
przyjęto na posiedzeniu Rady Uczestników Rynku SPW w dniu  25 lipca 2012  r. 

Regulamin Komitetu Rynku Treasury BondSpot Poland 

 

§ 1 

Komitet Rynku Treasury BondSpot Poland (zwany dalej „Komitetem”) działa na podstawie 

Regulaminu Rynku Treasury BondSpot Poland (zwanego dalej „Regulaminem Rynku”) i niniejszego 

Regulaminu określonego przez Radę Uczestników Rynku SPW (zwaną dalej „RUR”), o której 

mowa w Regulaminie Pełnienia Funkcji Dealera Skarbowych Papierów Wartościowych. 

§ 2 

1. Komitet wybierany jest przez RUR na jednoroczną odnawialną kadencję. 

2. Komitet składa się z: 

1) pięciu  przedstawicieli Dealerów Skarbowych Papierów Wartościowych, 

2) przedstawiciela Ministra Finansów, 

3) przedstawiciela Narodowego Banku Polskiego, 

4) przedstawiciela BondSpot S.A. 

3. Jeżeli nastąpi zmniejszenie liczby członków Komitetu uzupełnienie jego składu powinno 

nastąpić na najbliższym posiedzeniu RUR. Podjęte do tego czasu decyzje i inne czynności 

Komitetu zachowują moc pod warunkiem, że członków Komitetu jest nie mniej niż 3 

(trzech). 

§ 3 

1. Członkowie Komitetu swoje prawa i obowiązki wykonują osobiście. 

2. Członkowie Komitetu zobowiązani są do zachowania w poufności wszystkich uzyskanych w 

trakcie postępowania wyjaśniającego informacji, z wyjątkiem informacji powszechnie znanych. 

3. Członkowie Komitetu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu. 

§ 4 

1. Komitet wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Komitetu i jego Zastępcę. Wyboru 

dokonuje się bezwzględną większością głosów oddanych, przy udziale w głosowaniu co 

najmniej połowy członków Komitetu. W razie potrzeby Komitet może dokonać wyborów 

uzupełniających. 

2. W przypadku zmiany Przewodniczącego lub jego Zastępcy postanowienia ust. 1 stosuje się 

odpowiednio. 

§ 5 

1. Posiedzenia Komitetu zwołuje Przewodniczący Komitetu, z zastrzeżeniem ust. 4. 

2. Posiedzenia Komitetu odbywają w się za pośrednictwem środków porozumiewania się na 

odległość. 

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Komitetu może zwołać plenarne 

posiedzenie Komitetu. 

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach posiedzenie Komitetu może zostać zwołane przez 

co najmniej trzech jego członków. 

§ 6 

1. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia powinno zostać wysłane członkom Komitetu w sposób 

zapewniający jego doręczenie w czasie umożliwiającym na zapoznanie się z materiałami 

dotyczącymi danej sprawy. Zawiadomienie powinno zostać wysłane członkom Komitetu co 

najmniej pocztą elektroniczną lub faxem.  

2. W przypadkach nagłych Przewodniczący może zarządzić inny, niż określony w ust. 1, sposób i 

termin powiadomienia członków Komitetu o dacie posiedzenia. 

§ 7 

1. Komitet wykonuje swoje czynności kolegialnie.  

2. Komitet może delegować członka bądź członków Komitetu do wykonywania określonych 

czynności wyjaśniających, w przypadku gdy wymaga tego określony przypadek. 



przyjęto na posiedzeniu Rady Uczestników Rynku SPW w dniu  25 lipca 2012  r. 

 

 

3. Komitet ma prawo w zakresie prowadzonego postępowania wyjaśniającego żądać od 

Uczestników Rynku Treasury BondSpot Poland pisemnych i ustnych wyjaśnień oraz kopii 

dokumentów. 

4. W okresach pomiędzy posiedzeniami czynności o charakterze administracyjnym w imieniu 

Komitetu wykonuje jego Przewodniczący. 

 

§ 8 

1. Do obowiązków Przewodniczącego Komitetu należy w szczególności: 

1) zwoływanie posiedzeń Komitetu i przewodniczenie im, 

2) podpisywanie korespondencji wychodzącej z Komitetu, 

3) podpisywanie decyzji podjętych przez Komitet. 

2. Zastępca Przewodniczącego Komitetu wykonuje wynikające z niniejszego Regulaminu 

obowiązki Przewodniczącego Komitetu w razie jego nieobecności.  

§ 9 

1. Dla ważności decyzji Komitetu wymagane jest powiadomienie o posiedzeniu i jego porządku 

obrad wszystkich członków Komitetu. 

2. Decyzje zapadają bezwzględną większością głosów przy udziale w głosowaniu co najmniej 

połowy członków Komitetu w tym Przewodniczącego Komitetu lub jego Zastępcy. W przypadku 

równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Komitetu. 

3. Komitet podejmuje decyzje w głosowaniu jawnym.  

4. Komitet podejmuje decyzje w trybie obiegowym za pomocą środków bezpośredniego 

porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem § 5 ust. 3. 

5. Komitet powinien uzasadnić swoją decyzję. 

§ 10 

1. Komitet powinien podjąć decyzję w danej sprawie w terminie 30 dni roboczych od dnia 

rozpoczęcia postępowania wyjaśniającego. 

2. Do terminu, o którym mowa w ust. 1, nie wlicza się czasu wyznaczonego przez Komitet na 

usunięcie naruszenia lub złożenia wyjaśnienia przez Uczestnika Rynku Treasury BondSpot 

Poland. 

§ 11 

1. Decyzje podpisane przez Przewodniczącego, materiały dokumentujące podjęcie decyzji za 

pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, dokumenty dotyczące 

poszczególnych spraw, inne materiały rozpatrywane na posiedzeniu Komitetu, gromadzone są 

w aktach Komitetu i przechowywane są w siedzibie BondSpot S.A.  

2. Dokumenty i materiały, o których mowa w ust. 1 mają charakter poufny. 

§ 12 

Obsługę organizacyjną i techniczno-kancelaryjną posiedzeń Komitetu zapewnia BondSpot S.A.. 

§ 13 

Członkowie Komitetu wykonują prawa i obowiązki określone w Regulaminie Rynku oraz w 

niniejszym Regulaminie bez prawa do wynagrodzenia. 

§ 14 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 lipca 2012 r. 

 

 


