
*Dr Mag da le na Fe do ro wicz – Ka te dra Pra wa Fi nan so we go, Wy dział Pra wa i Ad mi -
ni stra cji Uni wer sy te tu Szcze ciƒ skie go.

1 Cho dzi tu o kry te ria kon wer gen cji praw nej i eko no micz nej, okre Êlo ne w Trak ta cie
z Ma astricht z 1992 r. Sze rzej na ten te mat zob.: H.Gron kie wicz -Waltz, Eu ro pej ska Unia
Wa lu to wa, War sza wa 2009, s. 85 i nast.; W.Ba ka, Ban ko woÊç eu ro pej ska, War sza wa
2005, s. 34 i nast.; R.Wierz ba, Eu ro pej ski Bank Cen tral ny, War sza wa 2003, s. 28 i nast.;
A.No wak -Far, Unia Go spo dar cza i Wa lu to wa, War sza wa 2001, s. 108 i nast.
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1. Uwa gi wst´p ne

1 ma ja 2004 r. Pol ska przy stà pi ła do Unii Eu ro pej skiej. Od te go mo -
men tu uczest ni czy w Eu ro pej skim Sys te mie Ban ków Cen tral nych, po -
dob nie jak wszyst kie in ne paƒ stwa człon kow skie UE, za rów no ob j´ te de -
ro ga cjà, jak i na le ̋ à ce ju˝ do stre fy wspól nej wa lu ty – eu ro. Pol ska nie
jest jed nak jesz cze w tej stre fie, gdy˝ nie przy stà pi ła do III eta pu Unii
Go spo dar czej i Wa lu to wej, co b´ dzie mo˝ li we do pie ro po speł nie niu kry -
te riów kon wer gen cji okre Êlo nych w ak tach pra wa eu ro pej skie go.1 Kon -
se kwen cjà przy stà pie nia na sze go kra ju do III eta pu UGiW b´ dà licz ne
zmia ny w pra wie, zwłasz cza ban ko wym, szcze gól nie w za kre sie za daƒ,
kom pe ten cji i funk cji Na ro do we go Ban ku Pol skie go. Po wej Êciu Pol ski
do stre fy eu ro to Eu ro pej ski Bank Cen tral ny uzy ska kom pe ten cje de cy -
zyj ne w wie lu ma te riach, do tàd wła Êci wych dla ban ku cen tral ne go paƒ -
stwa, mi´ dzy in ny mi w za kre sie okre Êla nia wy so ko Êci re zerw obo wiàz -
ko wych (i ich eg ze kwo wa nia), któ re in sty tu cje kre dy to we w Pol sce,



2 Re zer wy te utrzy my wa ne sà obec nie w NBP, zmia na po le gaç b´ dzie na ko niecz no -
Êci sto so wa nia si´ in sty tu cji kre dy to wych w Pol sce do prze pi sów o re zer wie obo wiàz ko -
wej, uchwa la nych przez EBC.

3 Usta wa z 29.08.1997 r. o Na ro do wym Ban ku Pol skim (tekst jedn.: Dz.U. nr 1/2005,
poz. 2 ze zm.).

4 Na ten te mat sze rzej zob.: R.Wierz ba, op.cit., s. 87 i nast. 
5 War to pod kre Êliç, ˝e sys tem re zerw obo wiàz ko wych jest istot nym in stru men tem re -

gu lo wa nia płyn no Êci ban ków i wspie ra nia sta bi li za cji stóp pro cen to wych na ryn ku pie -
ni´˝ nym, por.: W.A.S.Koch, Ch.Czo gal la, M.Eh ret, Grun dla gen der Wirt scha ft spo li tik,
3. Au fla ge, Stut t gart 2008, s. 223 i nast. 
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wów czas ju˝ paƒ stwie stre fy eu ro, b´ dà mu sia ły utrzy my waç na wy od -
r´b nio nym ra chun ku NBP.2

Obec nie ta kie kom pe ten cje ma NBP. To Ra da Po li ty ki Pie ni´˝ nej NBP,
zgod nie z art. 12 ust. 2 pkt 2 usta wy z 29 sierp nia 1997 r. o Na ro do -
wym Ban ku Pol skim, usta la sto py re zer wy obo wiàz ko wej ban ków i wyso -
koÊç jej opro cen to wa nia.3 War to rów nie˝ pod kre Êliç, ˝e wła Ênie sys tem
re zerw obo wiàz ko wych, obok tzw. sta łych uła twieƒ i ope ra cji otwar te go
ryn ku, sta no wi in stru ment re ali za cji po li ty ki pie ni´˝ nej EBC w stre fie
eu ro.4

Dla za pew nie nia jed no li tej po li ty ki pie ni´˝ nej w Eu ro sys te mie, któ -
rej jed nym z kom po nen tów jest utrzy ma nie re zerw na od po wied nim,
okre Êlo nym przez EBC po zio mie, prze pi sy eu ro pej skie prze wi du jà me -
cha nizm gwa ran tu jà cy re ali za cj´ te go obo wiàz ku.5 Zgod nie z art. 132
ust. 3 Trak ta tu o funk cjo no wa niu Unii Eu ro pej skiej (TFUE) Eu ro pej -
ski Bank Cen tral ny mo ̋ e na kła daç sank cje za nie prze strze ga nie swo ich
roz po rzà dzeƒ i de cy zji, m.in. wła Ênie wy mo gu utrzy ma nia mi ni mal nych
re zerw obo wiàz ko wych.

Ce lem ni niej sze go ar ty ku łu jest ana li za upraw nieƒ EBC do na kła -
da nia sank cji w przy pad ku nie za sto so wa nia si´ in sty tu cji kre dy to wej
paƒstwa człon kow skie go do wy ma gaƒ do ty czà cych mi ni mal nych re zerw
obo wiàz ko wych. W opra co wa niu do ko na no głów nie ana li zy do gma tycz -
no -praw nej prze pi sów pro ce du ry do ty czà cej na kła da nia przez EBC
owych sank cji. W po lu za in te re so waƒ au tor ki po zo sta wa ły tak ̋ e: po
pierw sze – za sa dy tej pro ce du ry, wska za ne bez po Êred nio w eu ro pej skich
ak tach praw nych zwià za nych z za gad nie niem obo wiàz ku utrzy my wa nia
re zerw obo wiàz ko wych, któ re w opra co wa niu wy od r´b nio no i na zwa no,
po dru gie – za sa dy wy wie dzio ne z ca ło kształ tu re gu la cji eu ro pej skie go
pra wa ban ko we go ESBC i fi nan so we go UE. Te ostat nie zo sta ły w ni niej -
szych roz wa ̋ a niach wy szcze gól nio ne i uj´ te w ka ta log w ce lu do ko na -
nia ana li zy pro ce du ry w przy pad ku nie sto so wa nia si´ do obo wiàz ku utrzy -
ma nia wy ma ga nych re zerw w zwiàz ku z przy szłym człon ko stwem Pol ski



6 Zob.: roz po rzà dze nie (WE) EBC nr 1745/2003 z 12.09.2003 r. do ty czà ce re zerw
obo wiàz ko wych (EBC/2003/9), O.J., L 250, 2.10.2003, s. 10, zmie nio ne roz po rzà dze -
niem (WE) EBC nr 1052/2008 z 22.10.2008 r. w spra wie zmia ny roz po rzà dze nia (WE)
nr 1745/2003 (EBC/2003/9) o re zer wach obo wiàz ko wych (EBC/2008/10), Dz.Urz. UE
L 282, 25.10.2008, s. 14. War to za uwa ̋ yç, ˝e w sto sun ku do paƒstw, któ re w ostat nim
cza sie przy stà pi ły do stre fy eu ro, sto so wa no prze pi sy przej Êcio we, zob. np.: de cy zja EBC
z 28.10.2008 r. w spra wie prze pi sów przej Êcio wych w za kre sie okre Êla nia stóp re zerw
obo wiàz ko wych przez Eu ro pej ski Bank Cen tral ny po wpro wa dze niu eu ro na Sło wa cji
(EBC/2008/14) (2008/892/WE), Dz.Urz. UE L 319, 29.11.2008, s. 73.

7 EBC pu bli ku je li st´ in sty tu cji pod le ga jà cych obo wiàz ko wi utrzy ma nia re zer wy obo -
wiàz ko wej (art. 2 ust. 3 roz po rzà dze nia z 2003 r. ze zm. z 2008 r.).
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w stre fie eu ro. Przed sta wia ne opra co wa nie za wie ra rów nie˝ pró b´ od -
po wie dzi na py ta nie, skàd EBC czer pie kom pe ten cje do na kła da nia sank -
cji na in sty tu cje kre dy to we paƒstw człon kow skich stre fy eu ro i ja ka jest
le gi ty mi za cja ta kie go ure gu lo wa nia.

2. Podstawowe regulacje dotyczàce procedury
nakładania sankcji przez EBC za nieprzestrzeganie

obowiàzku utrzymania wymaganych rezerw

Przy stà pie nie Pol ski do III eta pu UGiW wy wo ła zmia ny or ga ni za cyj -
ne i funk cjo nal ne w dzia łal no Êci za rów no NBP, jak i in sty tu cji kre dy to -
wych. WÊród no wych obo wiàz ków, kształ to wa nych przez prze pi sy pra -
wa eu ro pej skie go, znaj dzie si´ obo wià zek utrzy my wa nia przez in sty tu cje
kre dy to we dzia ła jà ce w RP re zerw usta la nych od tàd przez EBC. Po przy -
stà pie niu Pol ski do tej stre fy spo czy waç on b´ dzie jed nak nie tyl ko na
in sty tu cjach kre dy to wych dzia ła jà cych w Pol sce (czy li, zgod nie z de fi ni -
cjà le gal nà usta wy – Pra wo ban ko we, na ban kach kra jo wych), ale tak -
˝e na od dzia łach in sty tu cji kre dy to wych funk cjo nu jà cych w Pol sce, na -
wet je Êli ich paƒ stwa ma cie rzy ste nie b´ dà si´ znaj do waç w stre fie eu ro
(za kres pod mio to wy obo wiàz ku utrzy my wa nia re zerw obo wiàz ko wych).
Z ko lei od dzia ły in sty tu cji kre dy to wych za ło ̋ o nych w paƒ stwach na le -
˝à cych do stre fy eu ro, któ re znaj du jà si´ po za te ry to rium tych kra jów,
nie sà ob j´ te obo wiàz kiem utrzy my wa nia re zerw. Pod sta wà praw nà te -
go obo wiàz ku jest roz po rzà dze nie Eu ro pej skie go Ban ku Cen tral ne go
nr 1745/2003 z 12 wrze Ênia 2003 r. do ty czà ce sto so wa nia re zerw obo -
wiàz ko wych (da lej: roz po rzà dze nie EBC nr 1745/2003).6 War to pod kre -
Êliç, ˝e zgod nie ze wspo mnia nym roz po rzà dze niem EBC mo ̋ e tak ̋ e,
we dług usta lo nych przez sie bie kry te riów i dzia ła jàc w spo sób nie dy skry -
mi nu jà cy, zwal nia ç7 in sty tu cje kre dy to we z obo wiàz ku utrzy my wa nia
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wyma ga nych re zerw (art. 2).8 in sty tu cja kre dy to wa nie pod le ga obo wiàz -
ko wi utrzy my wa nia re zerw w dwóch przy pad kach. Pierw szy: na mo cy
art. 2 ust. 2 te go roz po rzà dze nia jest nie ja ko ex le ge zwol nio na z wy mo -
gu utrzy ma nia re zerw, je Êli speł nia prze słan ki okre Êlo ne tym prze pi sem:
„In sty tu cja jest zwol nio na z wy mo gu utrzy my wa nia re zer wy obo wiàz ko -
wej, bez ko niecz no Êci skła da nia ja kie go kol wiek wnio sku w tym za kre sie,
po czàw szy od roz po cz´ cia okre su utrzy my wa nia re zer wy obo wiàz ko wej,
w któ rym jej ze zwo le nie na pro wa dze nie dzia łal no Êci pod le ga wy co fa -
niu al bo uchy le niu, lub te˝ w któ rym or gan sà dow ni czy lub in ny wła Êci -
wy or gan pu blicz ny paƒ stwa człon kow skie go po dej mie de cy zj´ o wszcz´ -
 ciu wo bec niej po st´ po wa nia li kwi da cyj ne go”. Dru gi: zwol nie nie przez
EBC z re ali za cji te go obo wiàz ku a) in sty tu cji kre dy to wych pod le ga jà cych
prze kształ ce niom, b) ta kich, któ rych ak ty wa zo sta ły za mro ̋ o ne i/lub wo -
bec któ rych Unia lub paƒ stwo człon kow skie na mo cy art. 75 ust. 2 TFUE
za sto so wa ły in ne Êrod ki ogra ni cza jà ce ko rzy sta nie z ich ak ty wów, lub któ -
rych do st´p do ope ra cji otwar te go ryn ku lub ope ra cji kre dy to wo -de po -
zy to wych Eu ro sys te mu zo stał za wie szo ny lub cof ni´ ty na mo cy de cy zji
Ra dy Pre ze sów EBC, c) in sty tu cji, wo bec któ rych na ło ̋ e nie wy mo gu
utrzy my wa nia re zer wy obo wiàz ko wej nie wy peł ni ło by za ło ̋ eƒ sys te mu
re zer wy obo wiàz ko wej EBC (gdy˝ np. in sty tu cja ta re ali zu je wy łàcz nie
za da nia spe cjal ne go prze zna cze nia lub jest zo bo wià za na prze pi sa mi pra -
wa do prze zna cza nia wszyst kich swo ich de po zy tów na ce le zwià za ne ze
wspar ciem roz wo ju re gio nal ne go lub zo sta ła ob j´ ta za ka zem Êwiad cze -
nia usług ban ko wych kon ku ren cyj nych wo bec in nych in sty tu cji kre dy -
to wych). Sy tu acja ta wy stà pi na przy kład wte dy, gdy in sty tu cje kre dy to -
we b´ dà si´ znaj do wa ły w sta nie li kwi da cji lub b´ dà re ali zo waç
po st´ po wa nie na praw cze.9 Nie sto so wa nie si´ ze stro ny pod mio to wej lub
przed mio to wej do obo wiàz ku utrzy my wa nia re zerw obo wiàz ko wych po -
skut ku je na ło ̋ e niem sank cji na da nà in sty tu cj´ kre dy to wà.

Od two rze nie i za ra zem in ter pre ta cja prze pi sów wska za nej pro ce du -
ry spra wia jà spo ry pro blem, w zwiàz ku z tym, ˝e prze pi sy te nie sà upo -
rzàd ko wa ne w jed nym ak cie praw nym.10

Na in sty tu cje, któ re nie wy peł nia jà zo bo wià zaƒ wy ni ka jà cych z roz -
po rzà dzeƒ i de cy zji EBC w spra wie re zerw obo wiàz ko wych, na kła da on

8 Z art. 2 roz po rzà dze nia z 2003 r. ze zmia na mi z ro ku 2008 wy ni ka, ˝e
9 Co do in nych przy pad ków zwol nie nia przez EBC in sty tu cji kre dy to wych z obo wiàz -

ku utrzy my wa nia wy ma ga nych re zerw zob.: S. Ja ku biec, Re gu la cje Ra dy Unii Eu ro pej -
skiej i Eu ro pej skie go Ban ku Cen tral ne go w od nie sie niu do dzia łal no Êci EBC, „Pra wo
Ban ko we” nr 4/1999, s. 82. 

10 Zob. rów nie˝: M.Fe do ro wicz, K.Ni zioł, Pra wo fi nan so we Pol ski i Unii Eu ro pej skiej,
War sza wa 2008, s. 173–174. 



11 O.J., L 318, 27.11.1998, s. 4.
12 Roz po rzà dze nie EBC (WE) nr 2157/1999 z 23.09.1999 r. w spra wie upraw nieƒ

Eu ro pej skie go Ban ku Cen tral ne go do na kła da nia sank cji (EBC/1999/4), O.J., L 264,
12.10.1999, s. 21, oraz roz po rzà dze nie (WE) nr 985/2001 EBC z 10.05.2001 r. zmie -
nia jà ce roz po rzà dze nie EBC/1999/4 w spra wie upraw nieƒ Eu ro pej skie go Ban ku Cen -
tral ne go do na kła da nia sank cji (EBC/2001/4), O.J., L 137, 19.05.2001, s. 24.

13 O.J., L 318, 27.11.1998, s. 1, oraz roz po rzà dze nie Ra dy (WE) nr 134/2002
z 22.01.2002 r. zmie nia jà ce roz po rzà dze nie Ra dy nr 2531/98/WE do ty czà ce sto so wa -
nia stóp re zerw obo wiàz ko wych przez Eu ro pej ski Bank Cen tral ny, O.J., L 24, 26.01.2002,
s. 1.

14 Zgod nie z art. 19 Sta tu tu ESBC i EBC: „Z za strze ̋ e niem ar ty ku łu 2, re ali zu jàc
ce le po li ty ki pie ni´˝ nej, EBC ma pra wo ˝à daç od in sty tu cji kre dy to wych usta no wio -
nych w paƒ stwach człon kow skich utrzy my wa nia obo wiàz ko wych re zerw na ra chun -
kach EBC i kra jo wych ban ków cen tral nych. Za sa dy do ty czà ce ob li cza nia i okre Êla nia
wy ma ga nych re zerw obo wiàz ko wych mo gà byç usta la ne przez Ra d´ Pre ze sów. W przy -
pad kach nie sto so wa nia si´ do po wy˝ szych wy ma gaƒ EBC jest upraw nio ny po bie raç od -
set ki kar ne oraz na kła daç in ne sank cje o po rów ny wal nym skut ku”. Z ko lei w ust. 2 te -
go ar ty ku łu unor mo wa no: „W ce lu sto so wa nia ni niej sze go ar ty ku łu Ra da, zgod nie
z pro ce du rà prze wi dzia nà w ar ty ku le 41, usta la pod sta w´ dla re zerw obo wiàz ko wych
oraz do pusz czal ne mak sy mal ne pro por cje mi´ dzy ty mi re zer wa mi a ich pod sta wa mi,
a tak ̋ e sto sow ne sank cje w ra zie nie prze strze ga nia tych za sad”. Zob.: Pro to kół nr 4
w spra wie Sta tu tu ESBC i EBC. Dz.Urz. UE, C 115, 9.05.2008, s. 230.

15 W art. 6 ust. 2 roz po rzà dze nia z 1998 r. stwier dzo no: „Z za strze ̋ e niem ogra ni czeƒ
i wa run ków okre Êlo nych w ni niej szym roz po rzà dze niu, EBC mo ̋ e przy jàç roz po rzà dze -
nia ma jà ce w bar dziej pre cy zyj ny spo sób okre Êliç wa run ki, we dług któ rych sà na kła -
da ne sank cje zgod nie z ni niej szym roz po rzà dze niem, a tak ̋ e wy tycz ne do ko or dy na cji
i har mo ni za cji pro ce dur do ty czà cych pro wa dze nia po st´ po wa nia w spra wie na ru sze -
nia”[w tym przy pad ku: na ru sze nia wy mo gu utrzy my wa nia re zerw obo wiàz ko wych].
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sank cje zgod nie z roz po rzà dze nia mi Ra dy nr 2532/98 z 23 li sto pa da
1998 r.11 i EBC nr 2157/1999 z 23 wrze Ênia 1999 r.12 okre Êla jà cy mi je -
go upraw nie nia w tym za kre sie, stwier dza jàc czy na stà pi ło na ru sze nie
roz po rzà dzeƒ Ra dy nr 2531/98 z 23 li sto pa da 1998 r. o sto so wa niu stóp
re zerw obo wiàz ko wych przez Eu ro pej ski Bank Cen tral ny 13 oraz EBC
nr 1745/2003 z 12 wrze Ênia 2003 r. do ty czà ce go sto so wa nia re zerw obo -
wiàz ko wych w zwiàz ku z art. 19 Sta tu tu ESBC i EBC14.

Za sad ni czy mi pod sta wa mi praw ny mi dla sto so wa nia przez EBC sank -
cji za nie prze strze ga nie wy mo gu utrzy my wa nia re zerw obo wiàz ko wych
sà głów nie roz po rzà dze nia EBC nr 2157/99 i Ra dy nr 2532/98. Sto su -
nek tych dwóch do ku men tów do sie bie wy ra ̋ a si´ w tym, ˝e roz po rzà -
dze nie EBC nr 2157/99 zo sta ło uchwa lo ne z uwzgl´d nie niem art. 6 ust.
2 roz po rzà dze nia Ra dy nr 2532/98.15 Ostat nie z wy mie nio nych ma za -
tem cha rak ter ogól ny w za kre sie na kła da nia sank cji przez EBC. Z ko lei
w roz po rzà dze niu EBC nr 2157/99 EBC kon kre ty zu je si´ kom pe ten cj´
EBC do na kła da nia sank cji, przez co ma ono cha rak ter lex spe cia lis.



16 Na ro do we ban ki cen tral ne ma jà obo wià zek mo ni to ro wa nia re ali za cji przez in sty -
tu cje kre dy to we wy mo gu utrzy my wa nia re zerw obo wiàz ko wych na pod sta wie co dzien -
nych spra woz daƒ prze ka zy wa nych w for mie elek tro nicz nej. Sze rzej na ten te mat: D.Ty -
mocz ko, In stru men ty in ter wen cji ban ku cen tral ne go na ryn ku pie ni´˝ nym, „Ma te ria ły
i Stu dia”, NBP, Ze szyt nr 102, War sza wa 2000, s. 20 i nast.

Studia Europejskie, 2/2010

122

Roz po rzà dze nie EBC nr 2157/99 za wie ra prze pi sy pro ce du ral ne, do -
ty czà ce na kła da nia sank cji przez EBC we wszyst kich spra wach, w któ -
rych pra wo eu ro pej skie ta kà kom pe ten cj´ dla EBC prze wi du je (dla te go
skła da jà si´ na ogól nà pro ce du r´ na kła da nia sank cji przez EBC), nie tyl -
ko w przy pad ku nie za sto so wa nia si´ do wy mo gów zwià za nych z re zer -
wa mi obo wiàz ko wy mi. Wska za ne prze pi sy mo˝ na za tem okre Êliç mia -
nem two rzà cych pro ce du r´ szcze gól nà, po le ga jà cà na na kła da niu sank cji
przez EBC wy łàcz nie w przy pad ku nie sto so wa nia si´ do wy mo gu utrzy -
my wa nia re zerw obo wiàz ko wych. Tyl ko prze pi sy wspo mnia nej pro ce du -
ry szcze gól nej sà przed mio tem ni niej sze go ar ty ku łu.

Z ko lei roz po rzà dze nie EBC nr 1745/2003 do ty czy sto so wa nia re -
zerw obo wiàz ko wych i okre Êlo no w nim m.in.: kto pod le ga obo wiàz kowi
utrzy ma nia re zerw (w tym, ja kie sà obo wiàz ki po Êred ni ka), jak kształ -
tu je si´ pod sta wa na li cza nia re zer wy, ja ka jest sto pa re zer wy obo wiàz -
ko wej, jak re gu lu je si´ na li cza nie re zerw obo wiàz ko wych i po wia da mia -
nie o nich, w ja ki spo sób i na ja ki okres utrzy my wa na jest re zer wa
obo wiàz ko wa, kto jest od po wie dzial ny za we ry fi ka cj´ in for ma cji zwià za -
nych z obo wiàz kiem utrzy ma nia re zer wy, jak kształ tu je si´ re zer wa utrzy -
my wa na na ba zie skon so li do wa nej, jak re gu lo wa ny jest obo wià zek utrzy -
my wa nia re zer wy przez no we paƒ stwa, któ re przy j´ ły eu ro w okre sie
przej Êcio wym. Usta la wi´c ten obo wià zek od stro ny pod mio to wej i przed -
mio to wej.

Je Êli re zer wy nie sà utrzy my wa ne, EBC na kła da na da nà in sty tu cj´
kre dy to wà sank cje. Zgod nie z art. 1 roz po rzà dze nia Ra dy nr 2532/98,
pra wo daw ca eu ro pej ski ro zu mie pod tym okre Êle niem „grzyw ny i okre -
so we ka ry pie ni´˝ ne na kła da ne w kon se kwen cji na ru sze nia”. Z ko lei
„grzyw na” ozna cza po je dyn czà kwo t´, któ rà przed si´ bior stwo, w tym
przy pad ku in sty tu cja kre dy to wa, jest zo bo wià za ne za pła ciç w ra mach
sank cji. Na to miast ter min „okre so we ka ry pie ni´˝ ne” ozna cza kwo ty, któ -
re in sty tu cja kre dy to wa jest obo wià za na za pła ciç ja ko sank cj´ w przy -
pad ku cià głe go na ru sza nia prze pi sów. Je Êli in sty tu cja kre dy to wa nie
utrzy mu je w ca ło Êci lub w cz´ Êci re zerw obo wiàz ko wych, na ło ̋ o nych
zgod nie z ni niej szym roz po rzà dze niem oraz roz po rzà dze nia mi i de cy zja -
mi EBC, wów czas EBC mo ̋ e na ło ̋ yç jed nà z sank cji wska za nych w art. 7
roz po rzà dze nia Ra dy nr 2531/98.16 Na le ̋ à do nich: płat noÊç do wy so -



17 Zgod nie z roz po rzà dze niem Ra dy nr 2531/98 w przy pad ku na ło ̋ e nia sank cji sto -
su je si´ za sa dy i pro ce du ry okre Êlo ne w roz po rzà dze niu Ra dy nr 2532/98. Nie sto su je
si´ jed nak prze pi sów art. 2 ust. 1 i 3 oraz art. 3 ust. 1, 2, 3, 4 roz po rzà dze nia nr 2532/98,
co zwià za ne jest z po trze bà uprosz cze nia i skró ce nia te go po st´ po wa nia.

18 Re zer wy obo wiàz ko we na li cza ne sà w try bie mie si´cz nym, a ich wy so koÊç usta la -
na jest ja ko Êred nia w mie sià cu, zob.: R. Wierz ba, op.cit., s. 96. 

19 Na te mat re zer wy obo wiàz ko wej, okre Êla nej przez EBC w paƒ stwach Eu ro sys te -
mu, w pol skiej li te ra tu rze przed mio tu zob. zwłasz cza: H.Gron kie wicz -Waltz, op.cit.,
s. 155 i nast.; A.No wak -Far, op.cit., s. 254 i nast.; R.Wierz ba, op.cit., s. 96 i nast.
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ko Êci 5 punk tów pro cen to wych po wy ̋ ej kraƒ co wej sto py po ̋ ycz ko wej
ESBC lub dwu krot no Êci kraƒ co wej sto py po ̋ ycz ko wej ESB (w obu przy -
pad kach od po wied nio do kwo ty re zerw obo wiàz ko wych, któ rych in sty -
tu cja kre dy to wa nie utwo rzy ła) al bo zo bo wià za nie in sty tu cji kre dy to wej
do zło ̋ e nia nie opro cen to wa ne go de po zy tu w EBC lub w kra jo wym ban -
ku cen tral nym do wy so ko Êci trzy krot no Êci kwo ty re zerw obo wiàz ko wych,
któ rych nie utwo rzy ła.17 Po nad to w przy pad ku po wa˝ ne go na ru sze nia
wy ma gaƒ do ty czà cych re zer wy obo wiàz ko wej Eu ro sys tem mo ̋ e za wie -
siç udział kon tra hen tów (in sty tu cji kre dy to wych) w ope ra cjach otwar -
te go ryn ku. Istot ne jest te˝ to, ˝e ter min za pa dal no Êci de po zy tu mu si
mie Êciç si´ w okre sie, w któ rym in sty tu cja kre dy to wa nie utrzy my wa ła
re zerw obo wiàz ko wych. Na ru sze nie obo wiàz ku utrzy my wa nia re zerw
obo wiàz ko wych przez in sty tu cje kre dy to we paƒstw człon kow skich stre -
fy eu ro po le ga na: nie od pro wa dze niu ca ło Êci wy ma ga nych re zerw obo -
wiàz ko wych, na ich nie od pro wa dze niu w od po wied niej wy so ko Êci, na ich
nie ter mi no wym od pro wa dze niu (za kres przed mio to wy obo wiàz ku utrzy -
my wa nia re zerw obo wiàz ko wych).18

3. Procedura szczególna regulujàca nakładanie
sankcji za nieprzestrzeganie wymogu
utrzymywania rezerw obowiàzkowych

Szcze gó ło wa pro ce du ra na kła da nia sank cji w przy pad ku nie za sto so -
wa nia si´ do wy ma gaƒ do ty czà cych mi ni mal nych re zerw obo wiàz ko wych
unor mo wa na zo sta ła w art. 11 roz po rzà dze nia EBC nr 2157/99.19 Po -
sta no wie nia wspo mnia ne go ar ty ku łu za ty tu ło wa ne zo sta ły: „Pro ce du ra
w przy pad ku nie za sto so wa nia si´ do wy ma gaƒ do ty czà cych mi ni mal nych
re zerw obo wiàz ko wych”. Dla ewen tu al ne go na ło ̋ e nia sank cji nie zb´d -
ne jest tak ̋ e stwier dze nie na ru sze nia wła Êci wych prze pi sów roz po rzà -
dze nia Ra dy nr 2531/98. Z ko lei roz po rzà dze nie Ra dy nr 2532/98 za -
wie ra ogól ne ure gu lo wa nia do ty czà ce upraw nieƒ EBC do na kła da nia



20 Mo ̋ e si´ jed nak zda rzyç, ˝e in sty tu cja kre dy to wa nie prze strze ga in nych wy mo -
gów ni˝ utrzy my wa nie re zerw obo wiàz ko wych, któ re sà okre Êlo ne w roz po rzà dze niu
w spra wie re zer wy obo wiàz ko wej lub wià ̋ à cych si´ z nim roz po rzà dze niach i de cy zjach
EBC. Wów czas sto so wa ne b´ dà sank cje oraz wa run ki ich na kła da nia okre Êlo ne w roz -
po rzà dze niu Ra dy nr 2532/98.
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sank cji za na ru sze nia obo wiàz ków wy ni ka jà cych z roz po rzà dzeƒ i de cy -
zji EBC, któ re mo gà po wsta waç w ró˝ nych dzie dzi nach kom pe ten cji
EBC.

W roz po rzà dze niu Ra dy nr 2531/98 wska zu je si´ rów nie˝, ˝e w ka˝ -
dym przy pad ku na ło ̋ e nia sank cji zgod nie z je go art. 7 ust. 1 sto su je si´
za sa dy i pro ce du ry okre Êlo ne w roz po rzà dze niu Ra dy nr 2532/98, z wy -
łà cze niem art. 2 ust. 1 i 3 oraz art. 3 ust. 1, 2, 3 i 4. Je Êli na stà pi na ru -
sze nie obo wiàz ku utrzy my wa nia re zerw obo wiàz ko wych, nie wy ko rzy -
stu je si´ za tem sank cji okre Êlo nych w art. 2 ust. 1 i 3 roz po rzà dze nia
nr 2532/98. Cho dzi tu taj o brak mo˝ li wo Êci sto so wa nia przez EBC li mi -
tów, w ra mach któ rych ma pra wo na kła daç na przed si´ bior stwa grzyw -
ny i okre so we ka ry pie ni´˝ ne, o ile ina czej nie prze wi du jà szcze gól ne
roz po rzà dze nia Ra dy. W od nie sie niu do grzyw ny nie mo ̋ e byç za tem
sto so wa ny gór ny li mit w wy so ko Êci 500 000 eu ro, a w za kre sie okre so -
wych kar pie ni´˝ nych wy łà czo ne jest sto so wa nie gór ne go li mi tu w wy -
so ko Êci 10 000 eu ro za ka˝ dy dzieƒ na ru sze nia. W po st´ po wa niu szcze -
gól nym nie wy ko rzy stu je si´ rów nie˝ art. 2 ust. 3 roz po rzà dze nia Ra dy
nr 2532/98. EBC nie jest wi´c obo wià za ny uwzgl´d niaç oko licz no Êci
szcze gól ne go przy pad ku, np. do brej wia ry i stop nia otwar to Êci przed si´ -
bior stwa przy in ter pre ta cji i wy peł nia niu obo wiàz ku wy ni ka jà ce go z roz -
po rzà dze nia lub de cy zji EBC, a tak ̋ e stop nia sta ran no Êci i współ pra cy
wy ka zy wa nej przez przed si´ bior stwo. Isto tà te go po st´ po wa nia jest bo -
wiem stwier dze nie, ˝e in sty tu cja kre dy to wa da ne go paƒ stwa Eu ro sys te -
mu nie do peł ni ła wy mo gu utrzy my wa nia re zer wy obo wiàz ko wej.20 Oko -
licz no Êci, w któ rych to na stà pi ło, sà z punk tu wi dze nia EBC mniej
istot ne, li czy si´ przede wszyst kim re zul tat, ja kim jest re ali za cja obo -
wiàzku utrzy my wa nia re zer wy na ra chun ku ban ku cen tral ne go da ne go
paƒ stwa.

Jak ju˝ wspo mnia no, w przy pad ku nie za sto so wa nia si´ do wy ma gaƒ
do ty czà cych re zerw obo wiàz ko wych, za war tych w roz po rzà dze niach
Rady nr 2531/98 oraz EBC nr 1745/2003, wy ko rzy stu je si´ tak ̋ e roz -
po rzà dze nie EBC nr 2157/99, jed nak z wy jàt kiem art. 2 ust. 1 i ust. 3,
art. 3, 4 i 5 oraz art. 6 (z wy łà cze niem je go ust. 3, któ ry mo ̋ e byç sto -
so wa ny). W ana li zo wa nej pro ce du rze nie ko rzy sta si´ za tem z prze pi su
art. 2 ust. 1 roz po rzà dze nia EBC nr 2157/99, do ty czà ce go za sad wszcz´ -
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cia po st´ po wa nia o na ru sze nie prze pi sów. Zgod nie z przy wo ła nym ar ty -
ku łem na pod sta wie tych sa mych fak tów mo˝ na wsz czàç prze ciw ko te -
mu sa me mu przed si´ bior stwu (in sty tu cji kre dy to wej) nie wi´ cej ni˝
jedno po st´ po wa nie o na ru sze nie prze pi sów. Z te go po wo du ani za rzàd
EBC, ani wła Êci wy kra jo wy bank cen tral ny nie po dej mà ˝ad nej de cy zji
w spra wie wsz cz´ cia lub za nie cha nia wsz cz´ cia po st´ po wa nia o na ru -
sze nie prze pi sów do chwi li wza jem nej wy mia ny in for ma cji i kon sul -
tacji. Wy łà cze niem ob j´ ty zo stał rów nie˝ art. 2 ust. 3 roz po rzà dze nia
EBC nr 2157/99. Usta lo no w nim, ̋ e w za le˝ no Êci od sy tu acji za rzàd EBC
lub wła Êci wy kra jo wy bank cen tral ny sà, na ˝à da nie, upo wa˝ nio ne do
udzie la nia so bie wza jem nie po mo cy oraz do współ pra cy pod czas po st´ -
po wa nia o na ru sze nie prze pi sów, w szcze gól no Êci przy prze ka zy wa niu
in for ma cji, któ re mo gà oka zaç si´ istot ne. W ana li zo wa nej pro ce du rze
szcze gól nej nie sto su je si´ rów nie˝ po sta no wieƒ art. 3 roz po rzà dze nia
EBC nr 2157/99. W prze pi sie tym wska za no na upraw nie nia EBC i właÊ -
ci we go kra jo we go ban ku cen tral ne go w ra mach ogól nej pro ce du ry na -
kła da nia sank cji przez EBC. Wy łà czo no za tem w tym przy pad ku pra wo
EBC i wła Êci we go ban ku kra jo we go, nada ne na mo cy roz po rzà dze nia
Ra dy, do po szu ki wa nia wszel kich in for ma cji oraz pra wo do prze szu ka -
nia da ne go przed si´ bior stwa (in sty tu cji kre dy to wej) bez wcze Êniej sze go
za wia do mie nia. Wy łà cze niem ob j´ to rów nie˝ art. 4 roz po rzà dze nia EBC
nr 2157/99. W pro ce du rze na kła da nia sank cji za nie prze strze ga nie wy -
mo gu utrzy my wa nia mi ni mal nych re zerw obo wiàz ko wych nie sto su je si´
za tem rów nie˝ prze pi sów o po mo cy or ga nów paƒstw człon kow skich. Ka -
ta log wy łà czeƒ uzu peł nia jà spra wy re gu lo wa ne w art. 5 roz po rzà dze nia
EBC nr 2157/99. Cho dzi tu taj o za wia do mie nie o ostrze ̋ e niach. W ra -
mach ogól nej pro ce du ry EBC lub wła Êci wy bank cen tral ny ma jà obo -
wià zek po wia do miç przed si´ bior stwo (in sty tu cj´ kre dy to wà) na pi Êmie
o kon kret nych wy ni kach ka˝ de go pro wa dzo ne go do cho dze nia i za strze -
˝e niach w sto sun ku do przed si´ bior stwa jesz cze przed pod j´ ciem ewen -
tu al nej de cy zji o na ło ̋ e niu sank cji. Do gru py prze pi sów, któ re nie sà sto -
so wa ne w pro ce du rze na kła da nia sank cji za nie prze strze ga nie wy mo gów
do ty czà cych utrzy my wa nia re zerw obo wiàz ko wych, na le ̋ y rów nie˝ art. 6
roz po rzà dze nia EBC nr 2157/99. W prze pi sach tych ure gu lo wa no pra -
wa i obo wiàz ki przed si´ biorstw (in sty tu cji kre dy to wych), w sto sun ku do
któ rych pro wa dzo ne jest do cho dze nie. W pro ce du rze szcze gól nej przed -
si´ bior stwo (in sty tu cja kre dy to wa) ma jed nak pra wo do re pre zen ta cji
praw nej w cza sie po st´ po wa nia o na ru sze nie wy mo gu utrzy my wa nia re -
zerw obo wiàz ko wych (art. 6 ust. 3 roz po rzà dze nia EBC nr 2157/99).
Wska za na gru pa wy łà czeƒ po ma ga za tem tak ̋ e w zro zu mie niu i okreÊ -
le niu spe cy fi ki ana li zo wa nej pro ce du ry szcze gól nej, któ ra po win na byç



21 Zob. np.: I.Baur, Die Ha ftung der Eu ropäischen Zen tral bank, Kölner Schri ften zu
Recht und Sta at, Band 13, P.Lang (Hrsg.), Eu ropäischer Ver lag für Wis sen scha ften,
Frank furt am Ma in 2001, s. 181 i nast. Au tor ka po ru sza w tej cz´ Êci opra co wa nia cie -
ka we za gad nie nie cha rak te ru praw ne go de cy zji o wsz cz´ ciu po st´ po wa nia w spra wie
na ru sze nia. Ibi dem, s. 181
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przede wszyst kim szyb ka i roz li czaç in sty tu cje kre dy to we ze speł nia nia
wy mo gu utrzy my wa nia re zerw, ro zu mia ne go tu taj nie ja ko obo wià zek
sta ran ne go dzia ła nia, lecz ja ko obo wià zek re zul ta tu. Wy da je si´, ̋ e wska -
za ne prze pi sy pod le ga jà ce wy łà cze niu po zwa la jà od two rzyç wo l´ pra wo -
daw cy eu ro pej skie go ure gu lo wa nia tej pro ce du ry zgod nie z za sa dà efek -
tyw no Êci i szyb ko Êci.

Ko lej nà ce chà pro ce du ry nie sto so wa nia si´ do wy mo gu utrzy my wa -
nia re zerw obo wiàz ko wych jest skró ce nie ter mi nu, w cià gu któ re go in -
sty tu cja kre dy to wa czy kra jo wy bank cen tral ny lub za rzàd EBC ma jà obo -
wià zek do star cze nia do dat ko wych in for ma cji w ce lu do ko na nia prze glà du
de cy zji za rzà du EBC. W ra mach pro ce du ry szcze gól nej in for ma cja ta
po win na zo staç do star czo na w ter mi nie usta lo nym przez Ra d´ Pre ze -
sów EBC, jed nak nie krót szym ni˝ pi´ç dni ro bo czych (w ogól nej pro -
ce du rze na kła da nia sank cji jest to ter min, któ ry nie po wi nien byç krót -
szy ni˝ dzie si´ç dni ro bo czych).

Zgod nie z art. 11 ust. 3 roz po rzà dze nia EBC nr 2157/99 za rzàd EBC
przed na ło ̋ e niem sank cji, okre Êlo nych w art. 7 roz po rzà dze nia Ra dy
nr 2531/98, po wia da mia in sty tu cj´ kre dy to wà o do mnie ma nym wy kro -
cze niu i sto sow nej sank cji. Po wia do mie nie ta kie po win no za wie raç wszel -
kie istot ne fak ty za rzu ca ne go wy kro cze nia i in for ma cj´, ˝e je Êli in sty tu -
cja kre dy to wa nie zgło si sprze ci wu, sank cj´ uzna je si´ za na ło ̋ o nà na
mo cy de cy zji za rzà du EBC. W li te ra tu rze przed mio tu pod kre Êla si´, ˝e
wy da nie przez za rzàd EBC de cy zji w spra wie wsz cz´ cia po st´ po wa nia
po wo du je po wsta nie praw pro ce so wych po stro nie in sty tu cji kre dy to wej.21

De cy zja ini cju jà ca t´ pro ce du r´ od po wia da za sa dzie wsz czy na nia przez
EBC po st´ po wa nia z urz´ du.

Przed pod j´ ciem de cy zji w spra wie wsz cz´ cia po st´ po wa nia o na ru -
sze nie prze pi sów EBC lub wła Êci wy kra jo wy bank cen tral ny mo gà za ̋ à -
daç od in sty tu cji kre dy to wej wszel kich in for ma cji na te mat za rzu ca ne -
go na ru sze nia (art. 2 ust. 2 roz po rzà dze nia EBC nr 2157/99). Stro na mi
te go po st´ po wa nia sà z jed nej stro ny EBC lub wła Êci wy bank cen tral ny,
a z dru giej in sty tu cja kre dy to wa, któ ra do pu Êci ła si´ za nie dba nia obo -
wiàz ku do ty czà ce go re zerw obo wiàz ko wych. Co do za sa dy, je Êli stro ny
nie po sta no wià ina czej, po ro zu mie wa nie si´ EBC lub wła Êci we go ban -
ku cen tral ne go z in sty tu cjà kre dy to wà od by wa si´ w j´ zy ku paƒ stwa
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człon kow skie go, w któ re go ju rys dyk cji mia ło miej sce do mnie ma ne na -
ru sze nie (art. 2 ust. 4 roz po rzà dze nia EBC nr 2157/99).

In sty tu cja kre dy to wa po otrzy ma niu wspo mnia ne go po wia do mie nia
mo ̋ e w ter mi nie pi´ ciu dni ro bo czych pod jàç na st´ pu jà ce dzia ła nia: po -
twier dziç za rzu ca ny jej czyn i wy ra ziç zgo d´ na pod da nie si´ okre Êlo nej
sank cji (co b´ dzie rów no znacz ne z za koƒ cze niem po st´ po wa nia), przed -
sta wiç EBC in for ma cj´ pi sem nà, wy ja Ênie nia, wy sto so waç sprze ciw oraz
za łà czyç do in for ma cji pi sem nej do ku men ty dla po twier dze nia tre Êci swo -
jej od po wie dzi. War to pod kre Êliç, ˝e in sty tu cja kre dy to wa prze ka zu je te
do ku men ty za rzà do wi EBC za po Êred nic twem kra jo we go ban ku cen tral -
ne go, któ re go obo wiàz kiem jest wów czas pi sem ne po wia do mie nie właÊ -
ci wych władz nad zor czych i dzia ła nie w tym za kre sie bez nad mier nej
zwło ki. Na st´p nie za rzàd EBC, na pod sta wie ma te ria łu ze bra ne go
w spra wie, po dej mu je de cy zj´ o na ło ̋ e niu sank cji na in sty tu cj´ kre dy -
to wà, chy ba ˝e stwier dzi, i˝ jej wy ja Ênie nia da jà pod sta w´ do od stà pie -
nia od na ło ̋ e niu sank cji. Ta ki wnio sek mo˝ na wy snuç z art. 11 ust. 4
ti ret 2 roz po rzà dze nia EBC nr 2157/99. W koƒ cu in sty tu cja kre dy to wa,
b´ dà ca stro nà ana li zo wa ne go po st´ po wa nia, mo ̋ e nie wnieÊç ˝ad ne go
sprze ci wu, sko rzy staç z pra wa mil cze nia. W ta kim przy pad ku przyj mu -
je si´, ˝e sank cja zo sta ła na ło ̋ o na na mo cy de cy zji za rzà du EBC, a gdy
de cy zja sta nie si´ osta tecz na, in sty tu cja kre dy to wa zo sta nie ob cià ̋ o na
sank cjà okre Êlo nà w za wia do mie niu.

In sty tu cja kre dy to wa jest in for mo wa na w dro dze pi sem nej o de cy zji
oraz o przy słu gu jà cym jej pra wie do tzw. po now ne go zba da nia. Po wia -
do mie nie to tak ̋ e zo sta je prze ka za ne wła Êci wym wła dzom nad zor czym
oraz kra jo we mu ban ko wi cen tral ne mu paƒ stwa człon kow skie go, w ra -
mach ju rys dyk cji któ re go do szło do na ru sze nia. Wnio sek w spra wie po -
now ne go zba da nia de cy zji za rzà du EBC przez Ra d´ Pre ze sów EBC, ze
wspie ra jà cy mi go in for ma cja mi i za rzu ta mi, in sty tu cja kre dy to wa mo ̋ e
zło ̋ yç w cià gu 15 dni od otrzy ma nia po wia do mie nia, na pi Êmie, do Rady
Pre ze sów EBC. Z ko lei de cy zja Ra dy Pre ze sów EBC w spra wie owe go
wnio sku po win na za wie raç uza sad nie nie, a po wia do mie nie o niej mu si
zo staç prze ka za ne in sty tu cji kre dy to wej, or ga no wi nad zor cze mu oraz
kra jo we mu ban ko wi cen tral ne mu paƒ stwa człon kow skie go, w któ rym na -
stà pi ło na ru sze nie. W po wia do mie niu po win na si´ tak ̋ e zna leêç in for -
ma cja o przy słu gu jà cym in sty tu cji kre dy to wej pra wie do od wo ła nia, je -
Êli bo wiem Ra da Pre ze sów EBC nie po dej mie ˝ad nej de cy zji w cià gu
dwóch mie si´ cy od zło ̋ e nia wnio sku (wcze Êniej był to ter min 15-dnio -
wy), in sty tu cji kre dy to wej przy słu gu je, zgod nie z Trak ta tem o funk cjo -
no wa niu Unii Eu ro pej skiej, od wo ła nie od de cy zji za rzà du EBC (art. 3
ust. 5–7 roz po rzà dze nia EBC nr 2532/98).



22 Pod kre Êle nie – M.F.
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Ist nie je rów nie˝ in ny me cha nizm ni˝ po now ne ba da nie de cy zji –
okre Êlo na w art. 8 roz po rzà dze nia EBC nr 2157/99 in sty tu cja prze glà -
du de cy zji przez Ra d´ Pre ze sów EBC. Pod mio tem wnio sku jà cym jest
tu taj Ra da Pre ze sów EBC, któ ra mo ̋ e za ̋ à daç od in sty tu cji kre dy to wej,
za rzà du EBC lub wła Êci we go ban ku cen tral ne go do star cze nia do dat ko -
wych in for ma cji w ce lu do ko na nia prze glà du de cy zji za rzà du EBC.
Wska za ne pod mio ty ma jà obo wià zek do star cze nia Ra dzie Pre ze sów EBC
tej in for ma cji w ter mi nie, któ ry nie po wi nien byç krót szy ni˝ dzie si´ç
dni ro bo czych. Jak mo˝ na za uwa ̋ yç, re gu la cja ta ma po móc Ra dzie Pre -
ze sów EBC w po zy ski wa niu in for ma cji na te mat dzia łal no Êci za rzà du
EBC w za kre sie wy da wa nia przez ten or gan de cy zji w spra wie na kła da -
nia sank cji, nie tyl ko w przy pad ku nie speł nia nia wy mo gu utrzy my wa nia
re zerw obo wiàz ko wych przez in sty tu cje kre dy to we.

Zgod nie z art. 9 roz po rzà dze nia EBC nr 2157/99, gdy de cy zja do ty -
czà ca na ło ̋ e nia sank cji sta nie si´ osta tecz na, Ra da Pre ze sów EBC, po
za si´ gni´ ciu opi nii od po wied nich kra jo wych władz nad zor czych, mo ̋ e
za de cy do waç o opu bli ko wa niu tej de cy zji, a tak ̋ e in for ma cji z nià zwià -
za nych w Dzien ni ku Urz´ do wym Unii Eu ro pej skiej. W de cy zji tej okreÊ -
la si´ zwłasz cza spo sób do ko ny wa nia płat no Êci zwià za nych z na ło ̋ o nà
sank cjà. Kra jo we ban ki cen tral ne sà te˝ obo wià za ne skła daç EBC spra -
woz da nia do ty czà ce sto so wa nia sank cji. Ma jà tak ̋ e za za da nie po dej -
mo waç wszel kie nie zb´d ne kro ki w ce lu efek tyw nej re ali za cji na ło ̋ o nej
sank cji. To na nie rów nie˝ zo stał na ło ̋ o ny obo wià zek prze cho wy wa nia,
przez co naj mniej pi´ç lat, wszel kich in for ma cji istot nych dla re ali za cji
de cy zji o na ło ̋ e niu sank cji (art. 9 roz po rzà dze nia EBC nr 2157/99).

Ana li za prze pi sów roz po rzà dze nia EBC nr 2157/99 po zwa la na uwa -
g´, ˝e do na ru sze nia prze pi sów do ty czà cych re zer wy obo wiàz ko wej mo -
˝e mieç rów nie˝ za sto so wa nie pro ce du ra uprosz czo na, któ rà zgod nie z art.
10 wspo mnia ne go roz po rzà dze nia wol no si´ po słu gi waç w przy pad kach
drob niej szych na ru szeƒ prze pi sów. Prze słan kà jej za sto so wa nia jest za -
kwa li fi ko wa nie nie speł nie nia wy ma gaƒ zwià za nych z re zer wà obo wiàz ko -
wà ja ko „nie wiel kie go na ru sze nia prze pi sów”. Je Êli, zgod nie z re gu la cja -
mi praw ny mi, za rzàd EBC za de cy du je o wy bo rze uprosz czo ne go
po st´ po wa nia o na ru sze nie prze pi sów co do drob nych na ru szeƒ pra wa,
na ło ̋ o na grzyw na nie b´ dzie mo gła prze kra czaç 25 000 eu ro. W art. 10
ust. 3 roz po rzà dze nia EBC nr 2157/99 sta no wi si´, ˝e: „ni niej szy ar ty -
kuł – do ty czà cy pro ce du ry uprosz czo nej – nie uchy bia pro ce du rze sto -
so wa nej w przy pad ku nie speł nie nia wy ma gaƒ do ty czà cych re zerw obo -
wiàz ko wych, usta no wio nych w art. 11 ni niej sze go roz po rzà dze nia”.22 Fakt,
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˝e pro ce du ra uprosz czo na nie na ru sza prze pi sów do ty czà cych utrzy my -
wa nia re zerw obo wiàz ko wych nie ozna cza jed nak, ˝e b´ dzie cz´ sto sto -
so wa na w przy pad ku nie speł nie nia wy mo gów w za kre sie mi ni mal nych re -
zerw obo wiàz ko wych. Dys ku syj ne bo wiem mo ̋ e si´ oka zaç w kon kret nej
sy tu acji za kwa li fi ko wa nie nie prze strze ga nia wy mo gu re zer wy obo wiàz ko -
wej ja ko „nie wiel kie go na ru sze nia prze pi sów”.

Do sank cji, któ re EBC mo ̋ e sto so waç w pro ce du rze szcze gól nej, jak
wska za no po wy ̋ ej, za li cza jà si´ tyl ko te, któ re uj´ to w art. 7 roz po rzà -
dze nia Ra dy nr 2531/98. War to do daç, ̋ e sank cji nie wy ko nu je si´ w sto -
sun ku do in sty tu cji kre dy to wej do cza su upra wo moc nie nia si´ de cy zji.
Zgod nie z art. 3 ust. 8 roz po rzà dze nia Ra dy nr 2532/98 de cy zja uzy sku -
je pra wo moc noÊç w dwóch sy tu acjach. Po pierw sze, gdy upły nie okres
15 dni po trzeb ny na zło ̋ e nie wnio sku o po now ne zba da nie de cy zji za -
rzà du przez Ra d´ Pre ze sów EBC, o ile oczy wi Êcie in sty tu cja kre dy to wa
ta kie go wnio sku w prze wi dzia nym ter mi nie nie zło ̋ y. Po dru gie, w przy -
pad ku po in for mo wa nia in sty tu cji kre dy to wej przez Ra d´ Pre ze sów EBC
o pod j´ tej de cy zji lub w ra zie upły wu okre su dwóch mie si´ cy, prze wi -
dzia ne go dla Ra dy Pre ze sów EBC na po now ne zba da nie de cy zji, w sy -
tu acji, gdy Ra da Pre ze sów b´ dzie mil czeç. Wszel kie wpły wy z ty tu łu sank -
cji na kła da nych przez EBC na le ̋ à do EBC.

Wy da je si´ za tem, ̋ e po st´ po wa nie do ty czà ce na kła da nia sank cji przez
EBC za nie sto so wa nie si´ do wy mo gu utrzy ma nia re zer wy obo wiàz ko wej
mo˝ na po dzie liç na na st´ pu jà ce eta py: pierw szy roz po czy na de cy zja
w spra wie wsz cz´ cia po st´ po wa nia o na ru sze nie prze pi sów do ty czà cych
sto so wa nia mi ni mal nych re zerw obo wiàz ko wych (wst´p ne po st´ po wa nie
szcze gól ne). Dru gi na to miast – po wia do mie nie przez za rzàd EBC in sty -
tu cji kre dy to wej o do mnie ma nym wy kro cze niu i sto sow nej sank cji oraz
o mo˝ li wo Êci zgło sze nia przez nià sprze ci wu (wła Êci we po st´ po wa nie
szcze gól ne). Da lej, w przy pad ku wnie sie nia sprze ci wu, wy st´ pu je etap
zwià za ny z je go roz pa trze niem i wy da niem de cy zji o na ło ̋ e niu sank cji
(wła Êci we po st´ po wa nie szcze gól ne z wnie sie niem sprze ci wu). W przy -
pad ku mil cze nia in sty tu cji kre dy to wej uzna je si´, ˝e sank cja zo sta ła na -
ło ̋ o na na mo cy de cy zji za rzà du EBC, chy ba ˝e in sty tu cja kre dy to wa po -
twier dzi za nie cha nie do peł nie nia ana li zo wa ne go obo wiàz ku i wy ra zi
zgo d´ na pod da nie si´ sank cji. Na st´p ny etap do ty czy mo˝ li wo Êci za sto -
so wa nia przez in sty tu cj´ kre dy to wà pro ce du ry po now ne go zba da nia de -
cy zji za rzà du EBC przez Ra d´ Pre ze sów EBC (wła Êci we po st´ po wa nie
szcze gól ne z in sty tu cjà po now ne go zba da nia de cy zji). Ostat ni etap pro ce -
du ry zwià za ny jest z po st´ po wa niem od wo ław czym, któ re przy słu gu je in -
sty tu cji kre dy to wej zgod nie z re gu la cja mi trak ta to wy mi (po st´ po wa nie od -
wo ław cze do ty czà ce obo wiàz ku utrzy ma nia re zerw obo wiàz ko wych).



23 Pod kre Êle nie – M.F.
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4. Zasady procedury nakładania sankcji przez
EBC na instytucje kredytowe za nieprzestrzeganie

wymogów dotyczàcych minimalnych
rezerw obowiàzkowych

Po do ko na niu wspo mnia nych ana liz stwier dziç mo˝ na, ˝e po st´ po -
wa nie szcze gól ne jest pro wa dzo ne we dług kil ku za sad. Nie któ re zo sta -
ły po da ne przez eu ro pej skie go pra wo daw c´ bez po Êred nio w przy to czo -
nych wcze Êniej ak tach praw nych do ty czà cych na kła da nia sank cji za
nie prze strze ga nie wy mo gu utrzy my wa nia re zerw obo wiàz ko wych oraz
kre owa nia te go obo wiàz ku (pierw sza gru pa za sad). In nym mo˝ na – jak
si´ wy da je – nadaç ter mi no lo gi´ ana lo gicz nà do za sad da jà cych si´ wy -
od r´b niç z ca ło kształ tu prze pi sów eu ro pej skie go pra wa ban ko we go
ESBC i sze rzej – pra wa fi nan so we go UE (dru ga gru pa).

Do za sad oma wia nej pro ce du ry w ra mach pierw szej gru py za li cza
si´: za sa d´ po uf no Êci po st´ po wa nia w spra wie na ru sze nia prze pi sów (art.
7 roz po rzà dze nia EBC nr 2157/99), szyb ko Êci i ter mi no wo Êci po st´ po -
wa nia (art. 12 roz po rzà dze nia EBC nr 2157/99), pro por cjo nal no Êci w na -
kła da niu sank cji (art. 2 roz po rzà dze nia Ra dy nr 2532/98), a tak ̋ e za -
sa d´ jed no li tej pro ce du ry na kła da nia sank cji przez EBC. Ostat nià
z wy mie nio nych mo˝ na wy wieÊç z pre am bu ły do roz po rzà dze nia Ra dy
nr 2532/98, gdzie pod kre Êla si´, ˝e „w ce lu jed no li te go po dej Êcia do
na kła da nia sank cji w ró˝ nych dzie dzi nach kom pe ten cji EBC na le ̋ y
umie Êciç wszyst kie prze pi sy ogól ne i pro ce du ral ne do ty czà ce na kła da -
nia ta kich sank cji w jed nym roz po rzà dze niu Ra dy; in ne roz po rzà dze -
nia Ra dy prze wi du jà na kła da nie szcze gól nych sank cji w szcze gól nych
dzie dzi nach i od wo łu jà si´ do ni niej sze go roz po rzà dze nia w za kre sie za -
sad i pro ce dur do ty czà cych na kła da nia ta kich sank cji”.23 Po moc ne
w opi sy wa niu pro ce du ry na kła da nia sank cji sà te˝ za sa dy, któ re mo˝ na
od two rzyç z pre am buł roz po rzà dzeƒ: Ra dy nr 2532/98 i EBC nr 2157/
99, oraz z kon kret nych prze pi sów tych do ku men tów, m.in.: swo bo dy dzia -
ła nia EBC, współ pra cy EBC z paƒ stwa mi człon kow ski mi, le ga li zmu, jaw -
no Êci i rze tel no Êci po st´ po wa nia, po uf no Êci i za cho wa nia ta jem ni cy za -
wo do wej, jaw no Êci na kła da nia sank cji oraz za sa da po słu gi wa nia si´
j´ zy kiem oj czy stym paƒ stwa, któ re go in sty tu cja kre dy to wa do pu Êci ła
si´ na ru sze nia (art. 2 ust. 4 roz po rzà dze nia EBC nr 2157/99). Mo˝ na
rów nie˝ wy ró˝ niç za sa d´ re pre zen ta cji praw nej in sty tu cji kre dy to wej, któ -
ra nie prze strze ga ła wy mo gu utrzy my wa nia re zer wy obo wiàz ko wej.
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W dru giej gru pie za sad, któ re wy wieÊç mo˝ na z ca ło kształ tu prze pi -
sów eu ro pej skie go pra wa ban ko we go ESBC czy sze rzej pra wa fi nan so we -
go UE, sà przede wszyst kim wska za ne w art. 3 ust. 3 Trak ta tu o funk cjo -
no wa niu Unii Eu ro pej skiej, do któ re go od sy ła rów nie˝ art. 127 TFUE.
War to wska zaç w tym miej scu za sa d´ sta bil no Êci cen i zrów no wa ̋ o ne go
wzro stu go spo dar cze go oraz wspie ra nia ogól nych po li tyk go spo dar czych
w UE przy po sza no wa niu za sa dy otwar tej go spo dar ki ryn ko wej z wol nà
kon ku ren cjà. Trze ba rów nie˝ nad mie niç, ˝e w art. 119 ust. 3 TFUE znaj -
du je si´ do pre cy zo wa nie po wy˝ szych za sad przez pra wo daw c´ eu ro pej -
skie go. Wska zu je on bo wiem, ̋ e za rów no dzia ła nia paƒstw człon kow skich,
jak i Unii za kła da jà po sza no wa nie pew nych za sad prze wod nich, do któ -
rych za li cza wła Ênie za sa d´ sta bil no Êci ce no wej, zdro wych fi nan sów pu -
blicz nych i wa run ków pie ni´˝ nych oraz trwa łej rów no wa gi płat ni czej, a tak -
˝e osià ga nia pod sta wo we go ce lu po li ty ki pie ni´˝ nej UE, czy li sta bil ne go
po zio mu cen w UE. Jest to tym bar dziej istot ne, ˝e sto so wa nie re zerw
obo wiàz ko wych na le ̋ y do in stru men tów praw nych po li ty ki pie ni´˝ nej, od -
dzia łu je na płyn noÊç in sty tu cji kre dy to wych i sprzy ja sta bi li za cji stóp pro -
cen to wych na ryn ku. Wy mie nio ne za sa dy, ure gu lo wa ne w pra wie trak ta -
to wym, jak kol wiek na ce cho wa ne spo rym stop niem ogól no Êci w za kre sie
kon stru owa nia za sad po moc nych w ana li zie pro ce du ry szcze gól nej, za -
wie ra jà jed nak tre Êci, któ re po win ny sta no wiç wska zów k´ dla pod mio tów
uczest ni czà cych w tej pro ce du rze.

Z ko lei wÊród za sad istot nych w dzia łal no Êci orzecz ni czej ETS, a pod -
le ga jà cych wy ko rzy sta niu na grun cie ana li zo wa nej pro ce du ry, wy mie niç
mo˝ na rów nie˝ za sa d´ nie dy skry mi na cji i rów ne go trak to wa nia in sty tu -
cji kre dy to wych, któ re na ru szy ły obo wià zek utrzy my wa nia re zerw obo -
wiàz ko wych, i za sa d´ po sza no wa nia przez EBC praw stron trze cich do
obro ny. Trze ba jed nak pod kre Êliç, ˝e w ana li zo wa nym po st´ po wa niu
szcze gól nym wy łà czo ne jest sto so wa nie za sa dy ne bis in idem (art. 2 ust.
1 roz po rzà dze nia nr 2157/99: „Na pod sta wie tych sa mych fak tów mo˝ -
na wsz czàç prze ciw ko te mu sa me mu przed si´ bior stwu nie wi´ cej ni˝ jed -
no po st´ po wa nie o na ru sze nie prze pi sów”).

5. Za koƒ cze nie

Oce nia jàc ana li zo wa ne re gu la cje, do ty czà ce pro ce du ry nie sto so wa -
nia si´ do wy ma gaƒ do ty czà cych mi ni mal nych re zerw obo wiàz ko wych,
pod kre Êliç na le ̋ y, ˝e szko da, i˝ pra wo daw ca eu ro pej ski nie umie Êcił
wszyst kich prze pi sów w jed nym ak cie pra wa eu ro pej skie go. Za sto so wa -
na przez nie go tech ni ka le gi sla cyj na nie po trzeb nie kom pli ku je nie tyl -
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ko lek tu r´, ale tak ̋ e pra wi dło wà re kon struk cj´ prze bie gu pro ce du ry. Ze
wzgl´ du na ca ło kształt po sta no wieƒ w tym za kre sie, za rów no z po wo -
dów for mal no praw nych, zwià za nych z od r´b no Êcià pod staw praw nych
pro ce du ry, jak i ze wzgl´ dów ma te rial no -praw nych, do ty czà cych na ru -
sze nia obo wiàz ku po le ga jà ce go wy łàcz nie na nie sto so wa niu si´ do wy -
mo gu utrzy my wa nia re zerw obo wiàz ko wych, mo˝ na wska zaç, ˝e sta no -
wi ona od r´b ny, szcze gól ny typ, a prze pi sy nor mu jà ce jej funk cjo no wa nie
two rzà wła Êci we tyl ko dla niej za sa dy pro ce du ral ne. Jak wy ka za ły po -
wy˝ sze ana li zy, re gu la cja pro ce du ry szcze gól nej pod po rzàd ko wa na jest
pew nym za sa dom, któ re mo˝ na na zwaç prze wod ni mi. Za li cza jà si´ do
nich za sa dy: efek tyw no Êci i szyb ko Êci po st´ po wa nia oraz jed no li te go sys -
te mu re zerw w Eu ro sys te mie, a tym sa mym jed no li tej po li ty ki pie ni´˝ -
nej, któ rej in stru men tem praw nym sà rów nie˝ re zer wy.

Po zo sta je jesz cze tyl ko kwe stia usto sun ko wa nia si´ do py ta nia po sta -
wio ne go na wst´ pie ni niej sze go ar ty ku łu, a mia no wi cie, skàd EBC czer -
pie kom pe ten cje do na kła da nia na in sty tu cje kre dy to we paƒstw stre fy euro
sank cji w przy pad ku nie sto so wa nia si´ przez nie do wy mo gu utrzy my wa -
nia mi ni mal nych re zerw obo wiàz ko wych. Mo˝ na wska zaç, ̋ e z prze pi sów
praw nych, wzmoc nio nych ko niecz no Êcià re ali za cji ce lów wy ra ̋ o nych
w prze pi sach eu ro pej skich – obec nie głów nie w Trak ta cie o funk cjo no wa -
niu UE, Sta tu cie ESBC i EBC – oraz po trze bà za pew nienia jed no li tej po -
li ty ki pie ni´˝ nej w Eu ro sys te mie (le gi ty mi za cja funk cjo nal na). Do pod -
staw praw nych istot nych dla uza sad nie nia re ali za cji kom pe ten cji EBC
w oma wia nym za kre sie na le ̋ à, oprócz re gu la cji eu ro pej skich, rów nie˝
prze pi sy kra jo we paƒstw uczest ni czà cych w III eta pie UGiW, szcze gól nie
istot ne dla le gi ty mi za cji upraw nieƒ EBC. Przede wszyst kim jest to prze -
pis art. 127 ust. 2 TFUE (daw ny art. 105 Trak ta tu usta na wia jà ce go Wspól -
no t´ Eu ro pej skà – TWE), w któ rym sta no wi si´ m.in., ˝e pod sta wo we za -
da nia ESBC po le ga jà na de fi nio wa niu i urze czy wist nia niu po li ty ki
pie ni´˝ nej UE, a prze cie˝ jed nym z in stru men tów tej po li ty ki jest wła Ênie
sys tem re zerw obo wiàz ko wych. Je Êli in stytu cje kre dy to we paƒstw stre fy
eu ro nie speł nia jà obo wiàz ku utrzy my wa nia re zerw, sto so wa nie sank cji
ma spo wo do waç zdy scy pli no wa nie ich, co przy czy ni si´ do osià ga nia ce -
lów po li ty ki pie ni´˝ nej UE. Zgod nie z art. 132 ust. 1 TFUE (daw ny art. 110
TWE), w ce lu wy ko ny wa nia za daƒ po wie rzo nych ESBC, EBC na pod sta -
wie prze pi sów trak ta to wych i wa run ków okre Êlo nych w Sta tu cie (cho dzi
zwłasz cza o art. 19 ust. 1 Sta tu tu ESBC) uchwa la roz po rzà dze nia i po -
dej mu je nie zb´d ne de cy zje. Le gi ty mi za cj´ dla sto so wa nia sank cji przez
EBC mo˝ na – jak si´ wy da je – łà czyç z fak tem, ˝e paƒ stwa człon kow skie
UE (z wy jàt kiem Da nii, Szwe cji i Wiel kiej Bry ta nii) zgo dzi ły si´ przy stà -
piç do III eta pu Unii Go spo dar czej i Wa lu to wej i w ten spo sób ogra ni czyç



24 Kon sty tu cja RP z 2.04.1997 r. (Dz.U. nr 78/1997, poz. 483 ze zm.). O ró˝ nych
sce na riu szach zmia ny ar ty ku łów 227 i 90 Kon sty tu cji RP w zwiàz ku z przy stà pie niem
Pol ski do stre fy eu ro i zmia na mi kom pe ten cji i za daƒ Na ro do we go Ban ku Pol skie go po
przy stà pie niu do III eta pu UGiW zob.: M.Fe do ro wicz, Der Be itritt Po lens zur Wirt scha -
fts und Währung su nion und die Po lni sche Ver fas sung von 1997, Osteu ro pa Ze it schrift,
Recht, Dez em ber 2009, nr 4, Hrsg. Deut sche Ge sel l schaft für Osteu ro pa kun de in Zu -
sam me nar be it mit dem In sti tut für Ostrecht der Uni ver sität zu Köln, s. 392–402.

25 Po j´ cie „opcja in te gra cyj na kon sty tu cji” sto su j´ za J.Bar czem, któ ry wpro wa dził je
pra cà: Mi´ dzy kon sty tu cjà a po nadna ro do wo Êcià. Opcja in te gra cyj na Kon sty tu cji RFN,
War sza wa 1990.
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cz´Êç kom pe ten cji własnych ban ków cen tral nych na rzecz EBC. Po za tym
le gi ty ma cja dla sto so wa nia sank cji za nie utrzy my wa nie mi ni mal nych re -
zerw obo wiàz ko wych ma êró dła w prze pi sach kra jo wych, głów nie kon sty -
tu cyj nych, na pod sta wie któ rych paƒ stwa człon kow skie zde cy do wa ły si´
ogra ni czyç swo je kom pe ten cje w za kre sie po li ty ki pie ni´˝ nej.

W przy pad ku przy stà pie nia Pol ski do III eta pu UGiW ogra ni cze nie
wska za nych kom pe ten cji wy ni kaç b´ dzie z ar ty ku łów Kon sty tu cji RP:
22724 (któ ry po wi nien zo staç zmie nio ny) i 90, okre Êla jà ce go tzw. opcj´
in te gra cyj nà kon sty tu cji.25 War to raz jesz cze pod kre Êliç, ˝e EBC kom -
pe ten cj´ do na kła da nia sank cji za nie prze strze ga nie wy mo gu utrzy my -
wa nia re zerw obo wiàz ko wych czer pie rów nie˝ z re ali za cji wspól nych dla
wszyst kich paƒstw ce lów po li ty ki pie ni´˝ nej UE. Po nad to, zgod nie z art.
132 ust. 3 TFUE, w gra ni cach i na wa run kach uchwa lo nych przez Ra -
d´, we dług pro ce du ry prze wi dzia nej w ar ty ku le 129 ust. 4, EBC jest upo -
wa˝ nio ny, w przy pad ku nie po sza no wa nia je go roz po rzà dzeƒ i de cy zji, do
na kła da nia na przed si´ bior stwa grzy wien i okre so wych kar pie ni´˝ nych.

In stru men ty praw ne słu ̋ à ce eg ze kwo wa niu funk cjo no wa nia sys te -
mu re zerw obo wiàz ko wych w Eu ro sys te mie skła da jà si´ rów nie˝ na treÊç
po j´ cia „in te gra cja mo ne tar na”. Dla te go mo˝ na stwier dziç, ˝e le gi ty mi -
za cja dla pro ce su in te gra cyj ne go w ra mach UGiW, któ ry po le ga w tym
przy pad ku na in te gra cji mo ne tar nej, jest peł na. Sta no wi bo wiem ko lej -
ny etap in te gra cji eu ro pej skiej. Jej rze tel na re ali za cja wy ma ga wy ko rzy -
sta nia in stru men tów praw nych za pew nia jà cych efek tyw noÊç i jed no li -
toÊç po li ty ki pie ni´˝ nej Eu ro sys te mu. Ze spół in stru men tów praw nych
po li ty ki pie ni´˝ nej (wÊród nich sto so wa nie sank cji za nie prze strze ga nie
wy mo gu utrzy my wa nia re zerw obo wiàz ko wych), sto so wa nych przez
uczest ni ków Eu ro sys te mu w ce lu wy ko na nia za ło ̋ eƒ trak ta to wych do -
ty czà cych UGiW, sta no wi rów nie˝ o tre Êci po j´ cia „in te gra cja mo ne tar -
na”, a na kła da nie sank cji za nie sto so wa nie si´ do wy mo gu utrzy my wa -
nia re zerw obo wiàz ko wych jest funk cjo nal nà kon se kwen cjà in te gra cji
mo ne tar nej, za pew nia jà cej pra wi dło we dzia ła nie Eu ro sys te mu.
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Abs tract

The pro ce du re in the event of non -com plian ce with mi ni -
mum re se rve re qu ire ments – central pro blems

A Co un cil Re gu la tion has es ta bli shed li mits and con di tions un der
which the Eu ro pe an Cen tral Bank (ECB) is en ti tled to im po se fi nes or
pe rio dic pe nal ty pay ments on un der ta kings for fa ilu re to com ply with
ob li ga tions re sul ting from its de ci sions and re gu la tions.

Ano ther im por tant thing is that the ECB, whi le car ry ing out the pro -
ce du re to de ter mi ne the ap pli ca ble sanc tion, must en su re as bro ad as
po ssi ble re spect of the ri ghts of de fen se of third par ties, in ac cor dan ce
with ge ne ral prin ci ples of law and the ca se law of the Co urt of Ju sti ce
of the Eu ro pe an Com mu ni ties on the mat ter, in par ti cu lar exi sting ca -
se law con cer ning the in qu iry po wers of the Eu ro pe an Com mis sion in
the field of com pe ti tion.

The ar tic le di scus ses the pro ce du re in the event of non -com plian -
ce with mi ni mum re se rve re qu ire ments and the prin ci ples ap ply ing in
the event of non -com plian ce with mi ni mum re se rve re qu ire ment. For
exam ple, be fo re any sanc tion is im po sed, the Exe cu ti ve Bo ard of the
ECB or a com pe tent na tio nal cen tral bank on its be half no ti fies the un -
der ta king con cer ned of the al le ged non -com plian ce and of the cor re -
spon ding sanc tion. The no ti fi ca tion con ta ins all the re le vant facts of the
al le ged non -com plian ce and in forms the ad dres see that, unless it sub -
mits ob jec tions, the sanc tion shall be de emed im po sed by de ci sion of
the Exe cu ti ve Bo ard of the ECB.

This ar tic le al so con si ders com pe ten ces of the ECB to im po se sanc -
tions in the event of non -com plian ce with mi ni mum re se rve re qu ire -
ments. The ana ly sis un der li nes and expla ins the prin ci ples and ru les
of that pro ce du re that we re con stru ed on the ba sis of the en ti re re gu -
la tion of EU ban king law. The ca ta lo gue of prin ci ples and ru les in that
pro ce du re is al so ta ken in to ac co unt. It is cru cial to re co gni ze pro blems
con cer ning that pro ce du re re gar ding Po land’s fu tu re ac cess to the Eu -
ro pe an Mo ne ta ry Union. Fi nal ly, the qu estion of le gi ti mi za tion of com -
pe ten ces to im po se sanc tions ap plied un der that pro ce du re de scri bed
and ana ly sed, as well.


