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Regulamin Krajowej Grupy Interesariuszy AMI-SeCo NSG_PL 

 

 

§ 1 

1. W związku z podjęciem przez działającą przy Europejskim Banku Centralnym (EBC) Grupę doradczą 

AMI-SeCo (Advisory Group on Market Infrastructures for Securities and Collateral) prac w zakresie 

harmonizacji zasad zarządzania zabezpieczeniami na rynku europejskim tworzy się na polskim rynku 

kapitałowym Krajową Grupę Interesariuszy. 

2. Nazwa Grupy brzmi AMI-SeCo NSG_PL. 

  

§ 2 

1. W skład AMI-SeCo NSG_PL wchodzą przedstawiciele: Narodowego Banku Polskiego (NBP), 

Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (KDPW S.A.), KDPW_CCP S.A., domów 

maklerskich i banków, uczestników systemów rozrachunku papierów wartościowych prowadzonych 

przez NBP i KDPW S.A., emitentów, Ministra właściwego ds. instytucji finansowych oraz Komisji 

Nadzoru Finansowego. 

2. W spotkaniach AMI-SeCo NSG_PL w charakterze obserwatorów mogą uczestniczyć przedstawiciele: 

Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW S.A.), a także inne osoby za zgodą 

Przewodniczącego. 

  

§ 3 

1. Funkcję Przewodniczącego AMI-SeCo NSG_PL pełni Prezes KDPW S.A. 

2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Grupy w ustalonym przez niego zakresie może go 

zastąpić inny przedstawiciel KDPW S.A. wskazany przez Przewodniczącego. 

3. Funkcję Sekretarza AMI-SeCo NSG_PL pełni osoba wskazana przez NBP. 
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§ 4 

1. Spotkania AMI-SeCo NSG_PL odbywają się każdorazowo w terminie wskazanym przez 

Przewodniczącego z inicjatywy własnej albo na wniosek przedstawiciela NBP.  

2. Spotkania AMI-SeCo NSG_PL odbywają się w siedzibie KDPW S.A. albo przy wykorzystaniu środków 

bezpośredniego porozumiewania na odległość. Forma spotkania jest ustalana przez Przewodniczącego 

w uzgodnieniu z NBP. W przypadku odbywania posiedzenia przy wykorzystaniu środków 

bezpośredniego porozumiewania na odległość warunki techniczne jego przeprowadzenia określa 

KDPW S.A. 

  

§ 5 

 AMI-SeCo NSG_PL podejmuje uchwały lub postanowienia zwykłą większością głosów obecnych 

członków uprawnionych do głosowania. 

  

§ 6 

 Komunikacja w ramach AMI-SeCo NSG_PL odbywa się drogą elektroniczną. 

  

§ 7 

1. Wszelkie dokumenty będące efektem prac AMI-SeCo NSG_PL, przeznaczone dla EBC lub innych 

adresatów zagranicznych, są sporządzane w języku angielskim. Obowiązek przetłumaczenia 

dokumentu na język angielski spoczywa na jego autorze. 

2. Sekretarz AMI-SeCo NSG_PL sporządza sprawozdanie z przebiegu spotkania.  

 


