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REGULAMIN 

  
RADY ds. Usług Płatniczych  

 
ZWIĄZKU BANKÓW POLSKICH 

 
 
 

§ 1 
 
Rada ds. Usług Płatniczych Związku Banków Polskich, zwanego dalej ”Związkiem”, 
działa na podstawie Statutu Związku oraz uchwały Rady Związku z dnia 8 września 
2014 r.  i niniejszego Regulaminu. 
 

§ 2 
 

1. Rada ds. Usług Płatniczych , zwana dalej „Radą”, działa na rzecz wszystkich 
członków Związku a opinie w kwestiach stanowiących przedmiot jej prac 
prezentuje za pośrednictwem Zarządu Związku. 

 
2. Rada służy realizacji zadań Związku. 

 
3. Celami Rady są w szczególności: 

1) działanie na rzecz identyfikacji strategicznych problemów związanych z 
systemem płatniczym oraz opracowywanie i wdrażanie rozwiązań mających 
na celu doskonalenie jego funkcjonowania;  

2) propagowanie wiedzy dotyczącej usług płatniczych i obrotu 
bezgotówkowego;  

3) upowszechnianie dobrych praktyk z zakresu  obrotu płatniczego i jego 
bezpieczeństwa. 

 
 

4. Rada realizuje swoje cele w szczególności poprzez: 
1) udział w pracach na rzecz doskonalenia usług płatniczych, 
2) inicjowanie rozwiązań usprawniających funkcjonowanie systemu 

płatniczego, 
3) przygotowywanie opracowań, raportów i analiz z zakresu systemu 

płatniczego, 
4) rozwiązywanie zagadnień merytorycznych/formalno-prawnych istotnych 

z punktu widzenia praktyki bankowej, 
5) wypracowywanie projektów opinii środowiska bankowego w kluczowych 

kwestiach dotyczących systemu płatniczego, usług płatniczych i obrotu 
bezgotówkowego, 
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6) wykonywanie innych zadań zleconych przez Zarząd Związku 
lub podejmowanych z inicjatywy Rady. 

 
 
 
 

§ 3 
 

1. Członkami Rady mogą być banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych, 
oddziały banków zagranicznych - będące członkami Związku oraz podmioty 
stowarzyszone ze Związkiem.  

 
2. Podmioty, o których mowa w ust. 1 uzyskują lub tracą członkostwo w Radzie 

poprzez złożenie Zarządowi Związku odpowiedniej pisemnej deklaracji.  
 
3. Członek Rady bierze udział w działalności Rady za pośrednictwem 

wyznaczonego przez siebie przedstawiciela.  
 

4. Członek Rady może w każdej chwili odwołać swojego przedstawiciela 
i wyznaczyć na jego miejsce inną osobę. 

 
5. Członkowie Rady i ich przedstawiciele mają prawo: 

 
1) zgłaszać kandydatów do wybieralnych organów i wybierać ich 

członków; 
2) zgłaszać na piśmie opinie, wnioski i postulaty do organów Rady oraz 

otrzymywać pisemne odpowiedzi od organu, do którego skierowane 
było jego pismo; 

3) uzyskiwać bieżące informacje o działaniach podejmowanych przez 
Prezydium Rady; 

4) korzystać z pomocy Rady w zakresie jej działalności. 
 

6. Członkowie Rady i ich przedstawiciele mają obowiązek: 
1) postępować zgodnie ze Statutem Związku, uchwałami organów Związku 

oraz z postanowieniami niniejszego regulaminu; 
2) brać czynny udział w pracach Rady; 
3) popierać cele i przedsięwzięcia Rady; 
4) nie podejmować działań sprzecznych z celami Rady. 
 

7. Członek Rady ponosi koszty związane z udziałem swojego przedstawiciela 
w pracach Rady. 

 
8. Rada umożliwia udział w swoich pracach specjalistom z dziedziny usług 

płatniczych  oraz innym osobom, nie będącym przedstawicielami Członków 
Rady.  
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§ 4 

 
1. Organami Rady są:  

1) Zebranie Plenarne Rady,  
2) Prezydium Rady,  
3) Przewodniczący Rady.  
 

2. Z zastrzeżeniem § 6 ust. 2 w skład organów Rady mogą wchodzić wyłącznie 
osoby, będące przedstawicielami. 

 
3. Każdy przedstawiciel biorący udział w pracach Rady dysponuje jednym 

głosem. 
 

4. Kadencja organów Rady trwa 1 rok  i rozpoczyna się od dnia pierwszego 
zebrania wybranego składu organu. Po upływie kadencji, do czasu powołania 
nowego składu, organ Rady działa w składzie dotychczasowym. 

 
5. Organy kolegialne Rady mogą uchwalić regulaminy określające zasady ich 

postępowania. 
 

6. Z posiedzeń organów kolegialnych Rady sporządzane są protokoły. 
 

 
§ 5 

 
1. Zebrania Plenarne Rady zwołuje Przewodniczący Rady:  

1) z własnej inicjatywy,  
2) na wniosek Prezydium Rady,  
3) na wniosek 1/3 ogólnej liczby przedstawicieli.  
 

2. W uzasadnionych przypadkach Zebranie Plenarne Rady może być zwołane 
przez Zarząd ZBP. 

 
3. Zebrania Plenarne Rady odbywają się w miarę potrzeby jednak nie rzadziej 

niż raz na rok. 
 
4. Dla ważności uchwał organów kolegialnych Rady wymagana jest zwykła 

większość głosów obecnych przedstawicieli. W razie równej liczby głosów 
rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady. 

 
5. W Zebraniach Plenarnych Rady mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, 

osoby spoza jej składu, zapraszane przez Prezydium Rady. 
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§ 6 
 

1. W skład Prezydium Rady wchodzą co najmniej:  
1) Przewodniczący Rady i jego dwaj Zastępcy (w tym wyznaczony przez 

Zarząd Związku przedstawiciel Związku) , 
2) 6 członków Prezydium Rady, 
3) Sekretarz Rady . 
 

 
2. Przewodniczącego Rady, jego Zastępcę i członków Prezydium Rady, powołuje 

i odwołuje Zebranie Plenarne Rady. 
 

Do zadań Prezydium Rady należy kierowanie jej pracami, przygotowywanie 
projektów uchwał, planów pracy, budżetu i sprawozdań z działalności Rady, 
wykonywanie uchwał Zebrania Plenarnego Rady i decyzji Zarządu Związku.  

 
§ 7 

Przewodniczący Rady zwołuje Zebrania Plenarne Rady i zebrania Prezydium 
Rady, przewodniczy tym zebraniom, kieruje bieżącą pracą Rady oraz 
reprezentuje Radę na zewnątrz. W razie nieobecności Przewodniczącego Rady 
jego obowiązki pełni Zastępca Przewodniczącego Rady.  

 
§ 8 

 
1. Dla wykonywania zadań wymienionych w § 2 mogą być tworzone w Radzie, 

na podstawie uchwały Prezydium Rady - doraźne lub stałe - grupy robocze.  
 
2. Składy osobowe grup roboczych powoływane są przez Prezydium Rady.  

 
3. W skład grup roboczych Rady mogą wchodzić również osoby, które nie są 

przedstawicielami. 
 

4. Ustalenia grup roboczych (wymagają zatwierdzenia przez Prezydium Rady, 
a w wypadkach szczególnej wagi przez Zebranie Plenarne Rady. 

 
§ 9 

 
Bieżącą obsługę prac Rady zapewnia odpowiedni merytorycznie Zespół Systemu 
Płatniczego i Bankowości Elektronicznej  Związku, który m.in. gromadzi i przechowuje 
dokumentację z prac Rady oraz prowadzi listę członków Rady i ich przedstawicieli. 
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§ 10 
 

Koszty funkcjonowania Rady są pokrywane z budżetu Związku oraz z innych źródeł.  
 
 

§ 11 
 

Rada Związku może na wniosek Zarządu rozwiązać Radę w przypadku podejmowania 
przez jej organy działań niezgodnych z uchwałami organów Związku oraz w związku 
z uchwałą o rozwiązaniu podjętą przez Zebranie Plenarne Rady większością dwóch 
trzecich głosów, w obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby przedstawicieli. 

 
 

§ 12 
 

W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie stosuje się  odpowiednio Statut 
Związku, uchwały organów Związku oraz inne regulacje wewnętrzne Związku. 
 
 
         
 
 


