Uchwała Nr 35/2020
Komitetu Stabilności Finansowej
z dnia 16 marca 2020 r.
w sprawie bufora ryzyka systemowego

Na podstawie art. 5 i art. 18 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r.
o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym
w systemie finansowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 483) uchwala się, co następuje:
§ 1. Komitet rekomenduje niezwłoczne uchylenie obowiązku stosowania bufora
ryzyka systemowego określonego w rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1
września 2017 r. w sprawie bufora ryzyka systemowego (Dz. U. poz. 1776).
§ 2. Uchwała zostanie zamieszczona na stronie internetowej Narodowego Banku
Polskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Komitetu Stabilności Finansowej
/-/ Adam Glapiński
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Uzasadnienie
Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 września 2017 r. w sprawie bufora
ryzyka systemowego (Dz. U. poz. 1776), zwanym dalej „rozporządzeniem”, określono
wskaźnik bufora ryzyka systemowego w wysokości 3% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko
obliczonej zgodnie z art. 92 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji
kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz.
UE L 176 z 27.06.2013, str. 1, z późn. zm.), na zasadach indywidualnej i skonsolidowanej. Bufor
ryzyka systemowego ma zastosowanie do wszystkich ekspozycji znajdujących się wyłącznie
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Bufor ryzyka systemowego ma zastosowanie do
instytucji, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze
makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie
finansowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 483), zwanej dalej „ustawą”, która otrzymała zezwolenie
Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności bankowej.
Rozporządzenie stanowi realizację rekomendacji Komitetu Stabilności Finansowej, zwanego
dalej „Komitetem”, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 5 uchwały Nr 14/2017 Komitetu Stabilności
Finansowej z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie rekomendacji dotyczącej restrukturyzacji
portfela kredytów mieszkaniowych w walutach obcych.
Niniejsza uchwała wynika z art. 18 ustawy na podstawie, którego Komitet może wydawać
właściwym podmiotom rekomendację, w której wskaże konieczność podjęcia przez te
podmioty działań służących ograniczaniu ryzyka systemowego.
Komitet rekomendując 13 grudnia 2019 r. pozostawienie wskaźnika bufora ryzyka
systemowego na poziomie 3%, jako przesłanki wskazywał m.in. utrzymującą się dużą
niepewność co do sytuacji gospodarczej na świecie, która jest głównym źródłem zagrożenia
zewnętrznego dla sytuacji gospodarczej Polski i kondycji polskiego systemu finansowego.
W ocenie Komitetu, w związku z pandemią COVID-19, nastąpiła materializacja ryzyka
silnego spowolnienia gospodarczego na świecie. Na szok zewnętrzny nakłada się szok
krajowy, będący efektem rozprzestrzeniania się epidemii i działań niezbędnych do
ograniczenia zakresu i siły epidemii. W rezultacie istotnie wzrosło ryzyko silnego
spowolnienia gospodarczego w Polsce, które może skutkować ograniczeniem finansowania
gospodarki

przez

sektor

bankowy,

problemami

słabszych

instytucji

finansowych

i możliwością zarażania pozostałych.
Z uwagi na skalę i charakter szoku związanego z pandemią Komitet ocenia, że uzasadnione
jest niezwłoczne uchylenie obowiązku stosowania przez instytucje bufora ryzyka
systemowego. Uchylenie obowiązku stosowania bufora zmniejsza ryzyko ograniczenia

Uzasadnienie do uchwały KSF Nr 35/2020

Strona 1 z 2

dopływu kredytu do gospodarki i powinno działać na rzecz wspierania finansowania
gospodarki przez sektor bankowy oraz zachowania stabilności finansowej.
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