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Wstęp

Zadaniem nauki jest poszukiwanie racjonalnych rozwiązań dla cywilizacyjnych wy-
zwań współczesnego świata. Jednym z takich kluczowych wyzwań jest także rozwój 
zrównoważony. Idea zrównoważonego rozwoju jest niezwykle obiecująca, ale z całą 
pewnością wymaga ogromnego zaangażowania ekonomistów. Nauki ekonomiczne, 
a w tym dyscyplina nauki „finanse”, podejmują to wyzwanie. Wiele badań, spotkań, 
konferencji i publikacji służy naukowej analizie oraz praktycznej implementacji za-
sad zrównoważonego rozwoju we współczesnej gospodarce w zakresie finansów 
i rachunkowości.

Proces naukowego opracowywania problemu trwa, a społeczna ewolucja biz-
nesu dostarcza ambitnych tematów badawczych. Po latach pracy możemy wskazać 
zarówno na konkretne sukcesy, jak też i na wiele wątpliwości w zakresie koncepcji 
zrównoważonych finansów. Materialnym dowodem naukowego wkładu w posze-
rzanie wiedzy są publikacje. Znaczna część aktualnego dorobku naukowego dys-
cypliny „finanse” dotycząca zrównoważonego rozwoju jest już od lat regularnie 
prezentowana w Pracach Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 
Kontynuujemy ten cykl opracowań.

W niniejszym tomie zebraliśmy wyselekcjonowane artykuły autorów z wielu 
uznanych ośrodków naukowych w Polsce. Ich tematyka skoncentrowana jest na za-
gadnieniach finansów i zrównoważonego rozwoju. Przedstawiono w nich doskonałe 
rozważania teoretyczne oraz konkretne przykłady z praktyki gospodarczej. Każdy 
artykuł stanowi inspirujący materiał naukowy.

Szczególne podziękowania należą się nie tylko Autorom, ale także Recenzen-
tom, którzy podjęli trud oceny nadesłanych materiałów. Jako redaktorzy tomu wraz 
z Autorami i Recenzentami mamy nadzieję, że poprzez publikację naszego wspólne-
go dzieła wnosimy istotny wkład w naukowe opracowanie problematyki finansowa-
nia zrównoważonego rozwoju.

Leszek Dziawgo, Leszek Patrzałek
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ZNACZENIE PRAWNYCH ZABEZPIECZEŃ 
KREDYTÓW W TWORZENIU REZERW CELOWYCH 
W BANKACH 

IMPORTANCE OF LEGAL COLLATERAL CREDITS 
IN THE CREATION OF SPECIFIC PROVISIONS 
IN BANKS
DOI: 10.15611/pn.2016.437.47

Streszczenie: Działalność kredytowa banku narażona jest na ryzyko kredytowe. Bank może 
się zabezpieczyć przed skutkami takiego ryzyka poprzez tworzenie rezerw celowych, na 
których wysokość ma wpływ zarówno rodzaj, jak i wielkość przyjmowanych prawnych za-
bezpieczeń kredytów. Zasadne wydaje się więc dokonanie analizy wpływu przyjmowanych 
prawnych zabezpieczeń kredytów na tworzone rezerwy celowe. Celem artykułu jest ukazanie 
prawnych zabezpieczeń kredytów w aspekcie ich oddziaływania na ograniczanie ryzyka kre-
dytowego, na wielkość tworzonych rezerw celowych w świetle obowiązujących uregulowań 
prawnych. W artykule wykorzystano literaturę krajową z tego zakresu oraz akty prawne, za-
stosowano metodę analizy, przeprowadzono studium przypadku. Na zakończenie przedsta-
wiono wnioski. Artykuł może być wskazówką nie tylko dla głównych księgowych banku, ale 
również dla zarządu banku.

Słowa kluczowe: prawne zabezpieczenia kredytu, bank, rezerwy celowe.

Summary: Bank credit activity is exposed to credit risk. Bank can protect itself against such 
risks by creating specific provisions the amount of which is affected by both the type and size 
of adopted legal collateral for loans. It seems reasonable, therefore, to analyze the impact of 
a legal collateral for loans to the created provisions. The purpose of the article is to present 
the legal collateral for loans in terms of their impact on the reduction of credit risk, the size of 
the created specific provisions in the light of the applicable regulations. The article uses the 
national literature in this field and acts, a method of analysis and case study. At the end the 
paper presents conclusions. The article can be an indication not only for chief accountants of 
abank, but also for the bank management.

Keywords: legal credit collateral, bank, specific provisions.
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1. Wstęp

Działalność kredytowa banków komercyjnych jest najważniejszą, najbardziej do-
chodową, ale i najbardziej ryzykowną spośród wszystkich innych form aktywności 
banku. Kredyty są atrakcyjnym źródłem finansowania dla banków, lecz ryzykow-
nym, ponieważ prowadzenie działalności kredytowej stwarza możliwość, daje szan-
sę, ale nie daje pewności uzyskania nie tylko dużych korzyści, ale korzyści w ogóle. 
Przestrzeganie określonych procedur ma służyć zapewnieniu utrzymania tego ryzy-
ka kredytowego na akceptowalnym poziomie, ponieważ całkowicie uniknąć ryzyka 
kredytowego nie można. Bank może się zabezpieczyć przed skutkami ryzyka, anty-
cypując przyszłe straty poprzez tworzenie rezerw celowych, na których wysokość 
ma wpływ zarówno rodzaj, jak i wielkość przyjmowanych prawnych zabezpieczeń 
kredytów. 

Zasadne wydaje się więc dokonanie analizy wpływu przyjmowanych prawnych 
zabezpieczeń kredytów na tworzone rezerwy celowe w banku. Konieczność two-
rzenia rezerw celowych determinuje wybór przez bank komercyjny stosowanych 
zabezpieczeń prawnych kredytów. 

Celem artykułu jest ukazanie prawnych zabezpieczeń kredytów w aspekcie ich 
oddziaływania na ograniczanie ryzyka kredytowego, na wielkość tworzonych re-
zerw celowych w świetle obowiązujących uregulowań prawnych. W artykule wyko-
rzystano literaturę krajową z tego zakresu oraz akty prawne, w zakończeniu przed-
stawiono wnioski.

2. Przyjmowanie prawnych zabezpieczeń kredytów 
jako element polityki kredytowej – ogólna charakterystyka

Według Izabeli Heropolitańskiej [2004] prawne zabezpieczenie kredytu to swoista 
gwarancja spłaty kredytu. Operacje kredytowe są podstawą działalności bankowej 
i decydują tym samym o istnieniu banków na rynku, ale też są najbardziej ryzy-
kowne. Główną przyczyną, dla której w bankach komercyjnych stosuje się prawne 
formy zabezpieczenia kredytów, jest fakt, iż kredyt w swej naturze jest niepewny, 
a dla banku komercyjnego, jak dla każdego przedsiębiorstwa, podstawowym celem 
działalności jest zysk [Chudzik 1993]. Bank realizuje go dzięki wypełnianiu specy-
ficznych funkcji, z których najważniejsza to kredytowanie. 

Właśnie z uwagi na fakt, iż banki oferują szeroki wachlarz produktów kredyto-
wych, występuje konieczność przyjmowania prawnych zabezpieczeń kredytów, aby 
zminimalizować ryzyko ich niespłacenia. Prowadzona więc polityka produktowa, 
jak również związana z tym polityka prawnych zabezpieczeń i tworzonych rezerw 
celowych, są zapisane w dokumencie „Polityka kredytowa banku”. Pod pojęciem 
polityki kredytowej banku rozumieć należy zespół różnego rodzaju postanowień – 
celów, wymogów, oczekiwań, jak też zasad, wytycznych, wskazówek, zaleceń doty-
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czących działalności kredytowej banku, określających postępowanie pracowników 
banku przy udzielaniu kredytów i czynnościach związanych z ich obsługą, mające 
na celu kształtowanie zamierzonego portfela kredytowego banku o akceptowanym 
poziomie ryzyka [Rose 1999]. Polityka kredytowa powinna być precyzyjnie okre-
ślona, w formie pisemnej, przez radę banku (radę nadzorczą), natomiast odpowie-
dzialność za jej wdrażanie oraz przestrzeganie spoczywa na zarządzie banku [Le-
wandowski 1994]. 

3. Zdefiniowanie pojęcia rezerw celowych na tle innych rezerw 
na ryzyko w banku komercyjnym

W portfelu kredytowym każdego banku mogą pojawiać się złe kredyty, które rodzą 
ryzyko kredytowe, na które bank ma obowiązek tworzenia rezerw. Wielkość tych 
rezerw powinna być dostosowana do przewidywanych strat z tytułu nieściągalnych 
kredytów. Rezerwy te tworzone są w ciężar kosztów i dzielą się na dwie grupy:
• systemowe – na pokrycie ryzyka ogólnego (ściśle nie określonego), np. fundusz 

ogólnego ryzyka oraz rezerwa na ryzyko ogólne;
• celowe – związane z poszczególnymi kategoriami należności (ekspozycji) [Po-

powska, Wąsowski 2000].
Tworzenie rezerw celowych stanowi podstawowy element zapewniający bez-

pieczne funkcjonowanie banku. W obowiązującej ustawie o rachunkowości brak jest 
definicji pojęcia rezerw celowych, jednak takie określenie pojawia się w załączniku 
nr 2 do ustawy o rachunkowości, gdzie zawarto wzory sprawozdań finansowych 
banku [Ustawa z 29 września 1994]. W przypadku rezerw celowych ustawa o ra-
chunkowości odsyła do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zasad tworze-
nia rezerw na ryzyko związane z działalnością banku [Rozporządzenie z 16 grudnia 
2008] oraz do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad 
rachunkowości banków [Rozporządzenie z 1 października 2010; Wszelaki 2014].

Rozporządzenie Ministra Finansów z 1 października 2010 odnośnie do zasad ra-
chunkowości banków definiuje rezerwy celowe jako „odpisy równoważące skutki 
ryzyka w działalności banku, tworzone na podstawie przepisów w sprawie zasad two-
rzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków”. Natomiast całą procedurę 
tworzenia rezerw celowych na należności kredytowe reguluje w sposób szczegółowy 
rozporządzenie Ministra Finansów z 16 grudnia 2008, zgodnie z którym podstawę 
tworzenia rezerw celowych stanowi wartość ekspozycji kredytowej1 bez uwzględnie-
nia utworzonych rezerw celowych, ale z uwzględnieniem przewidywanej, w związku 
z restrukturyzacją zadłużenia, kwoty umorzenia części ekspozycji kredytowej. Banki 
tworzą rezerwy na ryzyko związane z ich działalnością, zwane rezerwami celowymi, 
w odniesieniu do ekspozycji kredytowych zaklasyfikowanych do:

1 Ekspozycji kredytowej lub należności kredytowej.
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• kategorii „normalne” – w zakresie ekspozycji kredytowych wynikających z po-
życzek i kredytów detalicznych – w wysokości minimum 1,5% podstawy;

• kategorii „pod obserwacją” – w wysokości minimum 1,5% podstawy;
• grupy „zagrożone”, w tym do kategorii „poniżej standardu”, w wysokości mi-

nimum 20% podstawy; „wątpliwe” – w wysokości minimum 50% podstawy 
i „stracone” – w wysokości 100% podstawy;

przy czym Komisja Nadzoru Finansowego może wyrazić zgodę na inną ich klasyfi-
kację [Rozporządzenie z 16 grudnia 2008]. 

Z punktu widzenia wielkości skali ryzyka kredytowego i ustalania wielkości re-
zerwy celowej bardzo istotne są zasady klasyfikacji ekspozycji kredytowych. Zgod-
nie z rozporządzeniem z 16 grudnia 2008 r. ekspozycje kredytowe klasyfikuje się 
na podstawie kryterium terminowości spłaty kapitału lub odsetek w odniesieniu do: 
• ekspozycji kredytowych wobec Skarbu Państwa,
• ekspozycji kredytowych wobec osób fizycznych, udzielonych na cele niezwią-

zane z działalnością gospodarczą lub prowadzeniem gospodarstwa rolnego.
W odniesieniu do pozostałych ekspozycji kredytowych klasyfikacja odbywa się 

według dwóch niezależnych od siebie kryteriów: 
• terminowości spłaty kapitału lub odsetek,
• sytuacji ekonomiczno-finansowej dłużnika.

Zgodnie z § 1 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia z 16 grudnia 2008 rezerwy celo-
we tworzy się na bilansowe ekspozycje z tytułu kredytów i pożyczek, skupionych 
wierzytelności, czeków i weksli, zrealizowanych gwarancji, innych wierzytelności 
o podobnym charakterze oraz udzielone zobowiązania pozabilansowe o charakterze 
finansowym i gwarancyjnym, z wyłączeniem: 
• odsetek i prowizji, także skapitalizowanych,
• wierzytelności od podmiotów zależnych od banku.

4. Prawne zabezpieczenia kredytu jako ważny element 
kształtujący wielkość rezerw celowych banku komercyjnego

Banki mogą pomniejszać podstawę tworzenia rezerw celowych o prawne zabezpie-
czenia kredytu wymienione w rozporządzeniu z 16 grudnia 2008, jednak katalog 
tych zabezpieczeń jest ograniczony i nie wszystkie prawne zabezpieczenia kredytu 
dają 100-procentową podstawę pomniejszenia rezerwy celowej. Istnieje grupa praw-
nych zabezpieczeń, których ustanowienie przez kredytobiorcę stanowi dla banku 
100-procentowe pomniejszenie podstawy tworzenia rezerwy celowej, np. zastaw 
rejestrowy na wierzytelności z rachunku lokaty złożonej w banku posiadającym 
należność kredytową wraz z oświadczeniem o blokadzie lokaty oraz pełnomocnic-
twem do pobrania środków z rachunku lokaty. Przyjęcie takich zabezpieczeń jest dla 
banku bardzo korzystne, ponieważ umożliwia zaliczanie należności kredytowych 
w części zabezpieczonych wymienionymi formami, niezależnie od wyniku dokona-
nej klasyfikacji ryzyka, do kategorii należności „normalnych”. Istnieją także prawne 
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zabezpieczenia należności kredytowych, których przyjęcie umożliwia pomniejsze-
nie podstawy tworzenia rezerwy wyłącznie w pewnej wysokości, np. hipoteka. Jest 
też grupa prawnych zabezpieczeń, które poza bezpieczeństwem banku na wypadek 
niewypłacalności kredytobiorcy nie dają korzyści w postaci pomniejszeń podstawy 
rezerwy celowej [Wszelaki 2009].

Przyjmowanie prawnych form zabezpieczeń kredytów przez banki ma więc 
ogromny wpływ na rozmiar tworzonych przez nie rezerw celowych na należności 
kredytowe. 

Pomniejszeń z tytułu prawnych zabezpieczeń kredytów według rozporządzenia 
z 2008 r. można dokonać, jeżeli na dzień dokonywania przeglądu (chodzi o przegląd 
i aktualizację zabezpieczeń, o które pomniejszono podstawę tworzenia rezerw ce-
lowych, który dokonuje się w trybie obowiązującym dla przeglądów i klasyfikacji 
ekspozycji kredytowych) spełnione są łącznie dwa warunki:
• wartość zabezpieczenia jest możliwa do uzyskania, w wysokości uwzględnia-

nej do pomniejszenia podstawy tworzenia rezerw, podczas ewentualnego postę-
powania egzekucyjnego, biorąc pod uwagę ograniczenia prawne, ekonomiczne 
i faktyczne mogące wpływać na rzeczywistą możliwość zaspokojenia się banku 
z przedmiotu zabezpieczenia;

• zabezpieczenie to nie jest lub nie było wykorzystane.
W przypadku zabezpieczeń w postaci hipoteki, zastawu na statku morskim i za-

stawu na statku powietrznym wartość zabezpieczenia ustala się na podstawie posia-
danej wyceny rzeczoznawcy lub – w określonych odrębnymi przepisami przypad-
kach – na podstawie wyceny bankowo-hipotecznej. Bank, w ramach przeglądów 
i aktualizacji wartości zabezpieczeń, dokonuje analizy rynkowych cen zabezpieczeń 
na podstawie własnych lub międzybankowych baz danych, zgodnie z przyjętą pi-
semną procedurą. Jeśli wynikający z tej analizy spadek rynkowych cen tych zabez-
pieczeń, w okresie od dokonania ostatniej wyceny przez rzeczoznawcę, może mieć 
znaczący wpływ na wartość danego zabezpieczenia ekspozycji kredytowej, bank 
powinien zlecić ponowną wycenę lub pisemnie uzasadnić odstąpienie od jej zlecenia 
[Rozporządzenie z 16 grudnia 2008].

W przypadku gdy bank posiada wobec dłużnika ekspozycje kredytowe stano-
wiące zarówno należności bilansowe, jak i udzielone zobowiązania pozabilansowe, 
jeżeli warunki umowy nie stanowią inaczej, posiadane zabezpieczenia uwzględnia 
się w pierwszej kolejności w ustalaniu podstawy tworzenia rezerwy celowej na na-
leżności bilansowe.

5. Zasady przyjmowania prawnych zabezpieczeń kredytów 
w kontekście ich wpływu na tworzone rezerwy celowe – 
przypadek Banku A

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi w Banku A podstawę tworzenia 
rezerw celowych na ryzyko związane z ekspozycjami kredytowymi, zakwalifiko-
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wanymi do kategorii „pod obserwacją” lub grupy „zagrożone”, można pomniejszyć 
o wartość prawnych zabezpieczeń, w pierwszej kolejności (o ile warunki umowy 
nie stanowią inaczej) na należność bilansową. Podstawą do aktualizacji wartości 
zabezpieczenia są bazy danych, wyceny rzeczoznawców, polisy ubezpieczeniowe, 
informator o cenach rynkowych pojazdów samochodowych lub też inne informatory 
stosowane przez urzędy skarbowe lub ubezpieczycieli. Podstawę wyceny w Ban-
ku A stanowi w przypadku nowych maszyn i urządzeń oraz środków transportu oraz 
wierzytelności obecnych – wartość netto z faktur. Natomiast w przypadku zapasów 
– wartość księgowa netto zgodnie z ewidencją księgową kredytobiorcy.

Pomniejszenie podstawy tworzenia rezerwy o wartość zabezpieczenia może 
nastąpić tylko w przypadku, gdy przedmiot zabezpieczenia istnieje i znajduje się 
w miejscu znanym bankowi.

Oddziały Banku A są zobowiązane do dokonywania okresowych przeglądów 
i klasyfikacji ekspozycji kredytowych w celu prawidłowego ustalenia wielkości re-
zerw celowych – według danych aktualnych na dzień dokonywania klasyfikacji – 
w okresach:

1. Miesięcznych – na podstawie kryterium terminowości – obejmuje ten prze-
gląd wszystkie ekspozycje kredytowe.

2. Kwartalnych – na podstawie kryterium terminowości i kryterium oceny sytu-
acji ekonomiczno-finansowej dłużników Banku A; przegląd ten dotyczy ekspozycji 
kredytowych stanowiących należności z tytułu kredytów oraz zobowiązań poza-
bilansowych o charakterze gwarancyjnym i finansowym udzielonych podmiotom 
prowadzących działalność gospodarczą, które mają obowiązek stosować zasady ra-
chunkowości określone ustawą o rachunkowości oraz stosujących podatkową księgę 
przychodów i rozchodów oraz formy zryczałtowane (zaangażowanie Banku wobec 
tego dłużnika jest większe od 100 tys. zł) [Ustawa z 29 września 1994].

3. Rocznych – przeprowadzanych w pierwszym półroczu, według danych na 
dzień kończący poprzedni rok obrotowy, na podstawie oceny sytuacji ekonomiczno-
-finansowej dłużników w odniesieniu do należności z tytułu kredytów mieszkanio-
wych, udzielonych osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej, 
oraz należności od prowadzących działalność gospodarczą, które nie mają obowiąz-
ku stosowania ustawy o rachunkowości, a zaangażowanie Banku A wobec tego dłuż-
nika jest równe lub mniejsze 100 tys. zł.

W toku przeglądu i klasyfikacji poszczególnych ekspozycji kredytowych od-
działy Banku A zobowiązane są określić aktualny stan zabezpieczenia kredytu, usta-
lić, czy może ono stanowić źródło obniżenia podstawy do naliczenia rezerwy. Za-
bezpieczenia powinny podlegać stałej obserwacji i ewentualnej weryfikacji wyceny 
w przypadku obniżenia ich wartości. Przy wyborze zabezpieczeń Bank A kieruje 
się m.in.: możliwością zwolnienia z tworzenia rezerw celowych, rodzajem kredytu, 
jego wielkością i okresem kredytowania czy cechami danego zabezpieczenia.

Bank A stosuje więcej niż jedno zabezpieczenie jednocześnie, ustanowione 
w różnych formach o charakterze osobowym i rzeczowym, w sumie o wartości wy-
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starczającej na zaspokojenie całej wierzytelności. W przypadku dobrego, rzetelnego 
i wiarygodnego klienta w Banku A wystarczającym zabezpieczeniem może być stan 
rachunku klienta i jego przewidywane obroty na rachunku, weksel własny in blanco. 
W innych sytuacjach wymagane jest żądanie odpowiednio mocnych zabezpieczeń 
pozwalających na pełne zwolnienie z tworzenia rezerw celowych oraz zapewniają-
cych pełny zwrot wierzytelności z odsetkami i kosztami.

W Banku A przy ocenie realnej wartości danego przedmiotu jako zabezpieczenia 
uwzględnia się: 
• stan i zbywalność przedmiotu, 
• zakres innych obciążeń,
• przewidywany koszt postępowania egzekucyjnego lub koszty zaspokojenia 

roszczeń banku w inny sposób,
• realną wielkość możliwych do uzyskania środków,
• łatwość i czas realizacji praw banku.

W przypadku zabezpieczenia w formie hipoteki lub zastawu rejestrowego 
w Banku A można, na czas do momentu uprawomocnienia się wpisu do odpowied-
nich rejestrów, stosować zabezpieczenie przejściowe, np. ubezpieczenie kredytu. 
Jeśli podczas realizacji umowy kredytowej posiadane przez Bank A zabezpieczenia 
stracą na wartości lub pogorszy się sytuacja finansowa kredytobiorcy, żąda wzmoc-
nienia zabezpieczeń prawnych pod rygorem wypowiedzenia umowy. 

Na podstawie rodzaju zabezpieczenia, a także definicji rodzajów zabezpieczeń 
i definicji klas – dla każdego rodzaju zabezpieczenia wyznaczana jest jego klasa we-
dług kryterium: płynności, ściągalności oraz obowiązku tworzenia rezerw celowych. 
W Banku A ustalono pięć kategorii prawnych zabezpieczeń kredytów (tab. 1).

Ponadto w Banku A istnieją ograniczenia w przyjmowaniu niektórych specy-
ficznych prawnych zabezpieczeń kredytów. Bank A nie akceptuje zabezpieczenia 
w postaci:

1. ustanowienia hipoteki, gdy na nieruchomości są już wcześniejsze wpisy hipo-
teczne przekraczające łącznie 25% wartości oszacowania oraz:
• nieruchomości budynkowych, które np. nie są trwale związane z gruntem,
• nieruchomości gruntowych, dla których np. niemożliwe jest uzyskanie pozwo-

lenia na budowę,
• nieruchomości rolnych i leśnych;

2. przewłaszczenia lub zastawu rejestrowego na maszynach i urządzeniach, któ-
rymi są m.in.: specjalistyczny sprzęt oraz urządzenia, maszyny i urządzenia uszko-
dzone lub niesprawne, starsze niż 5 lat;

3. przewłaszczenia lub zastawu rejestrowego na pojazdach innych niż samocho-
dowe (osobowe i ciężarowe) oraz starszych niż 5 lat od daty produkcji;

4. przewłaszczenia lub zastawu rejestrowego na zapasach, którymi są produkty 
spożywcze oraz inne produkty z określonym terminem trwałości, krótszym niż 12 mie-
sięcy od dnia upływu terminu zwrotu kredytu, produkty i towary w toku produkcji;
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Tabela 1. Kategorie prawnych zabezpieczeń kredytów stosowane w Banku A 

Rodzaj kategorii prawnych 
zabezpieczeń kredytów Przyporządkowane prawne formy zabezpieczenia kredytu

Kategoria I – bardzo dobra • gotówka
• gwarancje/poręczenia rządowe, bankowe
• obligacje skarbowe
• bony NBP

Kategoria II – dobra • nieruchomości
• pojazdy
• maszyny i urządzenia
• poręczenia osób trzecich zabezpieczone majątkiem
• akcje notowane na GPW w Warszawie

Kategoria III – średnia • wierzytelności
• wierzytelności przyszłe (kontrakty)
• zapasy

Kategoria IV – słaba • papiery wartościowe poza obrotem giełdowym
• akcje w spółce akcyjnej, udziały w spółce z ograniczoną 

odpowiedzialnością
• weksle, czeki
• rachunek podmiotu o wysokich obrotach (200% zaangażowania)

Kategoria V – zła, brak 
zabezpieczenia.

• brak zabezpieczeń

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku A.

5. cesji wierzytelności między innymi przeterminowanych lub których okres 
przedawnienia jest krótszy niż 12 miesięcy.

6. Zakończenie

Tworzenie rezerw celowych to obecnie jeden z trudniejszych problemów, z jakimi 
spotyka się każdy bank, ponieważ są obligatoryjne. Banki mogą w ramach nada-
nych im praw starać się ograniczać wysokość rezerw celowych poprzez przyjmo-
wanie prawnych zabezpieczeń kredytów, które to pomniejszają podstawę obliczania 
rezerw celowych. Katalog tych zabezpieczeń jest jednak ustawowo ograniczony. 
W artykule przedstawiono prawne zabezpieczenia kredytów w aspekcie ich oddzia-
ływania na wielkość tworzonych rezerw celowych w banku komercyjnym w świe-
tle obowiązujących uregulowań prawnych. Przypadek Banku A wskazuje znaczenie 
konsekwentnie realizowanych założeń przyjętej strategii w zakresie prawnych za-
bezpieczeń. Artykuł stanowi wskazówkę dla księgowych i dla zarządów banków, 
ponieważ przedstawia znaczenie przyjętej strategii w zakresie tworzenia rezerw ce-
lowych w zachowaniu bezpieczeństwa finansowego instytucji finansowej – banku. 
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