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Niniejszym ogłoszeniem Europejski Bank Centralny (EBC) rozpoczyna procedurę wyboru członków 
Rady T2S spoza banków centralnych oraz tworzenia listy rezerwowej. 

1. Informacje ogólne 

Zgodnie z Traktatem oraz Statutem Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku 
Centralnego Eurosystem będzie świadczyć usługi T2S na rzecz centralnych depozytów papierów warto 
ściowych w Europie. Ogólnym celem T2S jest usprawnienie integracji usług posttransakcyjnych poprzez 
zaoferowanie podstawowego, neutralnego rozrachunku operacji gotówkowych i operacji na papierach 
wartościowych w pieniądzu banku centralnego, świadczonego ponadgranicznie w całej Europie, co umoż
liwi depozytom papierów wartościowych świadczenie zharmonizowanych i standaryzowanych usług 
rozrachunku w zintegrowanym środowisku technicznym umożliwiającym rozrachunek transgraniczny. 

Przewiduje się, że do Rady T2S wejdą osoby prezentujące punkt widzenia klientów/użytkowników 
usług T2S, lecz niezwiązane z żadnym konkretnym klientem/użytkownikiem (tj. członkowie spoza banków 
centralnych). Członkowie ci nie będą mieć prawa głosu. 

Europejski Bank Centralny (EBC) organizuje niniejszy konkurs w celu powołania członków Rady T2S spoza 
banków centralnych oraz utworzenia listy rezerwowej potencjalnych następców. 

2. Miejsce realizacji/wykonywania zadań 

Miejscem świadczenia usług będzie przede wszystkim siedziba EBC we Frankfurcie nad Menem, Niemcy, 
z wyjazdami do innych miejsc w Europie. 

3. Rodzaj procedury: ogłoszenie o konkursie 

EBC przyjmuje zgłoszenia w celu wyłonienia 2 kandydatów, którzy zostaną członkami Rady T2S, oraz 
utworzenia listy rezerwowej potencjalnych następców. Podstawą wyboru będzie wyłącznie jakość zgłoszo
nych kandydatur. 

Procedurę reguluje załącznik IV do decyzji EBC/2012/6 z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie ustanowienia 
Rady TARGET2-Securities oraz uchylającej decyzję EBC/2009/6. 

4. Komplet dokumentów 

Komplet dokumentów (w języku angielskim) określających m.in. kryteria włączenia na listę i warunki 
zgłaszania kandydatur można pobrać ze strony internetowej EBC pod następującym adresem: 

http://www.ecb.europa.eu/paym/t2s/about/spotlight/html/t2s_spotlight_061.en.html
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