyfikowane do kategorii,
o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 2 i 3, banki tworz¹ na pod-
stawie indywidualnej oceny ryzyka obci¹¿aj¹cego nale¿no�æ
lub udzielone zobowi¹zanie pozabilansowe, jednak w wyso-
ko�ci odpowiadaj¹cej co najmniej wymaganemu poziomowi
rezerw, okre�lonemu jako:

1) w zakresie kategorii pod obserwacj¹:
a) 1% ich kwoty � od 31 marca 2000r. do 31 grud-

nia 2000 r.,
b) 1,5% ich kwoty � od 1 stycznia 2001r.

2) w zakresie grupy zagro¿onych:
a) 20% ich kwoty zaklasyfikowanej do kategorii poni-

¿ej standardu,
b) 50% ich kwoty zaklasyfikowanej do kategorii w¹t-

pliwych,
c) 100% ich kwoty zaklasyfikowanej do kategorii

straconych.

3. Rezerwy celowe na aktywa oraz na zobowi¹zania po-
zabilansowe, o których mowa w § 2 ust. 3, banki tworz¹,
w wysoko�ci równowa¿¹cej ryzyko wynikaj¹ce ze specyfiki
aktywów lub zobowi¹zañ pozabilansowych, zgodnie z odrêb-
nymi przepisami.

4. Z zastrze¿eniem § 9, rezerwy celowe s¹ tworzone,
aktualizowane co do wysoko�ci oraz rozwi¹zywane najpó�-
niej w ostatnim dniu miesi¹ca koñcz¹cego kwarta³, w którym
dokonano przegl¹du i klasyfikacji lub wyceny, o których mo-
wa w § 3, je¿eli odrêbne przepisy nie stanowi¹ inaczej.

§ 5. Komisja Nadzoru Bankowego, na uzasadniony i odpo-
wiednio udokumentowany wniosek zainteresowanego ban-
ku, mo¿e ustaliæ rezerwy celowe na nale¿no�ci i zobowi¹za-
nia pozabilansowe w wysoko�ciach ni¿szych od okre�lonych
w § 4 ust. 1 i 2 lub inn¹ metodê klasyfikacji nale¿no�ci od
okre�lonej w za³¹czniku nr 1 do uchwa³y. 

§ 6.1. Podstawê tworzenia rezerwy celowej stanowi kwota
nale¿no�ci lub udzielonego zobowi¹zania pozabilansowego,
o których mowa w § 2 ust. 1.

2. Banki mog¹ pomniejszaæ podstawê tworzenia rezerw
celowych na nale¿no�ci zaklasyfikowane do kategorii, o któ-
rych mowa w § 2 ust. 2 pkt 2 i 3, o warto�æ zabezpieczeñ wy-
mienionych w za³¹czniku nr 2 do uchwa³y.

3. Wymagany poziom rezerw celowych na nale¿no�ci,
o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1, pomniejsza siê o kwotê
równ¹ 25% rezerwy na ryzyko ogólne, utworzonej zgodnie
z art. 130 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. � Prawo banko-

we (Dz. U. Nr 140, poz. 939, z 1998r. Nr 160, poz. 1063 i Nr
162, poz. 1118 oraz z 1999r. Nr 11, poz. 95 i Nr 40, poz.
399).

4. Wymagany poziom rezerw celowych na nale¿no�ci,
o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 2, pomniejsza siê o kwotê
równ¹ 25% rezerwy na ryzyko ogólne, o której mowa
w ust. 3.

§ 7.1. Banki realizuj¹ce programy naprawcze lub przejmuj¹-
ce inne banki bêd¹ce w trudnej sytuacji ekonomiczno-finan-
sowej mog¹ wyst¹piæ do Komisji Nadzoru Bankowego
z wnioskiem o okresowe obni¿enie ustalonego w § 4 ust.
1 i 2 poziomu rezerw celowych.

2. Banki spó³dzielcze zrzeszone wystêpuj¹ z wnioskiem,
o którym mowa w ust. 1, po uzyskaniu pozytywnej opinii ban-
ku regionalnego lub banku zrzeszaj¹cego i za jego po�red-
nictwem.

§ 8. Rezerwy celowe tworzy siê w ciê¿ar kosztów.

§ 9.1. Rozwi¹zanie rezerw celowych nastêpuje po wyga�niê-
ciu przyczyn ich utworzenia.

2. Rezerwa celowa jest zmniejszana odpowiednio do:
1) sp³aty nale¿no�ci banku,
2) zmiany klasyfikacji nale¿no�ci do kategorii o ni¿szym

stopniu ryzyka,
3) wzrostu warto�ci zabezpieczenia pomniejszaj¹cego

podstawê tworzenia rezerw celowych, zgodnie z za-
³¹cznikiem nr 2 do uchwa³y,

4) wzrostu rynkowej warto�ci aktywów, o których mowa
w § 2 ust. 3, na które zosta³a utworzona,

5) wzrostu warto�ci rezerwy na ryzyko ogólne, o której
mowa w § 6 ust. 3 i 4.

3. Nale¿no�ci lub inne aktywa umorzone, przedawnione
lub nie�ci¹galne odpisuje siê w ciê¿ar utworzonych na nie
rezerw celowych.

§ 10. Z zastrze¿eniem § 5 i § 7, w razie utworzenia rezerw
celowych w wysoko�ci ni¿szej ni¿ okre�lona w § 4, zarz¹d
banku niezw³ocznie zawiadamia Komisjê Nadzoru Bankowe-
go o przyczynach takiego stanu i uzupe³nia brakuj¹ce rezer-
wy celowe w terminie nie pó�niejszym, ni¿ przeprowadzenie
kolejnego przegl¹du, przy czym termin ten nie mo¿e prze-
kroczyæ danego roku obrotowego.

§ 11. Traci moc uchwa³a nr 13/98 Komisji Nadzoru Banko-
wego z dnia 22 grudnia 1998r. w sprawie zasad tworzenia
rezerw na ryzyko zwi¹zane z dzia³alno�ci¹ banków (Dz. Urz.
NBP Nr 29, poz. 65 i z 1999r. Nr 7, poz. 11 i Nr 23, poz. 39).

§ 12. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 30 marca 2000r.

Przewodnicz¹cy
Komisji Nadzoru Bankowego:

H. Gronkiewicz-Waltz
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1. Przy ustaleniu ryzyka bankowego bank wykorzystuje: 
1) w odniesieniu do wszystkich nale¿no�ci, z wy³¹cze-

niem tych, o których mowa w pkt 2, dwa niezale¿ne
od siebie kryteria:
a) terminowo�æ sp³aty kapita³u lub odsetek,
b) sytuacjê ekonomiczno-finansow¹ d³u¿nika,

2) w odniesieniu do nale¿no�ci:
a) od Skarbu Pañstwa,
b) z tytu³u udzielonych osobom prywatnym po¿yczek

i kredytów (w tym z tytu³u operacji z u¿yciem kart
kredytowych a z wy³¹czeniem kredytów mieszka-
niowych) na cele nie zwi¹zane z dzia³alno�ci¹ go-
spodarcz¹, kryterium terminowo�ci sp³aty kapita³u
lub odsetek.

2. Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej d³u¿nika odpo-
wiednio do jego statusu powinna w szczególno�ci uwzglêd-
niaæ:

1) mierniki ilo�ciowe, do których mo¿na zaliczyæ:
a) rentowno�æ,
b) zyskowno�æ kapita³u,
c) wspó³czynnik wyp³acalno�ci (w przypadku ban-

ków),
d) wska�niki p³ynno�ci,
e) rotacjê nale¿no�ci,
f) rotacjê zapasów, 

2) mierniki jako�ciowe, do których mo¿na zaliczyæ:
a) jako�æ zarz¹dzania (ocena kadry kierowniczej),
b) stopieñ zale¿no�ci od rynku,
c) stopieñ zale¿no�ci od dotacji rz¹dowych, zamó-

wieñ rz¹dowych, kilku du¿ych dostawców lub od-
biorców.

3. Bank dokonuje klasyfikacji nale¿no�ci pozostaj¹cej do
sp³acenia (z wy³¹czeniem odsetek, w tym skapitalizowa-
nych) do nastêpuj¹cych kategorii:

1) w zakresie wszystkich nale¿no�ci, z wy³¹czeniem
okre�lonych w pkt 2 i 3:
a) nale¿no�ci normalne, obejmuj¹ce nale¿no�ci,

w przypadku których opó�nienie w sp³atach kapi-
ta³u lub odsetek nie przekracza 1 miesi¹ca oraz
sytuacja ekonomiczno-finansowa d³u¿ników nie
budzi obaw,

b) nale¿no�ci pod obserwacj¹, obejmuj¹ce nale¿no-
�ci, w przypadku których opó�nienie w sp³atach
kapita³u lub odsetek nie przekracza 1 miesi¹ca,
oraz sytuacja ekonomiczno-finansowa d³u¿ników
nie budzi obaw, które jednak budz¹ w¹tpliwo�ci,
wed³ug kryteriów ustalonych przez bank (np. ze
wzglêdu na ryzyko regionu, kraju, bran¿y, grupy
klientów, grupy produktów),

c) nale¿no�ci poni¿ej standardu, obejmuj¹ce:
- nale¿no�ci, w przypadku których opó�nienie

w sp³acie kapita³u lub odsetek wynosi powy¿ej
1 miesi¹ca i nie d³u¿ej ni¿ 3 miesi¹ce,

- nale¿no�ci od d³u¿ników, których sytuacja ekono-
miczno-finansowa mo¿e stanowiæ zagro¿enie
terminowej sp³aty nale¿no�ci,

d) nale¿no�ci w¹tpliwe, obejmuj¹ce:

- nale¿no�ci, w przypadku których opó�nienie
w sp³acie kapita³u lub odsetek wynosi powy¿ej
3 miesiêcy i nie d³u¿ej ni¿ 6 miesiêcy,

- nale¿no�ci od d³u¿ników, których sytuacja ekono-
miczno-finansowa ulega znacznemu pogorsze-
niu, a zw³aszcza gdy ponoszone straty naruszaj¹
fundusz za³o¿ycielski, kapita³ akcyjny, kapita³ za-
k³adowy lub fundusz udzia³owy, z zastrze¿eniem
przypadku, gdy nale¿no�æ wynika z finansowania
przedsiêwziêcia inwestycyjnego maj¹cego sta-
nowiæ po jego zrealizowaniu podstawow¹ i za-
sadnicz¹ bazê dzia³alno�ci, za� ponoszone straty
nie przekraczaj¹ poziomu za³o¿onego w planie,
na podstawie którego oceniana by³a zdolno�æ
kredytowa d³u¿nika, ani te¿ 25% kwoty funduszu
za³o¿ycielskiego, kapita³u akcyjnego, kapita³u za-
k³adowego lub funduszu udzia³owego, 

e) nale¿no�ci stracone, obejmuj¹ce:
- nale¿no�ci, w przypadku których opó�nienie

w sp³acie kapita³u lub odsetek wynosi powy¿ej
6 miesiêcy, 

- nale¿no�ci od d³u¿ników postawionych w stan
upad³o�ci lub postawionych w stan likwidacji,
z wyj¹tkiem gdy nastêpuje ona na podstawie
przepisów o prywatyzacji i komercjalizacji przed-
siêbiorstw pañstwowych, 

- nale¿no�ci od d³u¿ników, przeciwko którym bank
z³o¿y³ wniosek o wszczêcie postêpowania egze-
kucyjnego lub rozpocz¹³ zaspokajanie siê
z przedmiotów zabezpieczeñ w innym trybie,

- nale¿no�ci kwestionowane przez d³u¿ników na
drodze postêpowania s¹dowego,

- nale¿no�ci od d³u¿ników, których miejsce pobytu
jest nieznane i których maj¹tek nie zosta³ ujaw-
niony,

- nale¿no�ci od d³u¿ników, których sytuacja ekono-
miczno-finansowa pogorszy³a siê w sposób nie-
odwracalnie uniemo¿liwiaj¹cy sp³acenie d³ugu.

2) w zakresie nale¿no�ci od Skarbu Pañstwa, z zastrze-
¿eniem ust. 4:
a) nale¿no�ci normalne, obejmuj¹ce nale¿no�ci,

w przypadku których opó�nienie w sp³atach kapi-
ta³u lub odsetek w stosunku do terminu (harmono-
gramu) sp³at okre�lonego w momencie powstania
zobowi¹zania Skarbu Pañstwa nie przekracza
1 roku,

b) nale¿no�ci w¹tpliwe, obejmuj¹ce:
- nale¿no�ci, w przypadku których opó�nienie

w sp³atach kapita³u lub odsetek w stosunku do
terminu (harmonogramu) sp³at okre�lonego
w momencie powstania zobowi¹zania Skarbu
Pañstwa wynosi powy¿ej 1 roku i nie d³u¿ej ni¿
2 lata, 

- nale¿no�ci o nieokre�lonym terminie (harmono-
gramie) p³atno�ci, dla których okres od momentu
powstania zobowi¹zania Skarbu Pañstwa do mo-
mentu klasyfikacji nie przekracza 1 roku,

c) nale¿no�ci stracone, obejmuj¹ce:

Za³¹cznik nr 1 do uchwa³y nr 8/1999 
Komisji Nadzoru Bankowego
z dnia 22 grudnia 1999 r.
(poz. 43)

Klasyfikacja nale¿no�ci i zobowi¹zañ pozabilansowych
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- nale¿no�ci, w przypadku których opó�nienie
w sp³atach kapita³u lub odsetek w stosunku do
terminu (harmonogramu) sp³at okre�lonego
w momencie powstania zobowi¹zania Skarbu
Pañstwa wynosi powy¿ej 2 lat, 

- nale¿no�ci o nieokre�lonym terminie (harmono-
gramie) p³atno�ci, dla których okres od momentu
powstania zobowi¹zania Skarbu Pañstwa do mo-
mentu klasyfikacji wynosi powy¿ej 1 roku,

- wszelkie nale¿no�ci sporne.
3) w zakresie nale¿no�ci z tytu³u udzielonych osobom

prywatnym po¿yczek i kredytów (w tym z tytu³u opera-
cji z u¿yciem kart kredytowych a z wy³¹czeniem kre-
dytów mieszkaniowych) na cele nie zwi¹zane z dzia-
³alno�ci¹ gospodarcz¹:
a) nale¿no�ci normalne, obejmuj¹ce nale¿no�ci,

w przypadku których opó�nienie w sp³atach kapi-
ta³u lub odsetek nie przekracza 1 miesi¹ca,

b) nale¿no�ci poni¿ej standardu, obejmuj¹ce nale¿-
no�ci, w przypadku których opó�nienie w sp³acie
kapita³u lub odsetek wynosi powy¿ej 1 miesi¹ca
i nie d³u¿ej ni¿ 3 miesi¹ce,

c) nale¿no�ci w¹tpliwe, obejmuj¹ce nale¿no�ci,
w przypadku których opó�nienie w sp³acie kapita-
³u lub odsetek wynosi powy¿ej 3 miesiêcy i nie d³u-
¿ej ni¿ 6 miesiêcy,

d) nale¿no�ci stracone, obejmuj¹ce:
- nale¿no�ci, w przypadku których opó�nienie

w sp³acie kapita³u lub odsetek wynosi powy¿ej
6 miesiêcy,

- nale¿no�ci od d³u¿ników, przeciwko którym bank
z³o¿y³ wniosek o wszczêcie postêpowania egze-
kucyjnego lub rozpocz¹³ zaspokajanie siê
z przedmiotów zabezpieczeñ w innym trybie,

- nale¿no�ci kwestionowane przez d³u¿ników na
drodze postêpowania s¹dowego,

- nale¿no�ci od d³u¿ników, których miejsce pobytu
jest nieznane i których maj¹tek nie zosta³ ujaw-
niony.

4.1. Je¿eli bank zawar³ z reprezentantem Skarbu Pañstwa,
w my�l dotychczasowych przepisów, umowê lub umowy:

a) potwierdzaj¹ce bezsporno�æ i wymagalno�æ na-
le¿no�ci oraz

b) okre�laj¹ce terminy (harmonogramy) sp³at, wów-
czas nale¿no�ci te s¹ klasyfikowane zgodnie z za-
sadami okre�lonymi w ust. 3 pkt 2, przy czym
okres opó�nienia w sp³acie kapita³u lub odsetek li-
czy siê od terminów (harmonogramu) sp³at okre-
�lonych w tej umowie lub umowach.

2. Je¿eli bank nie zawar³ umowy lub umów, o których mowa
w pkt. 1: 

1) lit. a kwalifikuje wówczas nale¿no�ci jako stracone, 
2) lit. b kwalifikuje wówczas nale¿no�ci zgodnie z ust.

3 pkt. 2.

5. Nale¿no�ci, w tym tak¿e nale¿no�ci, których warunki sp³a-
ty zosta³y zmienione w wyniku podpisania nowych umów,
mog¹ byæ przeniesione do kolejnej kategorii o ni¿szym stop-
niu ryzyka:

1) po spe³nieniu kryteriów ustalonych przez bank, o któ-
rych mowa w ust. 3 pkt 1 lit. b � w przypadku nale¿-
no�ci pod obserwacj¹ lub nale¿no�ci zaklasyfikowa-
nych do tej kategorii przed podpisaniem nowej umo-
wy,

2) po odzyskaniu przez d³u¿nika pe³nej zdolno�ci kredy-
towej mierzonej kryteriami stosowanymi przez bank
i wskazanymi w ust. 2, jednak nie wcze�niej ni¿ po
up³ywie 3 miesiêcy terminowej obs³ugi zad³u¿enia
(sp³at rat kapita³owych i odsetek) � w przypadku na-
le¿no�ci poni¿ej standardu, w¹tpliwych i straconych
lub zaklasyfikowanych do tych kategorii przed podpi-
saniem nowej umowy, 

przy czym w odniesieniu do tych nale¿no�ci nie maj¹ zasto-
sowania zasady klasyfikacji wskazane w ust. 3.

6. W przypadku nale¿no�ci, których sp³ata jest uzale¿niona
od podmiotów innych ni¿ d³u¿nik, nale¿y dokonaæ jej klasyfi-
kacji w odniesieniu zarówno do d³u¿nika jak i tych podmio-
tów. Dla celów tworzenia rezerw danej nale¿no�ci przypisuje
siê najwy¿sz¹ z tak wyznaczonych kategorii ryzyka.

7. Zasady okre�lone w ust. 1-6 stosuje siê odpowiednio przy
klasyfikacji udzielonych zobowi¹zañ pozabilansowych o cha-
rakterze finansowym i gwarancyjnym.
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1. Gwarancja lub porêczenie Skarbu Pañstwa, Narodowego
Banku Polskiego lub Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

2. Gwarancja lub porêczenie banku centralnego lub rz¹du
kraju bêd¹cego cz³onkiem Organizacji Wspó³pracy Gospo-
darczej i Rozwoju (OECD). 

3. Gwarancja lub porêczenie banku maj¹cego siedzibê
w kraju bêd¹cym cz³onkiem Organizacji Wspó³pracy Gospo-
darczej i Rozwoju (OECD), w przypadku gdy sytuacja eko-
nomiczno � finansowa tego banku nie budzi obaw. 

4. Gwarancja lub porêczenie pañstwowej osoby prawnej,
z wy³¹czeniem banków i zak³adów ubezpieczeñ, uprawnio-
nej na podstawie odrêbnych przepisów do ich udzielania
w ramach realizacji powierzonych jej zadañ pañstwowych,
w przypadku gdy w bud¿ecie pañstwa okre�lono �ród³a sfi-
nansowania ewentualnych zobowi¹zañ.

5. Przelew wierzytelno�ci z akredytywy zabezpieczaj¹cej
(akredytywa typu stand-by) otwartej lub potwierdzonej przez
bank kraju bêd¹cego cz³onkiem Organizacji Wspó³pracy Go-
spodarczej i Rozwoju (OECD), w przypadku gdy sytuacja
ekonomiczno � finansowa tego banku nie budzi obaw.

6. Polisa ubezpieczeniowa Korporacji Ubezpieczeñ Kredy-
tów Eksportowych S.A. wydana na podstawie ustawy z dnia
7 lipca 1994r. o gwarantowanych przez Skarb Pañstwa
ubezpieczeniach kontraktów eksportowych (Dz. U. Nr 86,
poz. 398, z 1996r. Nr 106, poz. 496 i z 1997r. Nr 28, poz.
154, Nr 79, poz. 484 i Nr 121, poz. 770) dla okre�lonej umo-
wy kredytowej do 100% warto�ci ubezpieczenia, je¿eli ko-
nieczno�æ tworzenia rezerwy celowej jest nastêpstwem zda-
rzeñ objêtych ubezpieczeniem.

7. Porêczenie jednostek samorz¹du terytorialnego Rzeczy-
pospolitej Polskiej (gmin, powiatów i województw), przy
czym uwzglêdniana kwota zabezpieczenia musi wynikaæ
z uchwa³y w³a�ciwego organu jednostki samorz¹du teryto-
rialnego w sprawie ustalania maksymalnej wysoko�ci po¿y-
czek i porêczeñ udzielanych przez zarz¹d w roku bud¿eto-
wym i do wysoko�ci nie przekraczaj¹cej 80% pierwotnie za-
bezpieczanej kwoty.

8. Porêczenie podmiotu o dobrej sytuacji ekonomiczno-fi-
nansowej, przy czym uwzglêdniona w pomniejszeniach ³¹cz-
na kwota porêczeñ udzielonych przez porêczyciela jednemu
kredytobiorcy nie mo¿e przekroczyæ 15% kapita³ów (fundu-
szy) w³asnych tego porêczyciela, pomniejszonych o niepo-
kryte straty bilansowe z lat poprzednich oraz nale¿ne lecz
nie wniesione wk³ady na poczet kapita³ów (funduszy) pod-
stawowych (w odniesieniu do spó³ek akcyjnych i spó³dzielni).

9. Wp³ata okre�lonej kwoty w z³otych lub w innej walucie wy-
mienialnej na rachunek banku, który zobowi¹¿e siê, ¿e zwró-
ci tê kwotê po uzyskaniu sp³aty zad³u¿enia wraz z nale¿nymi
odsetkami i prowizj¹, do wysoko�ci tej kwoty, przy czym
przeliczenia na z³ote nale¿y dokonaæ wed³ug kursu �rednie-
go og³aszanego przez Narodowy Bank Polski, obowi¹zuj¹-
cego na dzieñ dokonywania klasyfikacji.

10. Przeniesienie na bank przez d³u¿nika, do czasu sp³aty
zad³u¿enia wraz z nale¿nymi odsetkami i prowizj¹, prawa

w³asno�ci rzeczy ruchomej, na warunkach okre�lonych
przez strony w umowie, przyjmuj¹c nie wiêcej ni¿:

- do dnia 31 grudnia 2000r. � 75%,
- od dnia 1 stycznia 2001r. � 50%,

kwoty mo¿liwej do uzyskania w przypadku konieczno�ci za-
spokojenia siê z przedmiotu przew³aszczenia lub jego warto-
�ci bilansowej i do wysoko�ci nie przekraczaj¹cej 50% pier-
wotnie zabezpieczanej kwoty.

11. Przeniesienie na bank przez d³u¿nika, do czasu sp³aty
zad³u¿enia wraz z nale¿nymi odsetkami i prowizj¹, prawa
w³asno�ci papierów warto�ciowych, przy czym:

a) w odniesieniu do papierów warto�ciowych Skarbu
Pañstwa lub Narodowego Banku Polskiego, we-
d³ug ich warto�ci bilansowej,

b) w odniesieniu do papierów warto�ciowych ban-
ków centralnych lub rz¹dów krajów bêd¹cych
cz³onkiem Organizacji Wspó³pracy Gospodarczej
i Rozwoju (OECD), wed³ug ich warto�ci bilanso-
wej, 

c) w odniesieniu do bankowych papierów warto�cio-
wych, wed³ug ich warto�ci bilansowej,

d) w odniesieniu do nie wymienionych w lit. a-c pa-
pierów warto�ciowych bêd¹cych w obrocie gie³do-
wym, przyjmuj¹c nie wiêcej ni¿ 50% ich warto�ci
bilansowej.

12. Zastaw na statkach morskich wpisanych do rejestru
okrêtowego (hipoteki morskiej), przyjmuj¹c nie wiêcej ni¿
50% wyceny rzeczoznawcy i do wysoko�ci nie przekraczaj¹-
cej 50% pierwotnie zabezpieczanej kwoty.

13. Zastaw na statkach powietrznych wpisanych do rejestru
pañstwowego statków powietrznych z odpowiednim zasto-
sowaniem art. 10 ustawy z dnia 31 maja 1962r. � Prawo lot-
nicze (Dz. U. Nr 32, poz. 153, z 1984r. Nr 53, poz. 272,
z 1987r. Nr 33, poz. 180, z 1988r. Nr 41, poz. 324, z 1989r.
Nr 35, poz. 192, z 1996r. Nr 45, poz. 199, z 1997r. Nr 88,
poz. 554 i z 1998r. Nr 106, poz. 668) przyjmuj¹c nie wiêcej
ni¿ 50% wyceny rzeczoznawcy i do wysoko�ci nie wy¿szej
ni¿ 50% pierwotnej wysoko�ci zabezpieczanej kwoty.

14. Hipoteka ustanowiona na nieruchomo�ci, przyjmuj¹c nie
wiêcej ni¿ 50% warto�ci ustalonej na podstawie wyceny rze-
czoznawcy pomniejszonej o powsta³e wcze�niej obci¹¿enia
(je¿eli nie uwzglêdnia tego wycena rzeczoznawcy), lub 80%
warto�ci bankowo-hipotecznej, ustalonej przy odpowiednim
zastosowaniu art. 22 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o li-
stach zastawnych i bankach hipotecznych (Dz. U. Nr 140,
poz. 940 i z 1998r. Nr 107, poz. 669), jednak w wysoko�ci
nie przekraczaj¹cej 50% pierwotnie zabezpieczanej kwoty.

15. Zastaw rejestrowy na prawach z papierów warto�cio-
wych, przy odpowiednim zastosowaniu pkt 11.

16. Zastaw rejestrowy na rzeczach ruchomych, przyjmuj¹c
nie wiêcej ni¿:

- do dnia 31 grudnia 2000r. � 75%,
- od dnia 1 stycznia 2001r. � 50%,

kwoty mo¿liwej do uzyskania w przypadku konieczno�ci za-
spokajania siê z przedmiotu zastawu lub jego warto�ci bilan-

Za³¹cznik nr 2 do uchwa³y nr 8/1999 
Komisji Nadzoru Bankowego
z dnia 22 grudnia 1999 r.
(poz. 43)

Zabezpieczenia pomniejszaj¹ce podstawê tworzenia rezerw celowych
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sowej i do wysoko�ci nie przekraczaj¹cej 50% pierwotnie za-
bezpieczanej kwoty.

17. Zastaw rejestrowy na prawach do wierzytelno�ci z ra-
chunku lokaty z³o¿onej w banku posiadaj¹cym nale¿no�æ lub
udzielone zobowi¹zania pozabilansowe wraz z o�wiadcze-
niem o blokadzie lokaty oraz pe³nomocnictwem do pobrania
�rodków z rachunku lokaty.

18. Przelew wierzytelno�ci z rachunku lokaty z³o¿onej
w banku innym ni¿ bank posiadaj¹cy nale¿no�æ lub udzielo-
ne zobowi¹zanie pozabilansowe wraz z o�wiadczeniem
o blokadzie lokaty oraz pe³nomocnictwem do pobrania �rod-
ków z rachunku lokaty. 

W zwi¹zku z art. 359 § 1, 360 § 2 i 364 § 2 Kodeksu handlo-
wego podaje siê do wiadomo�ci, ¿e przeciêtna stopa redy-

skonta Narodowego Banku Polskiego dla weksli krajowych
w 1999 r. wynosi³a 16, 071% w stosunku rocznym.

44

OBWIESZCZENIE
Narodowego Banku Polskiego

z dnia 31 grudnia 1999 r.

w sprawie przeciêtnej stopy redyskontowej dla weksli krajowych w 1999 r.

Pierwszy Zastêpca Prezesa
Narodowego Banku Polskiego:

J. Stopyra
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Cena prenumeraty na 2000 rok wynosi 108 z³
Wydawca: Narodowy Bank Polski. Redakcja: Departament Prawny, 00-919 Warszawa, ul. �wiêtokrzyska 11/21.

Wp³aty na prenumeratê przyjmuj¹: 
1) jednostki kolporta¿owe RUCH S.A. w³a�ciwe dla miejsca zamieszkania lub siedziby prenumeratora do dnia
20 listopada na rok nastêpny; infolinia bezp³atna: 0-800-1200-29. Dostawa egzemplarzy nastêpuje w uzgodnio-
ny sposób;
2) od osób lub instytucji zamieszka³ych lub maj¹cych siedzibê w miejscowo�ciach, w których nie ma jednostek kol-
porta¿owych �Ruch�, wp³aty nale¿y wnosiæ na konto: �Ruch� S.A. Oddzia³ Krajowej Dystrybucji Prasy w PBK S.A.
XIII Oddzia³ W-wa Nr 11101053-16551-2700-1-67 lub w kasach Oddzia³u Krajowej Dystrybucji Prasy, ul. Towarowa
28, czynnych codziennie od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 800-1400, je¿eli cena czasopisma w prenumeracie prze-
wy¿sza kwotê 2,00-/egz. Dostawa w takim przypadku odbywa siê poczt¹ zwyk³¹ w ramach op³aconej prenumeraty,
tzn. �pod opask¹�.
Urzêdy pocztowe przyjmuj¹ przedp³aty do dnia 25 listopada na rok nastêpny od prenumeratorów obs³ugiwa-
nych przez te urzêdy oraz przez dorêczycieli na wsi i w miejscowo�ciach, gdzie dostêp do urzêdu pocztowego jest
utrudniony. Informacja tel. (0-22) 826-75-11.
Przedp³aty na prenumeratê przyjmuj¹ tak¿e: 
3) JARD-PRESS S.A. - Kolporta¿ Prasy, 01-207 Warszawa, ul. Karolkowa 28, tel. 631-48-88; 
4) KOLPORTER S.A., 25-620 Kielce, ul. Kolberga 11, tel. w Warszawie 846-29-27 oraz 
5) UNIPRESS WAW Sp. z o.o., 01-106 Warszawa, ul. Nakielska 3, tel. 36-70-08, tel./fax 36-69-21.
Prenumeratê ze zleceniem wysy³ki za granicê przyjmuje w terminie do dnia 31 pa�dziernika na rok nastêpny, RUCH S.A. Oddzia³ Krajowej Dystrybucji Prasy, ul. To-
warowa 28, 00-958 Warszawa, tel. 620-10-19 lub 620-12-71 w. 551, konto w PBK S.A. XIII Oddzia³ Warszawa Nr 11101053-16551-2700-1-67. Koszt prenumeraty
ze zleceniem wysy³ki za granicê jest o 100% wy¿szy; w przypadku zlecenia dostawy drog¹ lotnicz¹ koszt dostawy lotniczej w pe³ni pokrywa prenumerator.

Reklamacje z powodu niedorêczenia dziennika nale¿y sk³adaæ w rejonowych Oddzia³ach RUCH S.A., w których op³acona zosta³a prenumerata, w terminie 15 dni po
otrzymaniu nastêpnego numeru.

Egzemplarze bie¿¹ce (poza prenumerat¹) oraz z lat ubieg³ych mo¿na nabywaæ na podstawie nades³anego zamówienia w Departamencie Prawnym NBP, ul. �wiê-
tokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa, tel. 826-70-75 lub 653-26-78, p. 639. 
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