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SPROSTOWANIE
do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/876 z dnia 20 maja 2019 r. 

zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do wskaźnika dźwigni, 
wskaźnika stabilnego finansowania netto, wymogów w zakresie funduszy własnych 

i zobowiązań kwalifikowalnych, ryzyka kredytowego kontrahenta, ryzyka rynkowego, 
ekspozycji wobec kontrahentów centralnych, ekspozycji wobec przedsiębiorstw zbiorowego 
inwestowania, dużych ekspozycji, wymogów dotyczących sprawozdawczości i ujawniania 

informacji, a także rozporządzenie (UE) nr 648/2012
(Dz.U. L 150 z 7.6.2019, s. 1.)

(stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu dnia 16 kwietnia 2019 
r. w celu przyjęcia wspomnianego wyżej rozporządzenia

P8_TA(2019)0369)
(COM(2016)0850 – C8-0480/2016 – 2016/0360A(COD))

Zgodnie z art. 241 Regulaminu Parlamentu Europejskiego wprowadza się następujące 
sprostowanie do wspomnianego rozporządzenia:

1) Strona 18, art. 6, nowy ust. 1a, akapit pierwszy

zamiast:

„1a. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 niniejszego rozporządzenia jedynie instytucje 

określone jako podmioty restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, będące 

również globalnymi instytucjami o znaczeniu systemowym lub będące częścią 

globalnych instytucji o znaczeniu systemowym oraz nieposiadające jednostek 

zależnych, spełniają wymóg określony w art. 92a na zasadzie indywidualnej.”
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powinno być:

„1a. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 niniejszego rozporządzenia jedynie instytucje 

określone jako podmioty restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, które są 

również podmiotami będącymi globalnymi instytucjami o znaczeniu systemowym 

i które nie posiadają jednostek zależnych, spełniają wymogi określone w art. 92a 

na zasadzie indywidualnej.”.

2) Strona 20, art. 11, nowy ust. 3a, akapit pierwszy

zamiast:

„3a. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 niniejszego artykułu jedynie instytucje 

dominujące określone jako podmioty restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji 

będące globalnymi instytucjami o znaczeniu systemowym, częścią globalnych 

instytucji o znaczeniu systemowym lub częścią globalnych instytucji o znaczeniu 

systemowym spoza UE przestrzegają art. 92a niniejszego rozporządzenia na 

zasadzie skonsolidowanej w takim zakresie i w taki sposób, jak określono w art. 

18 niniejszego rozporządzenia.”

powinno być:

„3a. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 niniejszego artykułu jedynie instytucje 

dominujące określone jako podmioty restrukturyzacji i uporządkowanej 

likwidacji, które są podmiotami będącymi globalnymi instytucjami o znaczeniu 

systemowym przestrzegają art. 92a niniejszego rozporządzenia na zasadzie 

skonsolidowanej w takim zakresie i w taki sposób, jak określono w art. 18 

niniejszego rozporządzenia.”.

3) Strona 21, nowy art. 12a, akapity drugi i trzeci

zamiast:

„W przypadku gdy kwota obliczona zgodnie z akapitem pierwszym niniejszego 

artykułu jest niższa niż suma kwot funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych, 

o których mowa w art. 92a ust. 1 lit. a) niniejszego rozporządzenia, wszystkich 

podmiotów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji należących do tej globalnej 

instytucji o znaczeniu systemowym, organy ds. restrukturyzacji i uporządkowanej 

likwidacji postępują zgodnie z art. 45d ust. 3 i art. 45h ust. 2 dyrektywy 2014/59/UE.

W przypadku gdy kwota obliczona zgodnie z akapitem pierwszym niniejszego artykułu 

jest wyższa niż suma kwot funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych, o 
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których mowa w art. 92a ust. 1 lit. a) niniejszego rozporządzenia, wszystkich 

podmiotów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji należących do tej globalnej 

instytucji o znaczeniu systemowym, organy ds. restrukturyzacji i uporządkowanej 

likwidacji mogą postąpić zgodnie z art. 45d ust. 3 i art. 45h ust. 2 dyrektywy 

2014/59/UE.”

powinno być:

„W przypadku gdy kwota obliczona zgodnie z akapitem pierwszym niniejszego 

artykułu jest niższa niż suma kwot funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych, 

o których mowa w art. 92a ust. 1 lit. a) niniejszego rozporządzenia, wszystkich 

podmiotów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji należących do tej globalnej 

instytucji o znaczeniu systemowym, organy ds. restrukturyzacji i uporządkowanej 

likwidacji postępują zgodnie z art. 45d ust. 4 i art. 45h ust. 2 dyrektywy 2014/59/UE.

W przypadku gdy kwota obliczona zgodnie z akapitem pierwszym niniejszego artykułu 

jest wyższa niż suma kwot funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych, o 

których mowa w art. 92a ust. 1 lit. a) niniejszego rozporządzenia, wszystkich 

podmiotów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji należących do tej globalnej 

instytucji o znaczeniu systemowym, organy ds. restrukturyzacji i uporządkowanej 

likwidacji mogą postąpić zgodnie z art. 45d ust. 4 i art. 45h ust. 2 dyrektywy 

2014/59/UE.”.

4) Strona 21, zastąpiony art. 13 ust. 2

zamiast:

„2. Instytucje określone jako podmioty restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji 

będące globalnymi instytucjami o znaczeniu systemowym lub będące częścią 

globalnych instytucji o znaczeniu systemowym przestrzegają art. 437a oraz art. 

447 lit. h) na podstawie skonsolidowanej sytuacji ich grupy restrukturyzacji i 

uporządkowanej likwidacji.”

powinno być:

„2. Instytucje określone jako podmioty restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, 

które są podmiotami będącymi globalnymi instytucjami o znaczeniu systemowym 

przestrzegają art. 437a oraz art. 447 lit. h) na podstawie skonsolidowanej sytuacji 

ich grupy restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji.”.
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5) Strona 23, zastąpiony art. 22

zamiast:

„Artykuł 22

Subkonsolidacja w przypadku jednostek z państw trzecich

1. Instytucje zależne stosują wymogi określone w art. 89, 90 i 91 oraz w częściach 

trzeciej, czwartej i siódmej, a także powiązane wymogi dotyczące 

sprawozdawczości w zakresie dźwigni finansowej określone w części siódmej A 

na podstawie swojej sytuacji subskonsolidowanej, jeżeli instytucje te mają jako 

jednostkę zależną w państwie trzecim instytucję lub instytucję finansową lub 

posiadają udziały kapitałowe w takim przedsiębiorstwie.

2. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 niniejszego artykułu instytucje zależne mogą 

zadecydować o niestosowaniu wymogów określonych w art. 89, 90 i 91 oraz w 

częściach trzeciej, czwartej i siódmej, a także powiązanych wymogów 

dotyczących sprawozdawczości w zakresie dźwigni finansowej określonych w 

części siódmej A na podstawie swojej sytuacji subskonsolidowanej, w przypadku 

gdy całkowite aktywa i pozycje pozabilansowe ich jednostek zależnych z państw 

trzecich i udziałów kapitałowych w państwach trzecich wynoszą mniej niż 10 % 

łącznej kwoty aktywów i pozycji pozabilansowych instytucji zależnej.”

powinno być:

„Artykuł 22

Subkonsolidacja w przypadku jednostek z państw trzecich

1. Instytucje zależne stosują wymogi określone w art. 89, 90 i 91 oraz w częściach 

trzeciej, czwartej i siódmej, a także powiązane wymogi dotyczące 

sprawozdawczości w zakresie dźwigni finansowej określone w części siódmej A 

na podstawie swojej sytuacji subskonsolidowanej, jeżeli instytucje te, lub ich 

jednostka dominująca w przypadku gdy jednostka dominująca jest finansową 

spółką holdingową lub finansową spółką holdingową o działalności mieszanej, 

mają jako jednostkę zależną w państwie trzecim instytucję lub instytucję 

finansową lub posiadają udziały kapitałowe w takim przedsiębiorstwie.

2. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 niniejszego artykułu instytucje zależne mogą 

zadecydować o niestosowaniu wymogów określonych w art. 89, 90 i 91 oraz w 

częściach trzeciej, czwartej i siódmej, a także powiązanych wymogów 

dotyczących sprawozdawczości w zakresie dźwigni finansowej określonych w 
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części siódmej A na podstawie swojej sytuacji subskonsolidowanej, w przypadku 

gdy całkowite aktywa i pozycje pozabilansowe jednostek zależnych z państw 

trzecich i udziałów kapitałowych w państwach trzecich wynoszą mniej niż 10 % 

łącznej kwoty aktywów i pozycji pozabilansowych instytucji zależnej.”.

6) Strona 34, nowy art. 72e ust. 4 akapit pierwszy, definicje

zamiast:

„LPi = kwota pozycji zobowiązań kwalifikowalnych wyemitowanych przez jednostkę 

zależną i, oraz posiadanych przez instytucję dominującą;

β = odsetek instrumentów funduszy własnych i pozycji zobowiązań kwalifikowalnych 

wyemitowanych przez jednostkę zależną i, oraz posiadanych przez jednostkę 

dominującą;

Oi = kwota funduszy własnych jednostki zależnej i, bez uwzględnienia odliczenia 

obliczonego zgodnie z niniejszym ustępem;

Li = kwota zobowiązań kwalifikowalnych jednostki zależnej i, bez uwzględnienia 

odliczenia obliczonego zgodnie z niniejszym ustępem;

ri = stosunek mający zastosowanie do jednostki zależnej i na poziomie jej grupy 

restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji zgodnie z art. 92a ust. 1 lit. a) 

niniejszego rozporządzenia oraz art. 45d dyrektywy 2014/59/UE; oraz”

powinno być:

„LPi = kwota instrumentów zobowiązań kwalifikowalnych wyemitowanych przez 

jednostkę zależną i, oraz posiadanych przez instytucję dominującą;

β = odsetek instrumentów funduszy własnych i instrumentów zobowiązań 

kwalifikowalnych wyemitowanych przez jednostkę zależną i, oraz posiadanych 

przez jednostkę dominującą, obliczany następująco:

β =
 (OPi + LPi)

kwota wszystkich instrumentów funduszy własnych oraz instrumentów zobowiązań kwalifikowalnych 
wyemitowanych przez jednostkę zależną i

______________________________________________________________________;

Oi = kwota funduszy własnych jednostki zależnej i, bez uwzględnienia odliczenia 

obliczonego zgodnie z niniejszym ustępem;

Li = kwota zobowiązań kwalifikowalnych jednostki zależnej i, bez uwzględnienia 

odliczenia obliczonego zgodnie z niniejszym ustępem;

ri = stosunek mający zastosowanie do jednostki zależnej i na poziomie jej grupy 

restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji zgodnie z art. 92a ust. 1 lit. a) 
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niniejszego rozporządzenia oraz art. 45c ust. 3 akapit pierwszy lit. a) dyrektywy 

2014/59/UE; oraz”.

7) Strona 37, art. 1 pkt 35 

zamiast:

„35) w art. 76 ust. 1, 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„1. Do celów art. 42 lit. a), art. 45 lit. a), art. 57 lit. a), art. 59 lit. a), art. 67 lit. 

a), art. 69 lit. a) i art. 72h lit. a) instytucje mogą zmniejszyć kwotę pozycji 

długiej w instrumencie kapitałowym o część indeksu, która składa się z tej 

samej ekspozycji bazowej będącej przedmiotem zabezpieczenia, o ile 

spełnione są wszystkie następujące warunki:

(...)

2. W przypadku gdy właściwy organ udzielił uprzedniego zezwolenia, 

instytucja może zastosować ostrożne oszacowanie ekspozycji bazowej danej 

instytucji z tytułu instrumentów objętych indeksami jako rozwiązanie 

alternatywne wobec obliczania przez instytucję swojej ekspozycji z tytułu 

pozycji, o których mowa w co najmniej jednej z poniższych liter:

(...)”

powinno być:

„35) w art. 76 tytuł oraz ust. 1, 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„Artykuł 76

Portfele indeksowe obejmujące instrumenty kapitałowe i zobowiązania

1. Do celów art. 42 lit. a), art. 45 lit. a), art. 57 lit. a), art. 59 lit. a), art. 67 lit. 

a), art. 69 lit. a), art. 72f lit. a) i art. 72h lit. a) instytucje mogą zmniejszyć 

kwotę pozycji długiej w instrumencie kapitałowym lub zobowiązaniu o 

część indeksu, która składa się z tej samej ekspozycji bazowej będącej 

przedmiotem zabezpieczenia, o ile spełnione są wszystkie następujące 

warunki:

(...)

2. W przypadku gdy właściwy organ udzielił uprzedniego zezwolenia, 

instytucja może zastosować ostrożne oszacowanie ekspozycji bazowej danej 

instytucji z tytułu instrumentów kapitałowych lub zobowiązań objętych 

indeksami jako rozwiązanie alternatywne wobec obliczania przez instytucję 
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swojej ekspozycji z tytułu pozycji, o których mowa w co najmniej jednej z 

poniższych liter: 

(...)”.

8) Strona 38, zastąpiony art. 78 ust. 1 akapit drugi, zdanie czwarte

zamiast:

„W przypadku instrumentów w kapitale podstawowym Tier I ta wcześniej ustalona 

kwota nie może przekraczać 3 % kwoty danej emisji i 10 % kwoty, o którą kapitał 

podstawowy Tier I przekracza sumę wymogów w zakresie kapitału podstawowego Tier 

I określonych w niniejszym rozporządzeniu, w dyrektywach 2013/36/UE i 2014/59/UE 

o margines, który właściwy organ uznaje za niezbędny.”

powinno być:

„W przypadku instrumentów w kapitale podstawowym Tier I ta wcześniej ustalona 

kwota nie może przekraczać 3 % kwoty danej emisji i 10 % kwoty, o którą kapitał 

podstawowy Tier I przekracza sumę wymogów w zakresie kapitału podstawowego Tier 

I określonych w niniejszym rozporządzeniu, w dyrektywach 2013/36/UE i 2014/59/UE 

oraz marginesu, który właściwy organ uznaje za niezbędny.”.

9) Strona 42, zastąpiony art. 82

zamiast:

„Artykuł 82

Kwalifikujący się kapitał dodatkowy Tier I, kapitał Tier I, kapitał Tier II oraz 

kwalifikujące się fundusze własne

Kwalifikujący się kapitał dodatkowy Tier I, kapitał Tier I, kapitał Tier II oraz 

kwalifikujące się fundusze własne obejmują, stosownie do przypadku, udziały 

mniejszości, instrumenty dodatkowe w Tier I lub instrumenty w Tier II, a także 

powiązane zyski zatrzymane i ażio emisyjne jednostki zależnej, w przypadku gdy 

spełnione są następujące warunki:

(...)

c) instrumenty te należą do osób innych niż przedsiębiorstwa objęte konsolidacją 

zgodnie z częścią pierwszą tytuł II rozdział 2.”
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powinno być:

„Artykuł 82

Kwalifikujący się kapitał dodatkowy Tier I, kapitał Tier I, kapitał Tier II oraz 

kwalifikujące się fundusze własne

Kwalifikujący się kapitał dodatkowy Tier I, kapitał Tier I, kapitał Tier II oraz 

kwalifikujące się fundusze własne obejmują, stosownie do przypadku, udziały 

mniejszości, instrumenty dodatkowe w Tier I lub instrumenty w Tier II, a także 

powiązane ażio emisyjne jednostki zależnej, w przypadku gdy spełnione są następujące 

warunki:

(...)

c) pozycje kapitału podstawowego Tier 1, pozycje dodatkowe w Tier I oraz pozycje 

w Tier II, o których mowa w części wprowadzającej niniejszego ustępu, należą do 

osób innych niż przedsiębiorstwa objęte konsolidacją zgodnie z częścią pierwszą 

tytuł II rozdział 2.”.

10) Strona 43, nowy art. 92a ust. 1, część wprowadzająca

zamiast:

„1. Z zastrzeżeniem art. 93 i 94 oraz wyjątków określonych w ust. 2 niniejszego 

artykułu instytucje określone jako podmioty restrukturyzacji i uporządkowanej 

likwidacji będące globalnymi instytucjami o znaczeniu systemowym lub 

częścią globalnych instytucji o znaczeniu systemowym, muszą zawsze 

spełniać następujące wymogi w zakresie funduszy własnych i zobowiązań 

kwalifikowalnych:”

powinno być:

„1. Z zastrzeżeniem art. 93 i 94 oraz wyjątków określonych w ust. 2 niniejszego 

artykułu instytucje określone jako podmioty restrukturyzacji i uporządkowanej 

likwidacji, które są podmiotami będącymi globalnymi instytucjami o 

znaczeniu systemowym muszą zawsze spełniać następujące wymogi w 

zakresie funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych:”.

11) Strona 44, nowy art. 92a ust. 3

zamiast:

„3. W przypadku gdy suma wynikająca z zastosowania wymogu określonego w ust. 1 

lit. a) niniejszego artykułu w odniesieniu do każdego podmiotu restrukturyzacji i 



9/28

PL

uporządkowanej likwidacji, który należy do tej samej globalnej instytucji o 

znaczeniu systemowym, przekracza wymóg w zakresie funduszy własnych i 

zobowiązań kwalifikowalnych obliczony zgodnie z art. 12a niniejszego 

rozporządzenia, organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji właściwy 

dla unijnej instytucji dominującej może – po konsultacji z pozostałymi 

odpowiednimi organami ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji – 

postąpić zgodnie z art. 45d ust. 4 lub art. 45h ust. 1 dyrektywy 2014/59/UE.”

powinno być:

„3. W przypadku gdy suma wynikająca z zastosowania wymogu określonego w ust. 1 

lit. a) niniejszego artykułu w odniesieniu do każdego podmiotu restrukturyzacji i 

uporządkowanej likwidacji, który należy do tej samej globalnej instytucji o 

znaczeniu systemowym, przekracza wymóg w zakresie funduszy własnych i 

zobowiązań kwalifikowalnych obliczony zgodnie z art. 12a niniejszego 

rozporządzenia, organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji właściwy 

dla unijnej instytucji dominującej może – po konsultacji z pozostałymi 

odpowiednimi organami ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji – 

postąpić zgodnie z art. 45d ust. 4 lub art. 45h ust. 2 dyrektywy 2014/59/UE.”.

12) Strona 68, nowy art. 279a ust. 1 lit. a), definicje

zamiast:

„T = data wygaśnięcia opcji; w przypadku opcji, które mogą zostać wykonane tylko w 

jednym terminie w przyszłości, data wygaśnięcia odpowiada temu terminowi; w 

przypadku opcji, które mogą być wykonane w więcej niż jednym terminie w 

przyszłości, data wygaśnięcia odpowiada ostatniemu z tych terminów; datę 

wygaśnięcia wyraża się w latach z zastosowaniem właściwej konwencji dni 

roboczych; oraz”

powinno być:

„T = okres pomiędzy datą wygaśnięcia opcji (Texp) a dniem sprawozdawczym; w 

przypadku opcji, które mogą zostać wykonane tylko w jednym terminie w 

przyszłości, Texp odpowiada temu terminowi; w przypadku opcji, które mogą być 

wykonane w więcej niż jednym terminie w przyszłości, Texp odpowiada 

ostatniemu z tych terminów; T wyraża się w latach z zastosowaniem właściwej 

konwencji dni roboczych; oraz”.
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13) Strona 70, nowy art. 279b ust.1 lit a), wzór

zamiast:

„

nadzorczy współczynnik czasu trwania =
exp( ―R ∙ S) ―  exp( ―R ∙ E)

R

gdzie:

R = nadzorcza stopa dyskontowa; R = 5 %;

S = okres pomiędzy terminem rozpoczęcia transakcji a dniem sprawozdawczym; okres 

ten wyraża się w latach z zastosowaniem właściwej konwencji dni roboczych; 

oraz

E = okres pomiędzy terminem zakończenia transakcji a dniem sprawozdawczym; okres 

ten wyraża się w latach z zastosowaniem właściwej konwencji dni roboczych.”

powinno być:

„

nadzorczy współczynnik czasu trwania = max{exp( ―R ∙ S) ―  exp( ―R ∙ E)
R ;10/OneBusinessYear}

______________________________________________________________________

gdzie:

R = nadzorcza stopa dyskontowa; R = 5 %;

S = okres pomiędzy terminem rozpoczęcia transakcji a dniem sprawozdawczym; okres 

ten wyraża się w latach z zastosowaniem właściwej konwencji dni roboczych;

E = okres pomiędzy terminem zakończenia transakcji a dniem sprawozdawczym; okres 

ten wyraża się w latach z zastosowaniem właściwej konwencji dni roboczych; 

oraz

OneBusinessYear = jeden rok wyrażony w dniach roboczych z zastosowaniem 

właściwej konwencji dni roboczych.”.

14) Strona 78, nowy art. 280e ust. 4, wzór

zamiast:

„

AddOnCom
j = ϵj (ρCom ∙ ∑

k
AddOn(Typej

k))2
+ (1 ― (ρCom)2)·∑

k
AddOn(Typej

k))2

”
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powinno być:

„

AddOnCom
j = ϵj (ρCom ∙ ∑

k
AddOn(Typej

k))2
+ (1 ― (ρCom)2)·∑

k
(AddOn(Typej

k))2

____________________________________________________________________”.

15) Strona 78, nowy art. 280e ust. 5, definicje

„SFCom
k = współczynnik nadzorczy mający zastosowanie do rodzaju 

referencyjnego pod względem ryzyka cen towarów k;

w przypadku gdy rodzaj referencyjny pod względem ryzyka cen towarów k 

odpowiada transakcjom przypisanym do pakietu zabezpieczającego, o 

którym mowa w art. 277a ust. 1 lit. e) ppkt (i), z wyłączeniem transakcji 

dotyczących energii elektrycznej,  SFCom
k = 18 %; w przypadku transakcji 

dotyczących energii elektrycznej, SFCom
k = 40 %; oraz”

powinno być:

„SFCom
k = współczynnik nadzorczy mający zastosowanie do rodzaju 

referencyjnego pod względem ryzyka cen towarów k;

w przypadku gdy rodzaj referencyjny pod względem ryzyka cen towarów k 

odpowiada transakcjom przypisanym do pakietu zabezpieczającego, o 

którym mowa w art. 277a ust. 1 lit. e), z wyłączeniem transakcji 

dotyczących energii elektrycznej,  SFCom
k = 18 %; w przypadku transakcji 

dotyczących energii elektrycznej, SFCom
k = 40 %;”.

16) Strona 89, nowy art. 325a ust. 2 lit. c)

zamiast:

„c) wszystkie pozycje wycenia się według ich wartości rynkowych w danym dniu, z 

wyjątkiem pozycji, o których mowa w lit. b); jeżeli wartość rynkowa pozycji nie 

jest dostępna w danym dniu, instytucje stosują wartość godziwą dla tej pozycji w 

danym dniu; jeżeli wartość godziwa i wartość rynkowa pozycji nie są dostępne w 

danym dniu, instytucje stosują ostatnią dostępną wartość rynkową lub ostatnią 

dostępną wartość godziwą dla tej pozycji;”
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powinno być:

„c) wszystkie pozycje wycenia się według ich wartości rynkowych w danym dniu, z 

wyjątkiem pozycji, o których mowa w lit. b); jeżeli wartość rynkowa pozycji 

księgi handlowej nie jest dostępna w danym dniu, instytucje stosują wartość 

godziwą dla tej pozycji księgi handlowej w danym dniu; jeżeli wartość godziwa i 

wartość rynkowa pozycji księgi handlowej nie są dostępne w danym dniu, 

instytucje stosują ostatnią dostępną wartość rynkową lub ostatnią dostępną 

wartość godziwą dla tej pozycji;”.

17) Strona 100, nowy art. 325r ust. 4, definicje

zamiast:

„Vi (.) = wartość rynkowa instrumentu i jako funkcja czynnika ryzyka k; oraz”

powinno być:

„Vi (.) = funkcja wyceny instrumentu i; oraz”.

18) Strona 100, nowy art. 325r ust. 5, definicje

zamiast:

„Vi (.) = wartość rynkowa instrumentu i jako funkcja czynnika ryzyka k; oraz”

powinno być:

„Vi (.) = funkcja wyceny instrumentu i; oraz”.
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19) Strona 104, nowy art. 325w ust. 1, definicje

zamiast:

„Vnotional = kwota referencyjna instrumentu;

P&Llong = element, który stanowi korektę o zyski lub straty już ujęte przez instytucję z 

powodu zmian wartości godziwej instrumentu tworzącego ekspozycję długą; 

zyski wprowadza się do wzoru ze znakiem dodatnim, a straty – ze znakiem 

ujemnym; oraz

Adjustmentlong = kwota, o jaką – w związku ze strukturą instrumentu pochodnego – 

strata instytucji w przypadku niewykonania zobowiązania zwiększyłaby się lub 

zmniejszyła w stosunku do pełnej straty na instrumencie bazowym; w przypadku 

zwiększenia wprowadza się termin Adjustmentlong ze znakiem dodatnim, a w 

przypadku zmniejszenia – ze znakiem ujemnym.”

powinno być:

„Vnotional = kwota referencyjna instrumentu tworzącego ekspozycję;

P&Llong = element, który stanowi korektę o zyski lub straty już ujęte przez instytucję z 

powodu zmian wartości godziwej instrumentu tworzącego ekspozycję długą; 

zyski wprowadza się do wzoru ze znakiem dodatnim, a straty wprowadza się do 

wzoru ze znakiem ujemnym; oraz

Adjustmentlong = w przypadku gdy instrument tworzący ekspozycję jest instrumentem 

pochodnym, kwota, o jaką – w związku ze strukturą instrumentu pochodnego – 

strata instytucji w przypadku niewykonania zobowiązania zwiększyłaby się lub 

zmniejszyła w stosunku do pełnej straty na instrumencie bazowym; zwiększenia 

wprowadza się do wzoru ze znakiem dodatnim, a zmniejszenia wprowadza się do 

wzoru ze znakiem ujemnym.”.

20) Strona 104, nowy art. 325w ust. 2, definicje

zamiast:

„Vnotional = kwota referencyjna instrumentu, którą wprowadza się do wzoru ze znakiem 

ujemnym;

P&Lshort = element, który stanowi korektę o zyski lub straty już ujęte przez instytucję z 

powodu zmian wartości godziwej instrumentu tworzącego ekspozycję krótką; 

zyski wprowadza się do wzoru ze znakiem dodatnim, a straty – ze znakiem 

ujemnym; oraz
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Adjustmentshort = kwota, o jaką – w związku ze strukturą instrumentu pochodnego – 

zysk instytucji w przypadku niewykonania zobowiązania zwiększyłby się lub 

zmniejszył w stosunku do pełnej straty na instrumencie bazowym; zmniejszenia 

wprowadza się do terminu Adjustmentshort ze znakiem dodatnim, a zwiększenia – 

ze znakiem ujemnym.”

powinno być:

„Vnotional = kwota referencyjna instrumentu tworzącego ekspozycję, którą wprowadza 

się do wzoru ze znakiem ujemnym;

P&Lshort = element, który stanowi korektę o zyski lub straty już ujęte przez instytucję z 

powodu zmian wartości godziwej instrumentu tworzącego ekspozycję krótką; 

zyski wprowadza się do wzoru ze znakiem dodatnim, a straty wprowadza się do 

wzoru ze znakiem ujemnym; oraz

Adjustmentshort = w przypadku gdy instrument tworzący ekspozycję jest instrumentem 

pochodnym, kwota, o jaką – w związku ze strukturą instrumentu pochodnego – 

zysk instytucji w przypadku niewykonania zobowiązania zwiększyłby się lub 

zmniejszył w stosunku do pełnej straty na instrumencie bazowym; zmniejszenia 

wprowadza się do wzoru ze znakiem dodatnim, a zwiększenia wprowadza się do 

wzoru ze znakiem ujemnym.”.

21) Strona 104, nowy art. 325w ust. 4

zamiast:

„4. Do celów obliczeń, o których mowa w ust. 1 i 2, kwoty referencyjne określa się w 

następujący sposób:

a) w przypadku instrumentów dłużnych kwotą referencyjną jest wartość 

nominalna danego bazowego instrumentu dłużnego;

b) w przypadku instrumentów pochodnych, których instrumentem bazowym są 

dłużne papiery wartościowe, kwotą referencyjną jest kwota referencyjna 

danego instrumentu pochodnego.”

powinno być:

„4. Do celów obliczeń, o których mowa w ust. 1 i 2, kwoty referencyjne określa się w 

następujący sposób:

a) w przypadku obligacji kwotą referencyjną jest wartość nominalna obligacji;
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b) w przypadku sprzedanej opcji sprzedaży obligacji, kwotą referencyjną jest 

wartość nominalna opcji; w przypadku nabytej opcji kupna obligacji, kwota 

referencyjna wynosi 0.”.

22) Strona 104, nowy art. 325w ust. 5

zamiast:

„5. W odniesieniu do ekspozycji z tytułu instrumentów kapitałowych instytucje 

obliczają kwoty JTD brutto w następujący sposób zamiast korzystać ze wzorów, o 

których mowa w ust. 1 i 2:

JTDlong = max {LGD · V + P&Llong + Adjustmentlong; 0}

JTDshort = min {LGD · V + P&Lshort + Adjustmentshort; 0}

gdzie:

JTDlong = kwota JTD brutto w odniesieniu do ekspozycji długiej;

JTDshort = kwota JTD brutto w odniesieniu do ekspozycji krótkiej;

V = wartość godziwa akcji lub, w przypadku instrumentów pochodnych, których 

instrumentem bazowym są instrumenty kapitałowe, wartość godziwa bazowego 

instrumentu kapitałowego.”

powinno być:

„5. W odniesieniu do ekspozycji z tytułu instrumentów kapitałowych instytucje 

obliczają kwoty JTD brutto w następujący sposób:

JTDlong = max {LGD · Vnotional + P&Llong + Adjustmentlong; 0}

JTDshort = min {LGD · Vnotional + P&Lshort + Adjustmentshort; 0}

_________________________________________________

gdzie:

JTDlong = kwota JTD brutto w odniesieniu do ekspozycji długiej;

Vnotional = kwota referencyjna instrumentu tworzącego ekspozycję; kwota 

referencyjna jest wartością godziwą instrumentów rynku kasowego; w przypadku 

wzoru JTDshort, kwotę referencyjną instrumentu wprowadza się do wzoru ze 

znakiem ujemnym;

P&Llong = element, który stanowi korektę o zyski lub straty już ujęte przez 

instytucję z powodu zmian wartości godziwej instrumentu tworzącego ekspozycję 

długą; zyski wprowadza się do wzoru ze znakiem dodatnim, a straty wprowadza 

się do wzoru ze znakiem ujemnym;
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Adjustmentlong = kwota o jaką – w związku ze strukturą instrumentu pochodnego 

– strata instytucji w przypadku niewykonania zobowiązania zwiększyłaby się lub 

zmniejszyła w stosunku do pełnej straty na instrumencie bazowym; zwiększenia 

wprowadza się wzoru ze znakiem dodatnim, a zmniejszenia wprowadza się do 

wzoru ze znakiem ujemnym.”;

JTDshort = kwota JTD brutto w odniesieniu do ekspozycji krótkiej;

P&Lshort = element, który stanowi korektę o zyski lub straty już ujęte przez 

instytucję z powodu zmian wartości godziwej instrumentu tworzącego ekspozycję 

krótką; zyski wprowadza się do wzoru ze znakiem dodatnim, a straty – ze 

znakiem ujemnym; oraz

Adjustmentshort = kwota, o jaką – w związku ze strukturą instrumentu pochodnego 

– zysk instytucji w przypadku niewykonania zobowiązania zwiększyłby się lub 

zmniejszył w stosunku do pełnej straty na instrumencie bazowym; zmniejszenia 

wprowadza się do wzoru ze znakiem dodatnim, a zwiększenia wprowadza się do 

wzoru ze znakiem ujemnym.”.
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23) Strona 105, nowy art. 325w ust. 8 akapit pierwszy lit. a)

zamiast:

„a) sposobu, w jaki instytucje mają obliczać kwoty JTD dla poszczególnych rodzajów 

instrumentów zgodnie z niniejszym artykułem;”

powinno być:

„a) sposobu, w jaki instytucje mają określać składniki P&Llong, P&Lshort, 

Adjustmentlong i Adjustmentshort przy obliczaniu kwoty JTD dla poszczególnych 

rodzajów instrumentów zgodnie z niniejszym artykułem;”.

24) Strona 106, nowy art. 325y ust. 4, wzór

zamiast:

„

DRCb = max{(∑
i ∈  long

RWi ⋅ net JTDi)WtS ⋅ (∑
i ∈  short

RWi ⋅ net JTDi); 0 }
”

powinno być:

„

DRCb = max{(∑
i ∈  long

RWi ⋅ net JTDi)–WtS ⋅ (∑
i ∈  short

RWi ⋅ |net JTDi|); 0 }
___________________________________________________________________”.
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25) Strona 124, nowy art. 325bb ust. 1, formuła wprowadzająca

zamiast:

„1. Instytucje obliczają miarę ryzyka oczekiwanych braków, o której mowa w art. 

325ba ust. 1 lit. a), dla każdej danej daty »t« i każdego danego portfela 

zawierającego pozycje portfela handlowego według następującego wzoru:”

powinno być:

„1. Instytucje obliczają miarę ryzyka oczekiwanych braków, o której mowa w art. 

325ba ust. 1 lit. a), dla każdej danej daty »t« i każdej pozycji portfela handlowego 

i pozycji niezaliczanej do portfela handlowego, która narażona jest na ryzyko 

kursu walutowego lub ryzyko cen towarów, według następującego wzoru:”.
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26) Strona 125, nowy art. 325bc ust. 1 lit. c), formuła wprowadzająca

zamiast:

„c) dla danego portfela zawierającego pozycje portfela handlowego instytucje 

obliczają miarę częściowych oczekiwanych braków w czasie »t« według 

następującego wzoru:

PESt = (PESt(T))2 + ∑
j ≥ 2(PESt(T,j) ∙

(LHj ― LHj ― 1)
10 )”

powinno być:

„c) dla danego portfela zawierającego pozycje portfela handlowego i pozycje 

niezaliczane do portfela handlowego, które narażone są na ryzyko kursu 

walutowego lub ryzyko cen towarów, instytucje obliczają miarę częściowych 

oczekiwanych braków w czasie »t« według następującego wzoru:

PESt = (PESt(T))2 + ∑
j ≥ 2

(PESt(T,j) ∙
(LHj ― LHj ― 1)

10 )
𝟐

_____________________________________________________”.

27) Strona 127, nowy art. 325bd ust. 4, formuła wprowadzająca

zamiast:

„4. Do celów obliczenia miary częściowych oczekiwanych braków zgodnie z art. 

325bc ust. 1 lit. c) efektywny horyzont płynnościowy danego możliwego do 

modelowania czynnika ryzyka danej pozycji portfela handlowego oblicza się w 

następujący sposób:”

powinno być:

„4. Do celów obliczenia miary częściowych oczekiwanych braków zgodnie z art. 

325bc ust. 1 lit. c) efektywny horyzont płynnościowy danego możliwego do 

modelowania czynnika ryzyka danej pozycji portfela handlowego lub pozycji 

niezaliczanej do portfela handlowego, która narażona jest na ryzyko kursu 

walutowego lub ryzyko cen towarów, oblicza się w następujący sposób:”.

28) Strona 148, zastąpiony art. 411 ust. 4

zamiast:

„(4) »broker depozytowy« oznacza osobę fizyczną lub przedsiębiorstwo, które za 

opłatą lokują w instytucjach kredytowych depozyty osób trzecich, w tym 
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depozyty detaliczne i depozyty korporacyjne, z wyjątkiem depozytów od 

instytucji finansowych;”

powinno być:

„(4) »broker depozytowy« oznacza osobę fizyczną lub przedsiębiorstwo, które za 

opłatą lokują w instytucjach kredytowych depozyty osób trzecich, w tym 

depozyty detaliczne i depozyty korporacyjne z wyłączeniem depozytów od 

klientów finansowych;”.

29) Strona 158, nowy art. 428k ust. 3, formuła wprowadzająca

zamiast:

„3. Następujące zobowiązania podlegają współczynnikowi dostępnego stabilnego 

finansowania wynoszącemu 0 %:”

powinno być:

„3. Następujące zobowiązania i pozycje lub instrumenty kapitałowe podlegają 

współczynnikowi dostępnego stabilnego finansowania wynoszącemu 0 %:”.

30) Strona 159, nowy art. 428l, formuła wprowadzająca

zamiast:

„Następujące zobowiązania podlegają współczynnikowi dostępnego stabilnego 

finansowania wynoszącemu 50 %:”

powinno być:

„Następujące zobowiązania i pozycje lub instrumenty kapitałowe podlegają 

współczynnikowi dostępnego stabilnego finansowania wynoszącemu 50 %:”.

31) Strona 159, nowy art. 428l lit. d)

zamiast:

„d) wszelkie inne zobowiązania, których rezydualny termin zapadalności wynosi co 

najmniej sześć miesięcy, lecz mniej niż jeden rok, o których nie ma mowy w art. 

428m, 428n oraz 428o.”

powinno być:

„d) wszelkie inne zobowiązania i pozycje lub instrumenty kapitałowe, których 

rezydualny termin zapadalności wynosi co najmniej sześć miesięcy, lecz mniej 

niż jeden rok, o których nie ma mowy w art. 428m, 428n oraz 428o.”.
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32) Strona 169, nowy art. 428al ust. 3, formuła wprowadzająca

zamiast:

„3. Następujące zobowiązania podlegają współczynnikowi dostępnego stabilnego 

finansowania wynoszącemu 0 %:”

powinno być:

„3. Następujące zobowiązania oraz pozycje lub instrumenty kapitałowe podlegają 

współczynnikowi dostępnego stabilnego finansowania wynoszącemu 0 %:”.

33) Strona 169, nowy art. 428am, formuła wprowadzająca

zamiast:

„Następujące zobowiązania podlegają współczynnikowi dostępnego stabilnego 

finansowania wynoszącemu 50 %:”

powinno być:

„Następujące zobowiązania oraz pozycje lub instrumenty kapitałowe podlegają 

współczynnikowi dostępnego stabilnego finansowania wynoszącemu 50 %:”.

34) Strona 169, nowy art. 428am, lit. b)

zamiast:

„b) zobowiązania, których rezydualny termin zapadalności jest krótszy niż jeden rok, 

zapewnione przez:”

powinno być:

„b) zobowiązania oraz pozycje lub instrumenty kapitałowe, których rezydualny 

termin zapadalności jest krótszy niż jeden rok, zapewnione przez:”.

35) Strona 175, zastąpiony art. 429 ust. 5 akapit pierwszy lit. a)

zamiast:

„a) instrument pochodny, który uznaje się za pozycję pozabilansową zgodnie z ust. 4 

lit. d), ale jest traktowany jako instrument pochodny zgodnie z mającymi 

zastosowanie standardami rachunkowości, podlega traktowaniu określonemu w 

tej literze;”
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powinno być:

„a) pozycja pozabilansowa zgodna z ust. 4 lit. d), która jest traktowana jako 

instrument pochodny zgodnie z mającymi zastosowanie standardami 

rachunkowości, podlega traktowaniu określonemu w lit b) tego ustępu.;”.

36) Strona 176, nowy art. 429a ust. 1 akapit pierwszy lit. d)

zamiast:

„d) jeżeli instytucja jest publiczną kredytową instytucją wspierającą rozwój, 

ekspozycje z tytułu aktywów, które stanowią należności od rządów centralnych, 

samorządów regionalnych, władz lokalnych lub podmiotów sektora publicznego 

w związku z inwestycjami sektora publicznego i kredytami preferencyjnymi;”

powinno być:

d) jeżeli instytucja jest publiczną kredytową instytucją wspierającą rozwój, 

ekspozycje z tytułu aktywów, które stanowią należności od rządów centralnych, 

samorządów regionalnych, władz lokalnych lub podmiotów sektora publicznego 

w związku z inwestycjami sektora publicznego, a także kredytami 

preferencyjnymi;”.
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37) Strona 178, nowy art. 429a ust. 2 akapit trzeci

zamiast:

„Do celów akapitu pierwszego lit. d) i e) oraz bez uszczerbku dla unijnych zasad 

pomocy państwa i ...”

powinno być:

„Do celów ust. 1 lit. d) i e) oraz bez uszczerbku dla unijnych zasad pomocy państwa i 

...”.

38) Strona 209, nowy art. 461a akapit pierwszy

zamiast:

„Do celów wymogów dotyczących sprawozdawczości określonych w art. 430b ust. 1 

Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 462 w 

celu zmiany niniejszego rozporządzenia poprzez wprowadzenie dostosowań 

technicznych w art. 325e, 325g–325j, 325p, 325q, 325ae, 325ak, 325am, 325ap–325at, 

325av, 325ax oraz określenia ...”

powinno być:

„Do celów wymogów dotyczących sprawozdawczości określonych w art. 430b ust. 1 

Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 462 w 

celu zmiany niniejszego rozporządzenia poprzez wprowadzenie dostosowań 

technicznych w art. 325e, 325g–325j, 325p, 325q, 325ae, 325ai, 325ak, 325am, 325ap–

325at, 325av, 325ax oraz określenia ...”.
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39) Strona 209, zastąpiony art. 462

zamiast:

„...

2. Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 244 

ust. 6 i art. 245 ust. 6, w art. 456–460 i w art. 461a, powierza się Komisji na czas 

nieokreślony od dnia 28 czerwca 2013 r.

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 244 ust. 6 i art. 245 ust.,6 w art. 

456–460 i w art. 461a, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez 

Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie 

uprawnień określonych w tej decyzji. Staje się ona skuteczna następnego dnia po 

jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub od późniejszej 

daty, która jest w niej określona. Nie wpływa ona na ważność aktów 

delegowanych już obowiązujących.

(...)

6. Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 244 ust. 6 i art. 245 ust. 6, art. 456–

460 i art. 461a wchodzi w życie tylko wówczas, (...)”

powinno być:

„...

2. Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 244 

ust. 6 i art. 245 ust. 6, w art. 456, 457, 459, 460 i 461a, powierza się Komisji na 

czas nieokreślony od dnia 28 czerwca 2013 r.

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 244 ust. 6 i art. 245 ust. 6, w art. 

456, 457, 459, 460 i 461a, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez 

Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie 

uprawnień określonych w tej decyzji. Staje się ona skuteczna następnego dnia po 

jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub od późniejszej 

daty, która jest w niej określona. Nie wpływa ona na ważność aktów 

delegowanych już obowiązujących.

(...)

6. Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 244 ust. 6 i art. 245 ust. 6, art. 456, 

457, 459, 460 i 461a wchodzi w życie tylko wówczas, (...)”.
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40) Strona 210, zastąpiony art. 494 ust. 1, formuła wprowadzająca

zamiast:

„1. Na zasadzie odstępstwa od art. 92a w okresie od dnia 27 czerwca 2019 r. do dnia 

31 grudnia 2021 r. instytucje określone jako instytucje objęte planem 

restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, będące globalnymi instytucjami o 

znaczeniu systemowym lub częścią globalnych instytucji o znaczeniu 

systemowym, muszą zawsze spełniać następujące wymogi w zakresie funduszy 

własnych i zobowiązań kwalifikowalnych:”

powinno być:

„1. Na zasadzie odstępstwa od art. 92a w okresie od dnia 27 czerwca 2019 r. do dnia 

31 grudnia 2021 r. instytucje określone jako instytucje objęte planem 

restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, które są podmiotami będącymi 

globalnymi instytucjami o znaczeniu systemowym, muszą zawsze spełniać 

następujące wymogi w zakresie funduszy własnych i zobowiązań 

kwalifikowalnych:”.

41) Strona 211, nowy art. 494a ust. 2 lit. a)

zamiast:

„a) warunki określone w art. 63 ust. 1, z wyjątkiem warunku przewidującego wymóg, 

by instrumenty były bezpośrednio emitowane przez instytucję;”

powinno być:

„a) warunki określone w art. 63, z wyjątkiem warunku przewidującego wymóg, by 

instrumenty były bezpośrednio emitowane przez instytucję;”.

42) Strona 211, nowy art. 494b ust. 3

zamiast:

„3. Na zasadzie odstępstwa od art. 72a ust. 1 lit. a) zobowiązania wyemitowane przed 

dniem 27 czerwca 2019 r. kwalifikują się jako pozycje zobowiązań 

kwalifikowalnych, jeżeli spełniają (...)”

powinno być:

„3. Na zasadzie odstępstwa od art. 72a ust. 1 lit. a) zobowiązania wyemitowane przed 

dniem 27 czerwca 2019 r. kwalifikują się jako instrumenty zobowiązań 

kwalifikowalnych, jeżeli spełniają (...)”.
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43) Strona 213, zastąpiony art. 500 ust. 1 akapit pierwszy lit. c)

zamiast:

„c) łączna kwota ekspozycji, których dotyczy niewykonanie zobowiązania, zbytych 

od daty pierwszego zbycia zgodnie z planem, o którym mowa w lit. a), 

przekroczyła 20 % łącznej kwoty wszystkich odnotowanych przypadków 

niewykonania zobowiązania począwszy od dnia pierwszego zbycia, o którym 

mowa w lit. a) i b).”

powinno być:

„c) łączna kwota ekspozycji, których dotyczy niewykonanie zobowiązania, zbytych 

od daty pierwszego zbycia zgodnie z planem, o którym mowa w lit. a), 

przekroczyła 20 % istniejącej kwoty wszystkich ekspozycji związanych z 

niewykonaniem zobowiązania, począwszy od dnia pierwszego zbycia, o którym 

mowa w lit. a) i b).”.

44) Strona 213, zastąpiony art. 501 ust. 1, definicje

zamiast:

„E*. = łączna kwota zobowiązań MŚP lub grupy powiązanych klientów MŚP wobec 

instytucji, jej jednostek zależnych, jej jednostek dominujących oraz innych 

jednostek zależnych tych jednostek dominujących, w tym wszelkich ekspozycji, 

których dotyczy niewykonanie zobowiązania, jednak z wyłączeniem 

wierzytelności lub wierzytelności warunkowych, których zabezpieczeniem są 

nieruchomości mieszkalne.”

powinno być:

„E* jest jedną z poniższych:

a) łączną kwotą zobowiązań MŚP lub grupy powiązanych klientów MŚP wobec 

instytucji, jej jednostek zależnych, jej jednostek dominujących oraz innych 

jednostek zależnych tych jednostek dominujących, w tym wszelkich ekspozycji, 

których dotyczy niewykonanie zobowiązania, jednak z wyłączeniem 

wierzytelności lub wierzytelności warunkowych, których zabezpieczeniem są 

nieruchomości mieszkalne;

b) w przypadku gdy łączna kwota, o której mowa w lit. a), jest równa 0, kwotą 

wierzytelności lub wierzytelności warunkowych od MŚP lub grupy powiązanych 
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klientów MŚP, które są zabezpieczone na nieruchomościach mieszkalnych i które 

są wyłączone z obliczenia całkowitej kwoty, o której mowa w tej literze.”.
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45) Strona 218, art. 510, nowy ust. 8

zamiast:

„8. Do dnia 28 czerwca 2025 r. współczynniki wymaganego stabilnego finansowania 

stosowane względem transakcji, o których mowa w art. 428r ust. 1 lit. g), art. 428s 

ust. 1 lit. c) oraz w art. 428v lit. b), podnosi się, (...)”

powinno być:

„8. Do dnia 28 czerwca 2025 r. współczynniki wymaganego stabilnego finansowania 

stosowane względem transakcji, o których mowa w art. 428r ust. 1 lit. g), art. 428s 

ust. 1 lit. b) oraz w art. 428v lit. a), podnosi się, (...)”.


