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Regulamin 

Krajowej Grupy Interesariuszy  AMI-Pay — KGI AMI-Pay 

(Advisory Group on Market Infrastructures for Payments 

National Stakeholder Group — AMI-Pay NSG) 
 
1. Postanowienia ogólne 

 

1.1. Krajowa Grupa Interesariuszy AMI-Pay (KGI AMI-Pay), zwana dalej Grupą,  jest 

powołana w celu wspierania grupy AMI-Pay (Advisory Group on Market Infrastructures 

for Payments, działającej na podstawie mandatu udzielonego przez Europejski Bank 

Centralny) w wypełnianiu jej roli oraz przekazywaniu wkładu do pracy Grupy AMI-Pay. 

 

1.2. KGI AMI-Pay wspiera polskich interesariuszy poprzez: 

- wzajemną pomoc i koordynację w sprawach techniczno-operacyjnych, 

- utrzymywania stałego kontaktu pomiędzy interesariuszami, grupą AMI-Pay oraz 

NBP, 

- udzielanie informacji i pomocy nowym członkom Grupy, 

- zbieranie informacji dotyczących potrzeb szkoleniowych. 

 

1.3. AMI-Pay KGI działa zgodnie z mandatem udzielonym przez Europejski Bank Centralny. 

 

1.4. AMI-Pay KGI działa w ramach struktury Rady ds. Usług Płatniczych przy Związku 

Banków Polskich, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. 

 

2. Definicje 

 

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają: 

 

AMI-Pay – Advisory Group on Market Infrastructures for Payments – grupa doradcza, która 

wspomaga Eurosystem w promowaniu sprawnego działania infrastruktury rynków 

finansowych, ułatwiając aktywny dialog z uczestnikami rynku i operatorami infrastruktury 

rynków finansowych w celu wspierania integracji rynku finansowego w dziedzinie płatności 

oraz doradzania w zakresie infrastruktury rynkowej zarządzanej przez Eurosystem i 

powiązanych z nią projektów; 

 

EBC – Europejski Bank Centralny; 

 

Eurosystem –banki centralne krajów strefy euro oraz EBC; 

 

Grupa – Krajowa Grupa Interesariuszy AMI-Pay (KGI AMI-Pay); 

 

Mandat – dokument wydany przez EBC określający cele, zadania oraz sposób działania 

Krajowych Grup Interesariuszy AMI-Pay (Advisory Group on Market Infrastructures for 

Payments National Stakeholders Groups); 

 

NBP – Narodowy Bank Polski; 

 

Prezydium – Prezydium Krajowej Grupy Interesariuszy AMI-Pay. 
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TARGET2 – całość wszystkich Systemów Będących Komponentami TARGET2, 

prowadzonych przez poszczególne banki centralne, świadczące usługi na rzecz swoich 

uczestników; 

 

TARGET2-NBP – System Będący Komponentem TARGET2 dla NBP; 

 

ZBP – Związek Banków Polskich. 

 

 

 

 

3. Skład Grupy 

 

3.1. Grupa składa się z Przewodniczącego, Sekretarza oraz członków. 

 

3.2. Istnieje również możliwość powołania jednego Zastępcy Przewodniczącego. 

 

3.3. Przewodniczącego Grupy, Zastępcę oraz Sekretarza Grupy wyznacza Grupa.  

3.4. Prezydium składa się z Przewodniczącego, Sekretarza oraz ewentualnie Zastępcy 

Przewodniczącego. 

 

3.5. Prezydium kieruje na bieżąco pracami Grupy i reprezentuje Grupę na zewnątrz. 

 

3.6. W skład Grupy wchodzą NBP, ZBP, krajowi użytkownicy systemu TARGET2 oraz inne 

podmioty zaproszone do udziału w pracach przez Przewodniczącego Grupy. Zakres 

podmiotowy zapraszanych uczestników określa Mandat. 

  

3.7. Członkowie działają w Grupie poprzez swoich przedstawicieli. 

 

4. Formy współpracy Zebranie Użytkowników 

 

4.1. Grupa organizuje spotkania, dyskusje oraz uzgodnienia korespondencyjne w celu 

wypracowania wspólnego stanowiska w sprawach dotyczących funkcjonowania systemu 

TARGET2. 

 

4.2. Przewodniczący Grupy lub Zastępca zwołuje spotkania Członków Grupy i przewodniczy 

obradom. 

 

4.3. Spotkania regularne odbywają się zgodnie z harmonogramem spotkań AMI-Pay w celu 

zapewnienia terminowego uzgodnienia i przekazania stanowiska Grupy. 

 

4.4. Przewodniczący może zaprosić do udziału w spotkaniu gości spoza grona Członków 

Grupy. 

 

4.5. Z zebrania Grupy sporządza się protokół i przechowuje w aktach Grupy. 
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5. Postanowienia końcowe 

 

5.1 Informacje na temat bieżących prac Grupy publikuje NBP w zakładce „System 

płatniczy”, na swojej stronie internetowej. Zakres prezentowanych informacji obejmuje w 

szczególności: 

- dane kontaktowe Prezydium Grupy, 

- dokumenty robocze będące przedmiotem prac Grupy, 

- harmonogram prac Grupy, 

- protokoły ze spotkań Grupy. 

 

5.2 Rozwiązanie Grupy może nastąpić na podstawie decyzji Prezydium lub na wniosek 

członka Grupy. 

  

5.3 Rada ds. Usług Płatniczych może podjąć decyzję o usunięciu Grupy ze struktur Rady w 

szczególności w przypadku działań Grupy niezgodnych ze Statutem ZBP lub uchwałami 

Walnego Zgromadzenia ZBP.  

 

5.4 Biorąc udział w pracach Grupy Członkowie akceptują postanowienia niniejszego 

Regulaminu. 

 

5.5 W sprawach nie unormowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się odpowiednio 

przepisy obowiązujące w Związku Banków Polskich. 

 

5.6 Regulamin wchodzi w życie z dniem 31.03.2018 r.  


