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REGULAMIN FUNKCJONOWANIA KOMITETU DO SPRAW RYZYKA 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 

1. Komitet do Spraw Ryzyka (dalej: „Komitet”) działa na podstawie: 

1) obowiązujących przepisów prawa, w szczególności rozporządzenia nr 648/2012 Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących 

przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów 

transakcji (z późn. zm.; dalej: „rozporządzenie EMIR”) oraz rozporządzenia delegowanego 

Komisji (UE) nr 153/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do regulacyjnych standardów 

technicznych dotyczących wymogów obowiązujących kontrahentów centralnych, 

2) postanowień Statutu KDPW_CCP S.A. oraz niniejszego Regulaminu Funkcjonowania Komitetu 

do Spraw Ryzyka (dalej: „Regulamin”). 

2. Komitet pełni funkcję opiniodawczą i doradczą dla KDPW_CCP S.A. (dalej: „KDPW_CCP”) w zakresie 

wszelkich spraw będących w zakresie jego kompetencji zgodnie z rozporządzeniem EMIR oraz 

Statutem KDPW_CCP, w szczególności tych, które mogą wpłynąć na zarządzanie ryzykiem, w tym 

dotyczących znaczącej zmiany modelu ryzyka, procedury na wypadek niewykonania zobowiązania 

przez uczestnika rozliczającego, kryteriów uzyskania statusu uczestnika rozliczającego, rozliczania 

nowych klas instrumentów finansowych lub outsourcingu.  

3. Rada Nadzorcza sprawuje bezpośredni nadzór nad funkcjonowaniem Komitetu zgodnie  

z przepisami, o których mowa w ust. 1. 

 

II. SKŁAD I POWOŁANIE KOMITETU  

 

§ 2 

1. W skład Komitetu wchodzą osoby powołane przez Radę Nadzorczą KDPW_CCP S.A. (dalej: „Rada 

Nadzorcza”) zgodnie z niniejszym Regulaminem spośród: 

1) niezależnych członków Rady Nadzorczej; 

2) przedstawicieli stowarzyszeń lub organizacji zrzeszających uczestników rozliczających; 

3) przedstawicieli stowarzyszeń lub organizacji zrzeszających podmioty zawierające transakcje, 

które są rozliczane przez KDPW_CCP, niebędące uczestnikami rozliczającymi.  

2. Przedstawiciele każdej z grup, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, powinni  być reprezentowani  

w składzie Komitetu. Przedstawiciele jednej grupy nie mogą stanowić więcej niż połowy wszystkich 

członków Komitetu ani mniej niż dwóch członków Komitetu. 

 

§ 3 

1. Kadencja członków Komitetu jest wspólna i trwa przez okres kadencji Rady Nadzorczej. 

2. Członkowie Komitetu są powoływani przez Radę Nadzorczą na każdą kolejną kadencję na 

pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej nowej kadencji Rady.  

 
§ 4 
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1. Do zgłoszenia swojego kandydata na członka Komitetu na daną kadencję Komitetu są uprawnione: 

1) Izba Domów Maklerskich, 

2) Rada Banków Depozytariuszy przy Związku Banków Polskich, 

3) Związek Banków Polskich, 

4) Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, 

5) Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami, 

6) Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych,  

7) inne stowarzyszenia i organizacje, które wykażą, że zrzeszają: 

a) co najmniej 20% wszystkich uczestników rozliczających, którzy uczestniczą w rozliczeniach 

prowadzonych w danym systemie rozliczeń, 

b) co najmniej jednego z uczestników rozliczających, którego suma ekspozycji w ostatnim 

roku kalendarzowym była największa, druga lub trzecia w kolejności (tj. zagregowana 

suma wartości jego wpłat tytułem wkładów wniesionych w ostatnim roku 

kalendarzowym do prowadzonego przez KDPW_CCP funduszu na wypadek 

niewykonania zobowiązania była największa, druga lub trzecia w kolejności), albo 

c) co najmniej trzech klientów uczestników rozliczających, którzy: 

− zawierają transakcje na danym rynku i są reprezentowani w rozliczeniach przez co 

najmniej 20% wszystkich uczestników rozliczających, którzy uczestniczą  

w rozliczeniach prowadzonych w danym systemie rozliczeń, lub są reprezentowani 

przez co najmniej dwóch uczestników rozliczających, o których mowa w lit. b powyżej, 

lub 

− którzy uzyskali status uczestnika nierozliczającego w danym systemie rozliczeń. 

2. Każde ze stowarzyszeń i organizacji, o których mowa ust. 1, składa podpisane własnoręcznie lub 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym oświadczenie wskazujące kandydata, do którego 

załącza (chyba że dokumenty te zostaną w odpowiednim czasie złożone bezpośrednio przez 

wskazanego kandydata): 

1) oświadczenie kandydata o spełnianiu kryterium nieposzlakowanej opinii, o którym mowa w § 16 

ust. 5 Statutu KDPW_CCP, oraz 

2) życiorys kandydata zawierający informacje potwierdzające odpowiednie doświadczenie i wiedzę 

niezbędną do właściwego wykonywania obowiązków członka Komitetu zgodnie z § 16 ust. 5 

Statutu KDPW_CCP, 

3) zgodę na kandydowanie do Komitetu,  

4) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności. 

3. Kandydaci na członków Komitetu są zapraszani przez Zarząd KDPW_CCP na pierwsze posiedzenie 

Rady Nadzorczej nowej kadencji.  

 

§ 5 

1. Przedstawiciele każdej z grup, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1-3, są powoływani przez Radę 

Nadzorczą w liczbie nie mniejszej niż trzech, o ile jest taka możliwość. 

2. Rada Nadzorcza powołuje członków Komitetu, jeżeli spełniają kryteria określone w Statucie 

KDPW_CCP.  

3. Rada Nadzorcza niezwłocznie odwołuje członka Komitetu, jeżeli przestał on spełniać kryteria 

określone w Statucie KDPW_CCP, istnieje uzasadniona wątpliwość, czy kryteria te są przez niego 

spełniane, lub w przypadku innych ważnych przyczyn, z powodu których nie może on lub nie 
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powinien pełnić dalej funkcji członka Komitetu, z zastrzeżeniem § 6 ust. 3.  

4. Rada Nadzorcza może odwołać członka Komitetu będącego przedstawicielem organizacji lub 

stowarzyszenia, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 lub 3, na wniosek tej organizacji lub 

stowarzyszenia. 

 

§ 6 

1. Mandat członka Komitetu wygasa, odpowiednio, z chwilą powołania przez Radę Nadzorczą 

nowego składu Komitetu kolejnej kadencji, rezygnacji członka Komitetu, jego śmierci lub 

odwołania przez Radę Nadzorczą, a w przypadku niezależnych członków Rady Nadzorczej – również 

z dniem wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej lub zmiany w KDPW_CCP oświadczenia,  

o którym mowa w § 12 ust. 10 Statutu KDPW_CCP, w związku z zaprzestaniem spełniania kryterium 

niezależności. 

2. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Komitetu będącego przedstawicielem organizacji lub 

stowarzyszenia, o której mowa w § 4 ust. 2, Rada Nadzorcza niezwłocznie powołuje na jego miejsce 

inną osobę wskazaną przez tę organizację lub stowarzyszenie, którego przedstawicielem był ten 

członek Komitetu, albo, w razie niewskazania kandydata przez tę organizację lub stowarzyszenia – 

osobę wskazaną przez inną organizację lub stowarzyszenie z danej grupy, o której mowa w § 2 ust. 

1 pkt 2 lub 3. 

3. Mandat członka Komitetu będącego niezależnym członkiem Rady Nadzorczej ulega zawieszeniu na 

czas delegowania go do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu, chyba że Rada 

Nadzorcza odwoła tego członka ze składu Komitetu, powołując w jego miejsce inną osobę będącą 

niezależnym członkiem Rady Nadzorczej. 

 

II. ORGANIZACJA KOMITETU 

 

§ 7 

1. Komitet wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komitetu, przy 

czym Przewodniczącym Komitetu może być wyłącznie osoba wybrana spośród niezależnych 

członków Rady Nadzorczej. Komitet może odwołać Przewodniczącego lub 

Wiceprzewodniczącego. 

2. Przewodniczący kieruje pracami Komitetu oraz reprezentuje go wobec organów KDPW_CCP  

i innych osób. Do obowiązków Przewodniczącego należy w szczególności zwoływanie posiedzeń, 

zarządzanie wydania przez Komitet opinii wyłącznie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego 

porozumiewania się na odległość, wnioskowanie do Zarządu lub Rady Nadzorczej o przekazanie 

Komitetowi określonych dokumentów lub informacji niezbędnych do wydania opinii w określonej 

sprawie, a także przekazywanie Zarządowi lub Radzie Nadzorczej wyników prac Komitetu oraz 

udzielanie odpowiedzi na ich zapytania.  

3. W przypadku nieobecności lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia przez 

Przewodniczącego jego funkcji, sprawuje ją Wiceprzewodniczący, a w razie jego nieobecności — 

upoważniony przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego członek Komitetu.  

 

§ 8 

Zarząd KDPW_CCP zapewnia obsługę administracyjno-techniczną Komitetu, w tym:  

1) przygotowuje i wysyła zaproszenia  oraz materiały na stałe posiedzenia Komitetu,  
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2) informuje Komisję Nadzoru Finansowego o miejscu, terminach stałych posiedzeń Komitetu i 

planowanym porządku obrad oraz o podjętych przez Komitet uchwałach,  

3) umożliwia odbywanie stałych posiedzeń Komitetu w siedzibie KDPW_CCP oraz przy 

wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.  

III. ZWOŁYWANIE POSIEDZEŃ, PROWADZENIE OBRAD I PODEJMOWANIE UCHWAŁ 

 

§ 9 

Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów członków Komitetu uczestniczących  

w głosowaniu: 

1) na posiedzeniach stałych, które odbywają się cyklicznie zgodnie z § 10 ust. 1 Regulaminu, albo 

2) w trybie przeprowadzanym w miarę potrzeb ad hoc, wyłącznie przy wykorzystaniu środków 

bezpośredniego porozumiewania się na odległość, zgodnie z § 14 Regulaminu. 

 

§ 10 

1. Komitet odbywa regularne stałe posiedzenia, z częstotliwością umożliwiającą mu prawidłowe 

wykonywanie jego zadań, co najmniej raz na pół roku. Terminy regularnych posiedzeń Komitetu 

ustala Przewodniczący Komitetu, uwzględniając w miarę możliwości wnioski wszystkich 

członków Komitetu, tak aby zapewnić możliwość uczestniczenia w posiedzeniach wszystkim 

członkom Komitetu. 

2. Przewodniczący zwołuje stałe posiedzenie Komitetu i ustala jego porządek obrad:  

a) z własnej inicjatywy,  

b) na wniosek innego członka Komitetu, 

c) na wniosek Zarządu lub Rady Nadzorczej.  

3. Wniosek o zwołanie stałego posiedzenia Komitetu jest składany Przewodniczącemu wraz  

z propozycją porządku obrad i uzasadnieniem. Przewodniczący powinien zwołać posiedzenie 

niezwłocznie po otrzymaniu wniosku w tej sprawie. Wniosek jest przekazywany do wiadomości 

Komisji Nadzoru Finansowego. 

4. Przewodniczący kieruje posiedzeniem Komitetu, udziela głosu, zarządza głosowanie i ogłasza jego 

wynik.  

 

§ 11 

1. Członkowie Komitetu uczestniczą w stałych posiedzeniach Komitetu: 

1) w lokalu siedziby KDPW_CCP lub 

2) przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w sposób 

udostępniony przez KDPW_CCP, o ile takie środki pozwalają na jednoczesną wielostronną 

komunikację i identyfikację wszystkich osób uczestniczących w posiedzeniu. 

2. Członkowie Komitetu mogą uczestniczyć w stałych posiedzeniach przy wykorzystaniu środków 

bezpośredniego porozumiewania się na odległość, chyba że posiedzenie zostało zwołane przez 

Przewodniczącego z wyłączeniem takiej możliwości. 

3. Członek Komitetu powinien zgłosić Przewodniczącemu Komitetu zamiar uczestnictwa w stałym 

posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość nie 

później niż na 1 dzień roboczy przed planowanym rozpoczęciem tego posiedzenia, chyba że 

posiedzenie zostało zwołane w tym trybie.  
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Udział w stałych posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na 

odległość może obejmować również innych uczestników stałego posiedzenia zaproszonych przez 

Przewodniczącego.  

 

§ 12 

1. Zawiadomienie o zwołaniu stałego posiedzenia Komitetu powinno zostać dokonane na co najmniej 

5 dni roboczych przed planowanym terminem posiedzenia przez doręczenie go członkom Komitetu 

na adres poczty elektronicznej wskazany przez każdego z nich zgodnie z Regulaminem.  

W zawiadomieniach należy określić porządek obrad, miejsce lub sposób uczestniczenia w stałym 

posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość i termin 

posiedzenia (sposób uczestniczenia przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania 

się na odległość może być również podany później na wniosek któregokolwiek z członków 

Komitetu). Jeżeli możliwość uczestniczenia przy wykorzystaniu środków bezpośredniego 

porozumiewania się na odległość została wyłączona – również należy zawrzeć informację o tym.  

2. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Komitetu może skrócić termin, o którym mowa  

w ust. 1.  

3. Zawiadomienie uznaje się też za dokonane, jeżeli wszyscy członkowie Komitetu byli obecni na 

stałym posiedzeniu i ustalili jednocześnie termin kolejnego posiedzenia, miejsce lub sposób 

uczestniczenia w stałym posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania 

się na odległość, albo wyłączenie możliwości uczestniczenia w tym trybie, a także jego porządek 

obrad.  

4. Materiały dotyczące spraw objętych porządkiem obrad są udostępniane członkom Komitetu 

zgodnie z Regulaminem.  

5. Zawiadomienie o stałym posiedzeniu Komitetu należy przesłać Zarządowi KDPW_CCP oraz Komisji 

Nadzoru Finansowego, a także innym osobom, jeżeli są uprawnione do uczestniczenia  

w posiedzeniu zgodnie z właściwymi przepisami prawa.  

 

§ 13 

1. Uchwały mogą być podejmowane na stałych posiedzeniach tylko w sprawach objętych porządkiem 

obrad, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.  

2. Zmiana porządku obrad dotycząca spraw kończących się podjęciem uchwały lub wymagających 

złożenia przez członka Komitetu oświadczenia, może nastąpić, jeżeli wszyscy członkowie Komitetu 

uczestniczą w posiedzeniu i każdy z nich wyraził zgodę na tę zmianę.  

3. Zmiana porządku obrad dotycząca spraw, które nie kończą się podjęciem uchwały lub które nie 

wymagają złożenia przez członka Komitetu oświadczenia, może nastąpić bezwzględną większością 

głosów członków Komitetu biorących udział w głosowaniu. 

 

§ 14 

1. Przewodniczący zarządza podjęcie uchwały wyłącznie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego 

porozumiewania się na odległość, działając w tej sprawie z inicjatywy własnej, na wniosek Zarządu 

lub Rady Nadzorczej, a także na wniosek innego członka Komitetu. W tym celu Przewodniczący 

przekazuje pozostałym członkom Komitetu, na wskazane przez nich adresy poczty elektronicznej, 

wniosek wraz z informacją o sposobie i terminie oddania głosu, zarządzając zgłoszenie uwag w tej 
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sprawie i głosowanie za podjęciem odpowiednio uchwały o akceptacji albo o braku akceptacji 

danego wniosku. 

2. Przewodniczący niezwłocznie powiadamia członków Komitetu oraz KDPW_CCP o wyniku 

głosowania przeprowadzonego wyłącznie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego 

porozumiewania się na odległość, informując jednocześnie o zastrzeżeniach i zdaniach odrębnych 

zgłoszonych przez członków Komitetu, którzy głosowali przeciw uchwale, a także o ujawnionym 

przez członka Komitetu konflikcie interesów.   

3. Wnioski o podjęcie uchwały wyłącznie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego 

porozumiewania się na odległość są przekazywane do wiadomości Komisji Nadzoru Finansowego. 

 

§ 15 

1. Głosowanie jest jawne, z zastrzeżeniem ust. 2-3. 

2. Tajne głosowanie zarządza się, na wniosek któregokolwiek z członków Komitetu, w sprawach 

dotyczących konfliktów interesów w KDPW_CCP oraz w sprawach osobowych. 

3. Jeżeli w sprawie określonej w ust. 2, która ma być podejmowana przy wykorzystaniu środków 

bezpośredniego porozumiewania się na odległość, został złożony wniosek o tajne nad nią 

głosowanie, Przewodniczący nie zarządza głosowania i niezwłocznie zwołuje stałe posiedzenie 

Komitetu w lokalu siedziby KDPW_CCP, wprowadzając tę sprawę do porządku obrad tego 

posiedzenia. 

4. W przypadku podejmowania uchwał wyłącznie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego 

porozumiewania się na odległość zgodnie z § 14 Regulaminu, członkowie Komitetu oddają swoje 

głosy („za”, „przeciw” albo „wstrzymuje się od głosowania”), poprzez przesłanie oświadczenia  

w postaci wiadomości tekstowej na adres poczty elektronicznej, który został wskazany przez 

Przewodniczącego Komitetu. 

 

§ 16 

1. Komitet wydaje opinie w postaci uchwał oraz podejmuje inne uchwały w sprawach zastrzeżonych 

do jego kompetencji na podstawie przepisów, o których mowa w § 1 ust. 1. 

2. Komitet może zgłosić uwagi do przedstawionej mu do zaopiniowania sprawy. W takim przypadku 

uznaje się, że Komitet akceptuje przedstawioną mu do zaopiniowania sprawę z zastrzeżeniem 

uwzględnienia zgłoszonych uwag. 

3. W przypadku, jeżeli Komitet zgłasza uwagi w danej sprawie, która jest przedmiotem opinii, albo 

nie akceptuje w całości wniosku, Przewodniczący sporządza uzasadnienie, które niezwłocznie 

przekazuje do KDPW_CCP. 

4. KDPW_CCP niezwłocznie informuje Komisję Nadzoru Finansowego o wszelkich decyzjach,  

w których postanowiono o nieuwzględnieniu opinii Komitetu. 

 

§ 17 

1. Udział w stałych posiedzeniach Komitetu, bez prawa głosu, mogą wziąć także zaproszeni przez 

Przewodniczącego: 

1) pracownicy KDPW_CCP, 

2) przedstawiciel Komisji Nadzoru Finansowego,  

3) niezależni eksperci zewnętrzni. 
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2. Przewodniczący ma obowiązek udzielania Komisji Nadzoru Finansowego, na jej pisemny wniosek, 

wszelkich niezbędnych informacji na temat funkcjonowania i wyników prac Komitetu. 

 

§ 18 

1. Komitet może zarządzić przerwę w stałym posiedzeniu na czas oznaczony. 

2. O dniu i godzinie wznowienia stałego posiedzenia Przewodniczący zawiadamia członków Komitetu, 

którzy nie brali udziału w podejmowaniu uchwały w sprawie jego przerwania, a także Zarząd oraz 

Komisję Nadzoru Finansowego.  

3. Przewodniczący może zarządzać krótkie przerwy techniczne. 

 

§ 19 

1. Stałe posiedzenia Komitetu są protokołowane. Protokół powinien stwierdzać czas posiedzenia oraz 

porządek obrad, imiona i nazwiska osób uczestniczących w posiedzeniu z adnotacją, czy 

uczestniczyli przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, treść 

podjętych uchwał i wyniki oraz sposób głosowania, a także zastrzeżenia i zdania odrębne zgłoszone 

przez członków Komitetu, którzy głosowali przeciw uchwale.  

2. W protokole zamiesza się również informacje o ujawnionym przez członka Komitetu konflikcie 

interesów. 

3.  Protokół oraz uchwały podpisuje własnoręcznie lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym   

Przewodniczący, a następnie przekazuje je niezwłocznie do KDPW_CCP. 

4. Protokoły oraz uchwały są przechowywane w siedzibie KDPW_CCP, zgodnie z właściwymi 

przepisami prawa. 

5. Protokoły udostępnia się Komisji Nadzoru Finansowego oraz audytorowi, na ich pisemny wniosek. 

6. Stałe posiedzenia Komitetu mogą być nagrywane przez KDPW_CCP. Nagrania posiedzeń służą 

wyłącznie do sporządzenia protokołu z posiedzenia i żaden z członków Komitetu nie ma prawa do 

wykonywania ich kopii.  

 

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW KOMITETU 

 

§ 20 

1. Członkowie Komitetu wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście oraz kierują się niezależnością 

wyrażanych opinii i sądów. 

2. Członkowie Komitetu sprawują tę funkcję z należytą starannością oraz w najlepszym interesie 

KDPW_CCP i systemów rozliczeń organizowanych przez KDPW_CCP.   

3. Członkowie Komitetu są obowiązani do zachowania poufności wszelkich danych, informacji oraz 

materiałów uzyskanych w związku z wykonywaną funkcją członka Komitetu, zgodnie z właściwymi 

przepisami prawa. Członkowie Komitetu składają nie później niż na pierwszym posiedzeniu 

Komitetu oświadczenie, w którym zobowiązują się do przestrzegania tego obowiązku, zgodnie ze 

wzorem sporządzonym przez KDPW_CCP.   

 

§ 21 

1. Członkowie Komitetu są obowiązani wskazać Zarządowi KDPW_CCP adresy poczty elektronicznej, 

na które powinny być im przesyłane wszystkie informacje związane z ich członkostwem  
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w Komitecie. Członkowie Komitetu mają obowiązek informować Zarząd KDPW_CCP o każdej 

zmianie wskazanych przez nich adresów. 

2. Zarząd przekazuje Przewodniczącemu adresy poczty elektronicznej wskazane przez członków 

Komitetu.  

3. Materiały dotyczące spraw zastrzeżonych do kompetencji Komitetu są udostępniane członkom 

Komitetu w postaci elektronicznej w sposób umożliwiający zdalny i autoryzowany do nich dostęp, 

przy zapewnieniu ochrony ich poufności zgodnie z obowiązującymi w Spółce zasadami 

bezpieczeństwa informacji. Każdy z członków Komitetu jest zobowiązany do przestrzegania tych 

zasad w zakresie związanym z korzystaniem z elektronicznych kanałów dostępu do materiałów 

dotyczących Spółki. 

4. Zawiadomienia dokonane na adres poczty elektronicznej wskazany przez członka Komitetu 

zgodnie z ust. 1 uznaje się za skuteczne zawiadomienie członka Komitetu.  

 

§ 22 

1. Organy KDPW_CCP, członkowie tych organów ani inne osoby zatrudnione w KDPW_CCP nie mogą 

wydawać Komitetowi ani jego członkom wiążących poleceń, ani w inny sposób wpływać na jego 

prace. 

2. Członkowie Komitetu mają obowiązek ujawniać Przewodniczącemu (a Przewodniczący -

Wiceprzewodniczącemu) wszystkie znane im okoliczności, dotyczące w szczególności relacji 

rodzinnych, osobistych, ekonomicznych lub biznesowych, które mogą mieć wpływ na ich 

bezstronność w wykonywaniu obowiązków członka Komitetu (konflikt interesów) w zakresie 

poszczególnych spraw będących przedmiotem obrad Komitetu. 

3. W przypadku, gdy Przewodniczący stwierdzi istnienie faktycznego lub potencjalnego konfliktu 

interesów danego członka Komitetu w odniesieniu do kwestii, która jest przedmiotem obrad 

Komitetu, informuje o tym pozostałych członków Komitetu oraz KDPW_CCP. Członek Komitetu, 

którego dotyczy konflikt interesów, jest wyłączony z rozpatrywania sprawy, w tym z zabierania 

głosu w przedmiocie sprawy, której dotyczy ten konflikt, oraz nie może głosować w sprawach 

objętych tym konfliktem.  

4. Członkowie Komitetu nie otrzymują wynagrodzenia od KDPW_CCP w związku z wykonywaniem 

obowiązków określonych w Regulaminie. 

 

 


