Uchwała nr 5/2016
Komitetu Stabilności Finansowej
z dnia 22 lutego 2016 r.
w sprawie przekazania Europejskiej Radzie do spraw Ryzyka Systemowego informacji
dotyczących bufora antycyklicznego

Na podstawie art. 5 i art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze
makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w
systemie finansowym (Dz. U. poz. 1513) uchwala się, co następuje:
§ 1. Komitet przekazuje Europejskiej Radzie do spraw Ryzyka Systemowego
następujące informacje o:
1)
2)
3)
4)

wysokości obowiązującego wskaźnika bufora antycyklicznego na poziomie 0%;
wartości odniesienia dotyczącej wskaźnika bufora antycyklicznego w wysokości: 0%;
wskaźniku kredytów do PKB w wysokości: 83,9%;
wskaźniku odchylenia od długoterminowej tendencji zmiany wskaźnika kredytów do
produktu krajowego brutto (PKB) w wysokości: 0,05%.
§ 2. Informacje, o których mowa w § 1 zostaną przekazane Europejskiej Radzie do

spraw Ryzyka Systemowego przez Narodowy Bank Polski za pośrednictwem oficjalnego
systemu powiadomień (ESRB CCB Notification System).
§ 3. Uchwała zostanie zamieszczona na stronie internetowej Narodowego Banku
Polskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Komitetu Stabilności Finansowej
/-/ Marek Belka
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Strona 1

Uzasadnienie
Uchwała dotyczy realizacji obowiązków informacyjnych względem Europejskiej Rady do
spraw Ryzyka Systemowego (ERRS).
Art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad
systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym (dalej
„ustawa”) zobowiązuje Komitet Stabilności Finansowej do przekazywania ERRS co
kwartał informacji określonych w art. 25 ust. 1 ustawy1. Powyższy terminowy obowiązek
informacyjny spoczywa na Komitecie niezależnie od późniejszych decyzji Ministra
Finansów w sprawie wysokość wskaźnika bufora antycyklicznego na innym (wyższym
lub niższym) poziomie, realizowanych poprzez wydawanie rozporządzeń.
Narodowy Bank Polski dokona w imieniu Komitetu stosownego powiadomienia
Europejskiej Rady do spraw Ryzyka Systemowego za pomocą dedykowanego
(oficjalnego) systemu powiadomień (ESRB CCB Notification System).
Dbając o odpowiednią komunikację z otoczeniem, w szczególności z uczestnikami rynku
finansowego, Komitet działając w oparciu o art. 12 ust. 7 ustawy postanowił o podaniu
uchwały do publicznej wiadomości poprzez publikację jej treści na stronie internetowej
Narodowego Banku Polskiego.

tj. informacji o: 1) wysokości obowiązującego wskaźnika bufora antycyklicznego; 2) wartości
odniesienia dotyczącej wskaźnika bufora antycyklicznego; 3) wskaźniku kredytów do PKB, o którym
mowa w art. 23 ust. 2; 4) dniu, od którego instytucje stosują podwyższony wskaźnik – w przypadku
podwyższenia wskaźnika bufora antycyklicznego; 5) przewidywanym okresie obowiązywania
obniżonego wskaźnika – w przypadku obniżenia wskaźnika bufora antycyklicznego.
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