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UCHWAŁA NR 32/2007
Zarządu Narodowego Banku Polskiego
z dnia 22 listopada 2007 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu naliczania oraz utrzymywania przez banki rezerwy obowiązkowej
Na podstawie art. 40 i art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U.
z 2005 r. Nr 1, poz. 2 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 157,
poz. 1119 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 61, poz. 410)
uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale nr 15/2004 Zarządu Narodowego Banku
Polskiego z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie zasad i trybu naliczania oraz utrzymywania przez banki rezerwy obowiązkowej (Dz. Urz. NBP Nr 3, poz. 4, Nr 7, poz. 13 i Nr 11,
poz. 20) w § 9 po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu:
„3a. Jeżeli bank w formie spółki akcyjnej w trakcie
okresu rezerwowego podlega podziałowi na podstawie art.
124c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe
(Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, Nr 126, poz. 1070, Nr 141,
poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz.
1385 i 1387 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr
60, poz. 535, Nr 65, poz. 594, Nr 228, poz. 2260 i Nr 229,
poz. 2276, z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 68, poz. 623, Nr 91,
poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1264, Nr 146, poz.
1546 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 85,
poz. 727, Nr 167, poz. 1398 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr
104, poz. 708, Nr 157, poz. 1119, Nr 190, poz. 1401 i Nr 245,
poz. 1775 oraz z 2007 r. Nr 42, poz. 272 i Nr 112, poz. 769),
obowiązek utrzymywania rezerwy obowiązkowej w tym
okresie przechodzi – w części proporcjonalnej do przejętych zobowiązań, stanowiących podstawę naliczania rezerwy – na banki przejmujące te zobowiązania. Kwotę rezer-

wy obowiązkowej, podlegającej utrzymaniu w tym okresie przez bank dzielony i przez bank przejmujący, nalicza
się od części podstawy banku dzielonego właściwej dla
tego okresu, która jest ustalana proporcjonalnie do wielkości zobowiązań, stanowiących podstawę naliczania rezerwy, przypisanych bankowi dzielonemu oraz bankowi przejmującemu w dniu podziału banku. Ustaloną kwotę rezerwy
obowiązkowej bank przejmujący dolicza do własnej rezerwy obowiązkowej, utrzymywanej w tym okresie.
3b. W okresach rezerwowych następujących po okresie, w którym nastąpił podział – do czasu przekazania przez
banki pełnych danych sprawozdawczych o podstawie
rezerwy obowiązkowej – właściwa dla tego okresu podstawa naliczania rezerwy podlega podziałowi pomiędzy bank
dzielony i bank przejmujący proporcjonalnie do wielkości
zobowiązań, stanowiących podstawę naliczania rezerwy,
przypisanych bankowi dzielonemu i bankowi przejmującemu w dniu podziału banku. Bank dzielony i bank przejmujący naliczają wymaganą kwotę rezerwy obowiązkowej
od przypisanej im części podstawy rezerwy obowiązkowej.
Ustaloną w ten sposób kwotę rezerwy bank przejmujący
dolicza do własnej rezerwy obowiązkowej, utrzymywanej
w tym okresie.”.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Przewodniczący Zarządu Narodowego Banku Polskiego:
S. S. Skrzypek
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