Indeks 35659X
ISSN 0239–7013
cena 5 z³ 44 gr

DZIENNIK URZĘDOWY
NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
Warszawa, dnia 31 grudnia 1999 r.

Nr 26*

TREÆ:
Poz.:

UCHWA£A
43  nr 8/1999 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko
zwi¹zane z dzia³alnoci¹ banków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .361

OBWIESZCZENIE
44  Narodowego Banku Polskiego z dnia 31 grudnia 1999 r. w sprawie przeciêtnej stopy redyskontowej dla weksli
krajowych w 1999 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .366

43
UCHWA£A NR 8/1999
Komisji Nadzoru Bankowego
z dnia 22 grudnia 1999 r.
w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko zwi¹zane z dzia³alnoci¹ banków
Na podstawie art. 81 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 wrzenia
1994r. o rachunkowoci (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 wynikaj¹cego z ich dzia³alnoci 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¿noci, z wy³¹czeniem odsetek (tak¿e skapitalizowanych),
2) udzielone zobowi¹zania pozabilansowe o charakterze finansowym i gwarancyjnym, przy czym w przypadku nie wykorzystanych kwot kredytów rezerwy celowe tworzy siê, jeli zobowi¹zanie banku do postawienia do dyspozycji rodków ma charakter bezwarunkowy.
2. Obowi¹zek tworzenia rezerw, o którym mowa w ust.
1, dotyczy nale¿noci i zobowi¹zañ pozabilansowych zaklasyfikowanych do:
1) kategorii normalnych  w zakresie nale¿noci z tytu³u udzielonych osobom prywatnym po¿yczek i kredytów (w tym równie¿ z tytu³u operacji z u¿yciem kart
kredytowych a z wy³¹czeniem kredytów mieszkanio-

wych) na cele nie zwi¹zane z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹,
2) kategorii pod obserwacj¹,
3) grupy zagro¿onych  w tym do kategorii poni¿ej
standardu, w¹tpliwych, straconych.
3. Banki obowi¹zane s¹ tworzyæ rezerwy celowe równie¿ 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 finansow¹ banku.
§ 3.1. Banki, w odniesieniu do nale¿noci i udzielonych zobowi¹zañ 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 okrelonymi w za³¹czniku nr 1 do uchwa³y.
2. Banki ustalaj¹ wartoæ aktywów i zobowi¹zañ pozabilansowych, o których mowa w § 2 ust. 3, na podstawie odrêbnych przepisów, co najmniej raz na koniec kwarta³u.
§ 4.1. Rezerwy celowe na nale¿noci zaklasyfikowane do
kategorii, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 1, banki tworz¹
w wysokoci odpowiadaj¹cej co najmniej wymaganemu poziomowi rezerw, okrelonemu 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¿noci oraz na udzielone zobowi¹zania pozabilansowe zaklasyfikowane do kategorii,
o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 2 i 3, banki tworz¹ na podstawie indywidualnej oceny ryzyka obci¹¿aj¹cego nale¿noæ
lub udzielone zobowi¹zanie pozabilansowe, jednak w wysokoci odpowiadaj¹cej co najmniej wymaganemu poziomowi
rezerw, okrelonemu jako:
1) w zakresie kategorii pod obserwacj¹:
a) 1% ich kwoty  od 31 marca 2000r. do 31 grudnia 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 w¹tpliwych,
c) 100% ich kwoty zaklasyfikowanej do kategorii
straconych.
3. Rezerwy celowe na aktywa oraz na zobowi¹zania pozabilansowe, o których mowa w § 2 ust. 3, banki tworz¹,
w wysokoci równowa¿¹cej ryzyko wynikaj¹ce ze specyfiki
aktywów lub zobowi¹zañ pozabilansowych, zgodnie z odrêbnymi przepisami.
4. Z zastrze¿eniem § 9, rezerwy celowe s¹ tworzone,
aktualizowane co do wysokoci oraz rozwi¹zywane najpóniej w ostatnim dniu miesi¹ca koñcz¹cego kwarta³, w którym
dokonano przegl¹du i klasyfikacji lub wyceny, o których mowa w § 3, je¿eli odrêbne przepisy nie stanowi¹ inaczej.
§ 5. Komisja Nadzoru Bankowego, na uzasadniony i odpowiednio udokumentowany wniosek zainteresowanego banku, mo¿e ustaliæ rezerwy celowe na nale¿noci i zobowi¹zania pozabilansowe w wysokociach ni¿szych od okrelonych
w § 4 ust. 1 i 2 lub inn¹ metodê klasyfikacji nale¿noci od
okrelonej w za³¹czniku nr 1 do uchwa³y.
§ 6.1. Podstawê tworzenia rezerwy celowej stanowi kwota
nale¿noci lub udzielonego zobowi¹zania pozabilansowego,
o których mowa w § 2 ust. 1.
2. Banki mog¹ pomniejszaæ podstawê tworzenia rezerw
celowych na nale¿noci zaklasyfikowane do kategorii, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 2 i 3, o wartoæ zabezpieczeñ wymienionych w za³¹czniku nr 2 do uchwa³y.
3. Wymagany poziom rezerw celowych na nale¿noci,
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-
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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¿noci,
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 przejmuj¹ce inne banki bêd¹ce w trudnej sytuacji ekonomiczno-finansowej 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 banku regionalnego lub banku zrzeszaj¹cego i za jego porednictwem.
§ 8. Rezerwy celowe tworzy siê w ciê¿ar kosztów.
§ 9.1. Rozwi¹zanie rezerw celowych nastêpuje po wyganiêciu przyczyn ich utworzenia.
2. Rezerwa celowa jest zmniejszana odpowiednio do:
1) sp³aty nale¿noci banku,
2) zmiany klasyfikacji nale¿noci do kategorii o ni¿szym
stopniu ryzyka,
3) wzrostu wartoci zabezpieczenia pomniejszaj¹cego
podstawê tworzenia rezerw celowych, zgodnie z za³¹cznikiem nr 2 do uchwa³y,
4) wzrostu rynkowej wartoci aktywów, o których mowa
w § 2 ust. 3, na które zosta³a utworzona,
5) wzrostu wartoci rezerwy na ryzyko ogólne, o której
mowa w § 6 ust. 3 i 4.
3. Nale¿noci lub inne aktywa umorzone, przedawnione
lub nieci¹galne odpisuje siê w ciê¿ar utworzonych na nie
rezerw celowych.
§ 10. Z zastrze¿eniem § 5 i § 7, w razie utworzenia rezerw
celowych w wysokoci ni¿szej ni¿ okrelona w § 4, zarz¹d
banku niezw³ocznie zawiadamia Komisjê Nadzoru Bankowego o przyczynach takiego stanu i uzupe³nia brakuj¹ce rezerwy celowe w terminie nie póniejszym, ni¿ przeprowadzenie
kolejnego przegl¹du, przy czym termin ten nie mo¿e przekroczyæ danego roku obrotowego.
§ 11. Traci moc uchwa³a nr 13/98 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 22 grudnia 1998r. w sprawie zasad tworzenia
rezerw na ryzyko zwi¹zane z dzia³alnoci¹ 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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Za³¹cznik nr 1 do uchwa³y nr 8/1999
Komisji Nadzoru Bankowego
z dnia 22 grudnia 1999 r.
(poz. 43)

Klasyfikacja nale¿noci i zobowi¹zañ pozabilansowych
1. Przy ustaleniu ryzyka bankowego bank wykorzystuje:
1) w odniesieniu do wszystkich nale¿noci, z wy³¹czeniem tych, o których mowa w pkt 2, dwa niezale¿ne
od siebie kryteria:
a) terminowoæ sp³aty kapita³u lub odsetek,
b) sytuacjê ekonomiczno-finansow¹ d³u¿nika,
2) w odniesieniu do nale¿noci:
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 mieszkaniowych) na cele nie zwi¹zane z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹, kryterium terminowoci sp³aty kapita³u
lub odsetek.
2. Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej d³u¿nika odpowiednio do jego statusu powinna w szczególnoci uwzglêdniaæ:
1) mierniki ilociowe, do których mo¿na zaliczyæ:
a) rentownoæ,
b) zyskownoæ kapita³u,
c) wspó³czynnik wyp³acalnoci (w przypadku banków),
d) wskaniki p³ynnoci,
e) rotacjê nale¿noci,
f) rotacjê zapasów,
2) mierniki jakociowe, do których mo¿na zaliczyæ:
a) jakoæ zarz¹dzania (ocena kadry kierowniczej),
b) stopieñ zale¿noci od rynku,
c) stopieñ zale¿noci od dotacji rz¹dowych, zamówieñ rz¹dowych, kilku du¿ych dostawców lub odbiorców.
3. Bank dokonuje klasyfikacji nale¿noci pozostaj¹cej do
sp³acenia (z wy³¹czeniem odsetek, w tym skapitalizowanych) do nastêpuj¹cych kategorii:
1) w zakresie wszystkich nale¿noci, z wy³¹czeniem
okrelonych w pkt 2 i 3:
a) nale¿noci normalne, obejmuj¹ce nale¿noci,
w przypadku których opónienie w sp³atach kapita³u lub odsetek nie przekracza 1 miesi¹ca oraz
sytuacja ekonomiczno-finansowa d³u¿ników nie
budzi obaw,
b) nale¿noci pod obserwacj¹, obejmuj¹ce nale¿noci, w przypadku których opónienie w sp³atach
kapita³u lub odsetek nie przekracza 1 miesi¹ca,
oraz sytuacja ekonomiczno-finansowa d³u¿ników
nie budzi obaw, które jednak budz¹ w¹tpliwoci,
wed³ug kryteriów ustalonych przez bank (np. ze
wzglêdu na ryzyko regionu, kraju, bran¿y, grupy
klientów, grupy produktów),
c) nale¿noci poni¿ej standardu, obejmuj¹ce:
- nale¿noci, w przypadku których opónienie
w sp³acie kapita³u lub odsetek wynosi powy¿ej
1 miesi¹ca i nie d³u¿ej ni¿ 3 miesi¹ce,
- nale¿noci od d³u¿ników, których sytuacja ekonomiczno-finansowa mo¿e stanowiæ zagro¿enie
terminowej sp³aty nale¿noci,
d) nale¿noci w¹tpliwe, obejmuj¹ce:

- nale¿noci, w przypadku których opónienie
w sp³acie kapita³u lub odsetek wynosi powy¿ej
3 miesiêcy i nie d³u¿ej ni¿ 6 miesiêcy,
- nale¿noci od d³u¿ników, których sytuacja ekonomiczno-finansowa ulega znacznemu pogorszeniu, a zw³aszcza gdy ponoszone straty naruszaj¹
fundusz za³o¿ycielski, kapita³ akcyjny, kapita³ zak³adowy lub fundusz udzia³owy, z zastrze¿eniem
przypadku, gdy nale¿noæ wynika z finansowania
przedsiêwziêcia inwestycyjnego maj¹cego stanowiæ po jego zrealizowaniu podstawow¹ i zasadnicz¹ bazê dzia³alnoci, za ponoszone straty
nie przekraczaj¹ poziomu za³o¿onego w planie,
na podstawie którego oceniana by³a zdolnoæ
kredytowa d³u¿nika, ani te¿ 25% kwoty funduszu
za³o¿ycielskiego, kapita³u akcyjnego, kapita³u zak³adowego lub funduszu udzia³owego,
e) nale¿noci stracone, obejmuj¹ce:
- nale¿noci, w przypadku których opónienie
w sp³acie kapita³u lub odsetek wynosi powy¿ej
6 miesiêcy,
- nale¿noci od d³u¿ników postawionych w stan
upad³oci lub postawionych w stan likwidacji,
z wyj¹tkiem gdy nastêpuje ona na podstawie
przepisów o prywatyzacji i komercjalizacji przedsiêbiorstw pañstwowych,
- nale¿noci od d³u¿ników, przeciwko którym bank
z³o¿y³ wniosek o wszczêcie postêpowania egzekucyjnego lub rozpocz¹³ zaspokajanie siê
z przedmiotów zabezpieczeñ w innym trybie,
- nale¿noci kwestionowane przez d³u¿ników na
drodze postêpowania s¹dowego,
- nale¿noci od d³u¿ników, których miejsce pobytu
jest nieznane i których maj¹tek nie zosta³ ujawniony,
- nale¿noci od d³u¿ników, których sytuacja ekonomiczno-finansowa pogorszy³a siê w sposób nieodwracalnie uniemo¿liwiaj¹cy sp³acenie d³ugu.
2) w zakresie nale¿noci od Skarbu Pañstwa, z zastrze¿eniem ust. 4:
a) nale¿noci normalne, obejmuj¹ce nale¿noci,
w przypadku których opónienie w sp³atach kapita³u lub odsetek w stosunku do terminu (harmonogramu) sp³at okrelonego w momencie powstania
zobowi¹zania Skarbu Pañstwa nie przekracza
1 roku,
b) nale¿noci w¹tpliwe, obejmuj¹ce:
- nale¿noci, w przypadku których opónienie
w sp³atach kapita³u lub odsetek w stosunku do
terminu (harmonogramu) sp³at okrelonego
w momencie powstania zobowi¹zania Skarbu
Pañstwa wynosi powy¿ej 1 roku i nie d³u¿ej ni¿
2 lata,
- nale¿noci o nieokrelonym terminie (harmonogramie) p³atnoci, dla których okres od momentu
powstania zobowi¹zania Skarbu Pañstwa do momentu klasyfikacji nie przekracza 1 roku,
c) nale¿noci stracone, obejmuj¹ce:
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- nale¿noci, w przypadku których opónienie
w sp³atach kapita³u lub odsetek w stosunku do
terminu (harmonogramu) sp³at okrelonego
w momencie powstania zobowi¹zania Skarbu
Pañstwa wynosi powy¿ej 2 lat,
- nale¿noci o nieokrelonym terminie (harmonogramie) p³atnoci, dla których okres od momentu
powstania zobowi¹zania Skarbu Pañstwa do momentu klasyfikacji wynosi powy¿ej 1 roku,
- wszelkie nale¿noci sporne.
3) w zakresie nale¿noci z tytu³u udzielonych osobom
prywatnym po¿yczek i kredytów (w tym z tytu³u operacji z u¿yciem kart kredytowych a z wy³¹czeniem kredytów mieszkaniowych) na cele nie zwi¹zane z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹:
a) nale¿noci normalne, obejmuj¹ce nale¿noci,
w przypadku których opónienie w sp³atach kapita³u lub odsetek nie przekracza 1 miesi¹ca,
b) nale¿noci poni¿ej standardu, obejmuj¹ce nale¿noci, w przypadku których opónienie w sp³acie
kapita³u lub odsetek wynosi powy¿ej 1 miesi¹ca
i nie d³u¿ej ni¿ 3 miesi¹ce,
c) nale¿noci w¹tpliwe, obejmuj¹ce nale¿noci,
w przypadku których opónienie w sp³acie kapita³u lub odsetek wynosi powy¿ej 3 miesiêcy i nie d³u¿ej ni¿ 6 miesiêcy,
d) nale¿noci stracone, obejmuj¹ce:
- nale¿noci, w przypadku których opónienie
w sp³acie kapita³u lub odsetek wynosi powy¿ej
6 miesiêcy,
- nale¿noci od d³u¿ników, przeciwko którym bank
z³o¿y³ wniosek o wszczêcie postêpowania egzekucyjnego lub rozpocz¹³ zaspokajanie siê
z przedmiotów zabezpieczeñ w innym trybie,
- nale¿noci kwestionowane przez d³u¿ników na
drodze postêpowania s¹dowego,
- nale¿noci od d³u¿ników, których miejsce pobytu
jest nieznane i których maj¹tek nie zosta³ ujawniony.
4.1. Je¿eli bank zawar³ z reprezentantem Skarbu Pañstwa,
w myl dotychczasowych przepisów, umowê lub umowy:
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a) potwierdzaj¹ce bezspornoæ i wymagalnoæ nale¿noci oraz
b) okrelaj¹ce terminy (harmonogramy) sp³at, wówczas nale¿noci te s¹ klasyfikowane zgodnie z zasadami okrelonymi w ust. 3 pkt 2, przy czym
okres opónienia w sp³acie kapita³u lub odsetek liczy siê od terminów (harmonogramu) sp³at okrelonych 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¿noci jako stracone,
2) lit. b kwalifikuje wówczas nale¿noci zgodnie z ust.
3 pkt. 2.
5. Nale¿noci, w tym tak¿e nale¿noci, których warunki sp³aty zosta³y zmienione w wyniku podpisania nowych umów,
mog¹ byæ przeniesione do kolejnej kategorii o ni¿szym stopniu ryzyka:
1) po spe³nieniu kryteriów ustalonych przez bank, o których mowa w ust. 3 pkt 1 lit. b  w przypadku nale¿noci pod obserwacj¹ lub nale¿noci zaklasyfikowanych do tej kategorii przed podpisaniem nowej umowy,
2) po odzyskaniu przez d³u¿nika pe³nej zdolnoci kredytowej mierzonej kryteriami stosowanymi przez bank
i wskazanymi w ust. 2, jednak nie wczeniej ni¿ po
up³ywie 3 miesiêcy terminowej obs³ugi zad³u¿enia
(sp³at rat kapita³owych i odsetek)  w przypadku nale¿noci poni¿ej standardu, w¹tpliwych i straconych
lub zaklasyfikowanych do tych kategorii przed podpisaniem nowej umowy,
przy czym w odniesieniu do tych nale¿noci nie maj¹ zastosowania zasady klasyfikacji wskazane w ust. 3.
6. W przypadku nale¿noci, których sp³ata jest uzale¿niona
od podmiotów innych ni¿ d³u¿nik, nale¿y dokonaæ jej klasyfikacji w odniesieniu zarówno do d³u¿nika jak i tych podmiotów. Dla celów tworzenia rezerw danej nale¿noci przypisuje
siê najwy¿sz¹ z tak wyznaczonych kategorii ryzyka.
7. Zasady okrelone w ust. 1-6 stosuje siê odpowiednio przy
klasyfikacji udzielonych zobowi¹zañ pozabilansowych o charakterze finansowym i gwarancyjnym.
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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
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 Gospodarczej i Rozwoju (OECD).
3. Gwarancja lub porêczenie banku maj¹cego siedzibê
w kraju bêd¹cym cz³onkiem Organizacji Wspó³pracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), w przypadku gdy sytuacja ekonomiczno  finansowa tego banku nie budzi obaw.
4. Gwarancja lub porêczenie pañstwowej osoby prawnej,
z wy³¹czeniem banków i zak³adów ubezpieczeñ, uprawnionej na podstawie odrêbnych przepisów do ich udzielania
w ramach realizacji powierzonych jej zadañ pañstwowych,
w przypadku gdy w bud¿ecie pañstwa okrelono ród³a sfinansowania ewentualnych zobowi¹zañ.
5. Przelew wierzytelnoci z akredytywy zabezpieczaj¹cej
(akredytywa typu stand-by) otwartej lub potwierdzonej przez
bank kraju bêd¹cego cz³onkiem Organizacji Wspó³pracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), w przypadku gdy sytuacja
ekonomiczno  finansowa tego banku nie budzi obaw.
6. Polisa ubezpieczeniowa Korporacji Ubezpieczeñ Kredytów 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 okrelonej umowy kredytowej do 100% wartoci ubezpieczenia, je¿eli koniecznoæ tworzenia rezerwy celowej jest nastêpstwem zdarzeñ objêtych ubezpieczeniem.
7. Porêczenie jednostek samorz¹du terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej (gmin, powiatów i województw), przy
czym uwzglêdniana kwota zabezpieczenia musi wynikaæ
z uchwa³y w³aciwego organu jednostki samorz¹du terytorialnego w sprawie ustalania maksymalnej wysokoci po¿yczek i porêczeñ udzielanych przez zarz¹d w roku bud¿etowym i do wysokoci nie przekraczaj¹cej 80% pierwotnie zabezpieczanej kwoty.
8. Porêczenie podmiotu o dobrej sytuacji ekonomiczno-finansowej, przy czym uwzglêdniona w pomniejszeniach ³¹czna kwota porêczeñ udzielonych przez porêczyciela jednemu
kredytobiorcy nie mo¿e przekroczyæ 15% kapita³ów (funduszy) w³asnych tego porêczyciela, pomniejszonych o niepokryte straty bilansowe z lat poprzednich oraz nale¿ne lecz
nie wniesione wk³ady na poczet kapita³ów (funduszy) podstawowych (w odniesieniu do spó³ek akcyjnych i spó³dzielni).
9. Wp³ata okrelonej kwoty w z³otych lub w innej walucie wymienialnej na rachunek banku, który zobowi¹¿e siê, ¿e zwróci tê kwotê po uzyskaniu sp³aty zad³u¿enia wraz z nale¿nymi
odsetkami i prowizj¹, do wysokoci tej kwoty, przy czym
przeliczenia na z³ote nale¿y dokonaæ wed³ug kursu redniego og³aszanego przez Narodowy Bank Polski, obowi¹zuj¹cego na dzieñ dokonywania klasyfikacji.
10. Przeniesienie na bank przez d³u¿nika, do czasu sp³aty
zad³u¿enia wraz z nale¿nymi odsetkami i prowizj¹, prawa

w³asnoci rzeczy ruchomej, na warunkach okrelonych
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 koniecznoci zaspokojenia siê z przedmiotu przew³aszczenia lub jego wartoci bilansowej i do wysokoci nie przekraczaj¹cej 50% pierwotnie zabezpieczanej kwoty.
11. Przeniesienie na bank przez d³u¿nika, do czasu sp³aty
zad³u¿enia wraz z nale¿nymi odsetkami i prowizj¹, prawa
w³asnoci papierów wartociowych, przy czym:
a) w odniesieniu do papierów wartociowych Skarbu
Pañstwa lub Narodowego Banku Polskiego, wed³ug ich wartoci bilansowej,
b) w odniesieniu do papierów wartociowych banków centralnych lub rz¹dów krajów bêd¹cych
cz³onkiem Organizacji Wspó³pracy Gospodarczej
i Rozwoju (OECD), wed³ug ich wartoci bilansowej,
c) w odniesieniu do bankowych papierów wartociowych, wed³ug ich wartoci bilansowej,
d) w odniesieniu do nie wymienionych w lit. a-c papierów wartociowych bêd¹cych w obrocie gie³dowym, przyjmuj¹c nie wiêcej ni¿ 50% ich wartoci
bilansowej.
12. Zastaw na statkach morskich wpisanych do rejestru
okrêtowego (hipoteki morskiej), przyjmuj¹c nie wiêcej ni¿
50% wyceny rzeczoznawcy i do wysokoci nie przekraczaj¹cej 50% pierwotnie zabezpieczanej kwoty.
13. Zastaw na statkach powietrznych wpisanych do rejestru
pañstwowego statków powietrznych z odpowiednim zastosowaniem art. 10 ustawy z dnia 31 maja 1962r.  Prawo lotnicze (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 wysokoci nie wy¿szej
ni¿ 50% pierwotnej wysokoci zabezpieczanej kwoty.
14. Hipoteka ustanowiona na nieruchomoci, przyjmuj¹c nie
wiêcej ni¿ 50% wartoci ustalonej na podstawie wyceny rzeczoznawcy pomniejszonej o powsta³e wczeniej obci¹¿enia
(je¿eli nie uwzglêdnia tego wycena rzeczoznawcy), lub 80%
wartoci bankowo-hipotecznej, ustalonej przy odpowiednim
zastosowaniu art. 22 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (Dz. U. Nr 140,
poz. 940 i z 1998r. Nr 107, poz. 669), jednak w wysokoci
nie przekraczaj¹cej 50% pierwotnie zabezpieczanej kwoty.
15. Zastaw rejestrowy na prawach z papierów wartociowych, 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 koniecznoci zaspokajania siê z przedmiotu zastawu lub jego wartoci bilan-
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18. Przelew wierzytelnoci z rachunku lokaty z³o¿onej
w banku innym ni¿ bank posiadaj¹cy nale¿noæ lub udzielone zobowi¹zanie pozabilansowe wraz z owiadczeniem
o blokadzie lokaty oraz pe³nomocnictwem do pobrania rodków z rachunku lokaty.

17. Zastaw rejestrowy na prawach do wierzytelnoci z rachunku lokaty z³o¿onej w banku posiadaj¹cym nale¿noæ lub
udzielone zobowi¹zania pozabilansowe wraz z owiadczeniem o blokadzie lokaty oraz pe³nomocnictwem do pobrania
rodków z rachunku lokaty.

44
OBWIESZCZENIE
Narodowego Banku Polskiego
z dnia 31 grudnia 1999 r.
w sprawie przeciêtnej stopy redyskontowej dla weksli krajowych w 1999 r.
W zwi¹zku z art. 359 § 1, 360 § 2 i 364 § 2 Kodeksu handlowego podaje siê do wiadomoci, ¿e przeciêtna stopa redy-

skonta Narodowego Banku Polskiego dla weksli krajowych
w 1999 r. wynosi³a 16, 071% w stosunku rocznym.
Pierwszy Zastêpca Prezesa
Narodowego Banku Polskiego:
J. Stopyra
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