
ZAŁĄCZNIK NR 1 

TREŚĆ WZORCOWYCH KLAUZUL AWARYJNYCH 

 

§1 

Niniejszy Załącznik [nr 1] do [Umowy …] („Umowa”), stanowiący integralną część Umowy, zwany dalej 

„Zasadami”, stanowi zbiór zasad postępowania Banku w przypadku czasowego lub trwałego zaprzestania 

opracowywania Stopy Bazowej lub zmiany metody jej obliczania.  

 

§2 

Wyrażenia pisane wielką literą w niniejszych Zasadach, a niezdefiniowane w Umowie lub w Regulaminie, 

mają znaczenie określone poniżej: 

1. Administrator oznacza podmiot sprawujący kontrolę nad opracowywaniem Wskaźnika, 

2. BMR oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016 /1011 z dnia 8 czerwca 

2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i 

umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniające dyrektywy 

2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014, z późn. zmian., 

3. Dzień Roboczy oznacza dzień, który zgodnie z obowiązującymi przepisami nie jest dniem ustawowo 

wolnym od pracy i nie jest sobotą, 

4. Dzień Zamiany oznacza:  

a. w przypadku Ogłoszenia Braku Zezwolenia, późniejszy z następujących dni: 

i. pierwszy dzień po upływie 15 Dni Roboczych od Ogłoszenia Braku Zezwolenia, lub 

ii. pierwszy dzień, w którym nie można zgodnie z prawem stosować Stopy Dotychczasowej w 

Umowie, 

b. w przypadku Ogłoszenia Zaprzestania Publikacji, późniejszy z następujących dni: 

i. pierwszy dzień po upływie 15 Dni Roboczych od Ogłoszenia Zaprzestania Publikacji, lub 

ii. pierwszy dzień, w którym Stopa Dotychczasowa nie została opublikowana w związku z 

Ogłoszeniem Zaprzestania Publikacji, lub 

c. w przypadku Utraty Reprezentatywności, późniejszy z następujących dni:  

i. pierwszy dzień po upływie 15 Dni Roboczych od Ogłoszenia Utraty Reprezentatywności, 

ii. pierwszy dzień, w którym Stopa Dotychczasowa przestała być reprezentatywna zgodnie z 

Ogłoszeniem Utraty Reprezentatywności. 

5. Grupa Robocza oznacza grupę powołaną przez bank centralny dla waluty właściwej dla danego 

wskaźnika, wskazaną przez lub pracującą pod nadzorem lub z udziałem organu administracji publicznej 

grupę, przygotowującą propozycję zastąpienia Stopy Dotychczasowej,  

6. Korekta oznacza wartość dodatnią, ujemną lub zerową, wzór lub metodę obliczenia stosowaną w celu 

zmniejszenia lub wyeliminowania ekonomicznych skutków zastąpienia Stopy Dotychczasowej Stopą 

Alternatywną. Korekta może obejmować metodę obliczenia (np. składanie czy kapitalizowanie 

dziennych stawek procentowych przez okres, dla którego obliczane są odsetki) albo inne dostosowania 

związane z zastąpieniem Stopy Dotychczasowej, 

7. Okres Odsetkowy oznacza okres za który ustala się oprocentowanie w oparciu o Stopę Bazową,  

8. Podmiot Wyznaczający oznacza Komisję Europejską, organ nadzoru nad Administratorem, 

Administratora, uprawniony organ administracji publicznej lub inny podmiot uprawniony zgodnie z 

obowiązującymi przepisami do zarekomendowania lub określenia Stopy Alternatywnej oraz Korekty, 

9. Stopa Alternatywna oznacza Wskaźnik zastępujący Dotychczasową Stopę w Sytuacji Awaryjnej, 

10. Stopa Bazowa oznacza Wskaźnik dla określonej waluty oraz okresu (tenoru), ustalony przez Strony w 

Umowie, poprzez odniesienie do którego określane się kwoty przypadające do zapłaty pomiędzy 

Stronami,  

11. Stopa Dotychczasowa oznacza Stopę Bazową obowiązującą przed wystąpieniem Sytuacji Awaryjnej, 

12. Sytuacja Awaryjna oznacza jedną z następujących sytuacji:  

a. wiarygodne źródło poda do publicznej wiadomości, że Stopa Bazowa nie zostanie zarejestrowana 

lub nie będzie wydana decyzja o jej ekwiwalentności lub Administrator nie otrzymał, nie otrzyma, 

lub cofnięto mu lub zawieszono zezwolenie lub rejestrację dla opracowywania Stopy Bazowej 

(„Ogłoszenie Braku Zezwolenia”),  

b. Podmiot Wyznaczający poda do publicznej wiadomości, że Administrator przestał lub przestanie 

na stałe publikować Stopę Bazową, a do czasu tego zaprzestania nie zostanie wyznaczony następca 



dla Administratora, który miałby w dalszym ciągu obliczać lub publikować Stopę Bazową 

(„Ogłoszenie Zaprzestania Publikacji”) 

c. Podmiot Wyznaczający poda do publicznej wiadomości, że Stopa Bazowa przestała lub przestanie 

być reprezentatywna dla właściwego dla niej rynku bazowego lub rzeczywistości ekonomicznej, 

którą Stopa Bazowa miała mierzyć i że brak jest możliwości do przywrócenia takiej 

reprezentatywności („Ogłoszenie Utraty Reprezentatywności”), 

d. Stopa Bazowa nie zostanie opublikowana z powodów niezwiązanych ze Zdarzeniem 

Regulacyjnym („Czasowy Brak Publikacji Wskaźnika”), 

13. Wskaźnik oznacza wskaźnik w rozumieniu BMR, 

14. Zdarzenie Regulacyjne oznacza Ogłoszenie Braku Zezwolenia, Ogłoszenie Zaprzestania Publikacji, 

lub Ogłoszenie Utraty Reprezentatywności. 

 

§3 

1. Bank będzie wyznaczał Stopę Alternatywną oraz Korektę, zgodnie z postanowieniami §5 - §9 oraz 

stosował je począwszy od pierwszego Dnia Stosowania przypadającego w Dniu Zamiany lub po tym 

dniu, przez cały czas trwania Umowy, z zastrzeżeniem dalszych postanowień niniejszego paragrafu. 

2. Jeżeli w okresie od dnia Zdarzenia Regulacyjnego do Dnia Zamiany nie opublikowano Stopy 

Dotychczasowej lub nie można jej stosować zgodnie z prawem –Stopę Alternatywną i Korektę stosuje 

się począwszy od pierwszego Dnia Stosowania po wystąpieniu Zdarzenia Regulacyjnego. W takim 

przypadku Bank ustala Stopę Alternatywną i Korektę ponownie na Dzień Zamiany. 

3. Po wystąpieniu Zdarzenia Regulacyjnego, Stopę Alternatywną i Korektę stosuje się bez względu na 

ustanie przyczyn zastąpienia Dotychczasowej Stopy. 

4. Jeśli Stopa Alternatywna, ustalona zgodnie z §5 - §7 jest obliczana w taki sposób, że jej wartość byłaby 

znana dopiero pod koniec danego Okresu Odsetkowego, do którego miałaby zastosowanie, Bank dla 

tego Okresu Odsetkowego stosuje wartość Alternatywnej Stopy dostępną na dzień, który zgodnie z 

Umową był dniem ustalania oprocentowania dla takiego Okresu Odsetkowego. 

5. Zmiana metody obliczania Stawki Bazowej ogłoszona przez Administratora, w tym zmiana uznana jako 

istotna w rozumieniu BMR, nie stanowi Sytuacji Awaryjnej ani podstawy do zmiany Umowy. 

 

§4 

W przypadku Czasowego Braku Publikacji Wskaźnika, Bank stosuje ostatnią dostępną wartość Stopy 

Bazowej z przed dnia Czasowego Braku Publikacji Wskaźnika. Jeżeli w trakcie trwania Czasowego Braku 

Publikacji Wskaźnika nastąpi Zdarzenie Regulacyjne, zastosowanie będą miały rozwiązania przewidziane 

dla Zdarzenia Regulacyjnego. 

§5 

W przypadku wystąpienia Zdarzenia Regulacyjnego, Bank stosuje Stopę Alternatywną oraz Korektę, 

wskazaną przez Podmiot Wyznaczający, pod warunkiem że wskazanie dotyczy takiego rodzaju klientów, do 

których należy Kredytobiorca, oraz takiego rodzaju stosunku umownego, któremu odpowiada Umowa. Jeśli 

Podmiot Wyznaczający nie wskaże Korekty (ani nie wskaże że Korekta nie ma być stosowana), Korekta 

zostanie wyznaczona przez Bank w sposób opisany w §9. 

§6 

Jeśli skorzystanie przez Bank z rozwiązania opisanego w §5 nie będzie możliwe, Bank stosuje Stopę 

Alternatywną oraz Korektę wskazaną przez bank centralny właściwy dla waluty Stopy Bazowej, pod 

warunkiem że wskazanie dotyczy takiego rodzaju klientów, do których należy Kredytobiorca, oraz takiego 

rodzaju stosunku umownego, któremu odpowiada Umowa. Jeśli bank centralny właściwy dla waluty Stopy 

Bazowej nie wskaże Korekty (ani nie wskaże że Korekta nie ma być stosowana), Korekta zostanie 

wyznaczona przez Bank w sposób opisany w §9. 

§7 

Jeśli skorzystanie przez Bank z rozwiązań opisanych w §5 - §6 nie będzie możliwe, Bank stosuje 

Alternatywną Stopę oraz Korektę wskazaną przez Grupę Roboczą, pod warunkiem że wskazanie dotyczy 

takiego rodzaju klientów, do których należy Kredytobiorca, oraz takiego rodzaju stosunku umownego, 

któremu odpowiada Umowa. Jeśli Grupa Robocza nie wskaże Korekty (ani nie wskaże że Korekta nie ma 

być stosowana), Korekta zostanie wyznaczona przez Bank w sposób opisany w §9. 

 

 

§8 



Jeśli skorzystanie przez Bank z rozwiązań opisanych w §5 - §7 nie będzie możliwe, Bank stosuje jako Stopę 

Alternatywną, stopę referencyjną banku centralnego właściwego dla waluty Stopy Bazowej. Bank stosuję 

Korektę wyznaczoną w sposób opisany w §9. 

§9 

1. Korekta jest wyliczana przez Bank zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym paragrafie. 

2. Z zastrzeżeniem punktu 5, w pierwszej kolejności Bank wyznacza dni referencyjne, z których dane będą 

podstawą dla obliczenia Korekty. Są to wszystkie dni w których publikowana była zarówno Stopa 

Dotychczasowa jak i Stopa Alternatywna, w okresie 182 dni przed dniem Zdarzenia Regulacyjnego (dni 

referencyjne). 

Okres, z którego wyznaczane są dni referencyjne, może być krótszy niż 182 dni w sytuacji, w której 

Stopa Dotychczasowa lub Stopa Alternatywna były publikowane krócej niż 182 dni. 

3. Po wyznaczeniu dni referencyjnych, Bank oblicza różnicę pomiędzy Stopą Dotychczasową, a Stopą 

Alternatywną dla każdego z wyznaczonych dni referencyjnych.  

4. Bank oblicza średnią arytmetyczną z uzyskanych różnic o których mowa w pkt. 3, uzyskując w ten 

sposób wartość Korekty. 

5. Gdy Stopą Bazową jest wskaźnik referencyjny WIBOR, w przypadku zastosowania stopy referencyjnej 

banku centralnego jako Stopy Alternatywnej, Korekta będzie wynosić, w zależności od tenoru Stopy 

Bazowej: 

1) 15 punktów bazowych dla Stopy Bazowej WIBOR1M, 

2) 25 punktów bazowych dla Stopy Bazowej WIBOR3M, 

3) 30 punktów bazowych dla Stopy Bazowej WIBOR6M, 

4) 40 punktów bazowych dla Stopy Bazowej WIBOR12M. 

6. Bank dodaje Korektę do Stopy Alternatywnej. 

 

§10 

W razie wystąpienia Sytuacji Awaryjnej, Bank przekaże Kredytobiorcy informację o zastosowanej Stopie 

Alternatywnej oraz jej wartości, a także informację o zastosowanej Korekcie w sposób przewidziany w 

Umowie dla zawiadomień, oraz opublikuje stosowne informacje dotyczące wskazania Stopy Alternatywnej 

i ustalenia Korekty na stronie internetowej Banku: www.bskostrzyn.pl 

 

§11 

Po trwałym zastąpieniu Stopy Dotychczasowej Stopą Alternatywną postanowienia Umowy oraz Zasad, które 

dotyczą Stopy Bazowej oraz Stopy Dotychczasowej, stosuje się odpowiednio do Stopy Alternatywnej oraz 

Korekty.  

  



ZAŁĄCZNIK NR 2  

WZORCOWA TREŚĆ PAKIETU INFORMACYJNEGO 

 

Pakiet informacyjny dot. wskaźników referencyjnych 

Informacje ogólne dotyczące Rozporządzenia BMR oraz wskaźników referencyjnych 

Niniejszy dokument został sporządzony w związku z reformą wskaźników referencyjnych na mocy 

przepisów Rozporządzenia BMR1. Rozporządzenie BMR stosuje się bezpośrednio w Polsce od dnia 

1.01.2018.  

Podmioty opracowujące wskaźniki referencyjne (administratorzy) oraz podmioty przekazujące dane 

administratorowi na potrzeby takiego opracowywania, muszą spełnić szereg wymogów regulacyjnych 

stawianych przez przepisy Rozporządzenia BMR oraz jego aktów wykonawczych, których celem było 

zapewnienie wysokiej wiarygodności wskaźników referencyjnych, oraz zapobieganie manipulacjom nimi. 

Rozporządzenie BMR zwiększa wiarygodność oraz dokładność wskaźników referencyjnych, opierając je 

znacząco na realnych danych transakcyjnych.  

Kluczowe wskaźniki referencyjne stóp procentowych takie jak LIBOR, EURIBOR czy WIBOR, jak również 

inne powszechnie stosowane wskaźniki, stanowią istotny element międzynarodowych rynków finansowych. 

Wskaźniki te służą do pomiaru rzeczywistości rynkowej i gospodarczej, na podstawie której określa się 

wysokość roszczeń finansowych stron umów opartych na zmiennej stopie procentowej. Dotyczy to transakcji 

finansowych takich jak np. kredyty, depozyty, instrumenty pochodne, obligacje i produkty strukturyzowane. 

W przypadku kredytów, naliczane odsetki, zależne są od wskaźników referencyjnych, stanowiących zmienny 

element umowy oraz od marży, stanowiącej najczęściej stały element umowy. 

Wartości wskaźników referencyjnych wyznaczane są w sposób niezależny od Banku Spółdzielczego w 

Kostrzynie przez administratorów danych stawek i według określonej przez nich metodologii pod nadzorem 

właściwego organu nadzoru. Dany wskaźnik referencyjny publikowany jest przez podmiot go opracowujący 

(administratora), który uzyskał stosowne zezwolenie na pełnienie takiej funkcji przez organ nadzoru bądź 

korzysta z okresu przejściowego na dostosowanie swojej stawki referencyjnej do wymogów Rozporządzania 

BMR.  

Podmioty, które opracowują wskaźniki opracowują również metodologię, która ma służyć precyzyjnemu i 

adekwatnemu wyznaczaniu jego wartości. Wartość ta, jest odwzorowaniem pewnej rzeczywistości rynkowej 

i ekonomicznej, którą wskaźnik referencyjny ma mierzyć, a uzyskuje się ją dzięki pomiarowi rynku 

bazowego właściwego dla danego wskaźnika. Wartość uzyskana w ten sposób może być podatna na zmiany 

zachodzące w realiach rynkowych. 

Administrator ma obowiązek tak dobierać metodologię opracowywania wskaźnika referencyjnego, aby była 

ona zgodna z przepisami prawa, w szczególności, aby pomiar rynku bazowego był jak najbardziej adekwatny, 

dokładny i zgodny z realiami, a informacje na podstawie których następuje wyliczenie, były sprawdzalne 

oraz rzetelnie przekazane.  

Jednym z obowiązków podmiotu opracowującego wskaźnik referencyjny, jest zapewnienie aby metoda 

używana do jego wyznaczania była adekwatna do mierzenia danego rynku bazowego, zgodna z przepisami 

prawa, wymogami organów nadzoru oraz dostosowana do zmieniających się warunków rynkowych lub 

ekonomicznych. W tym celu dokonuje przeglądu przyjętej metody, podczas którego może określić zmiany 

metody mające potencjalny wpływ na zmianę wartości samego wskaźnika referencyjnego. 

Każda zmiana metodologii musi być poprzedzona publicznymi komunikatami w tym zakresie ze strony 

administratora wskaźnika referencyjnego oraz opublikowanym dokumentem konsultacyjnym, a cały proces 

jest objęty nadzorem właściwego organu nadzoru. 

Klienci Banku Spółdzielczego w Kostrzynie podpisujący umowę odnoszącą się do wskaźnika 

referencyjnego, akceptują ryzyko jego zmiany wynikającej ze zmian rynkowych oraz ekonomicznych lub 

będących skutkiem zmiany metodologii, na podstawie której jest on opracowywany. Jednocześnie, Klienci 

                                                           
1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 w sprawie indeksów stosowanych jako 

wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników 

funduszy inwestycyjnych i zmieniające dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 

596/2014 („Rozporządzenie BMR”). 



akceptują fakt, iż zmiana wartości wskaźnika wynikająca ze zmiany metody jego opracowywania lub ze 

zmiany definicji, a także istotna zmiana wskaźnika ogłoszona przez jego administratora nie stanowią istotnej 

modyfikacji umowy lub instrumentu finansowego. 

Informacje odnośnie zmiany sposobu oprocentowania 

Płatność wynikająca z nabycia instrumentu finansowego lub wysokość oprocentowania wynikająca z umowy 

finansowej, podlegają przeglądowi zgodnie z okresem obowiązywania stopy procentowej, który wynika z 

umowy (np. okres taki dla LIBOR 6M wynosi 6 miesięcy). W dniu ustalenia oprocentowania, który wynika 

z umowy, Bank nalicza oprocentowanie w oparciu o aktualnie obowiązującą stawkę referencyjną, 

opublikowaną przez właściwego dla danej stawki referencyjnej administratora, zgodnie z Rozporządzeniem 

BMR oraz Rozporządzeniem delegowanym 2018/652. 

Ryzyka ogólne dotyczące różnych wskaźników referencyjnych 

Można zidentyfikować następujące ogólne ryzyka związane ze stosowaniem wskaźników referencyjnych: 

• administrator danego wskaźnika referencyjnego może podjąć decyzję o zaprzestaniu jego 

opracowywania albo odpowiedni organ może cofnąć administratorowi zezwolenie na 

opracowywania danego wskaźnika; 

• niektóre wskaźniki referencyjne, w tym ich metodologia, mogą ulec zmianie przez administratora 

danego wskaźnika referencyjnego z przyczyn regulacyjnych lub biznesowych;  

• wskaźniki referencyjne mogą przestać być publikowane lub opracowywane w całości 

lub w odniesieniu do konkretnego okresu odsetkowego lub konkretnej waluty (w przypadku 

LIBOR), a odpowiednie wskaźniki alternatywne mogę nie zostać wyznaczone; 

• może istnieć uzasadniona potrzeba zmiany umów finansowych lub instrumentów finansowych 

poprzez odwołanie się do stóp wolnych od ryzyka (tzw. stóp RFR). 

• wskaźniki referencyjne mogą przestać w sposób adekwatny odzwierciedlać dane realia gospodarcze 

lub dany rynek, ze względu na zaprzestanie przekazywania danych wejściowych przez podmioty 

przekazujące takie niezbędne do opracowywania dane lub wskaźnik referencyjny zostanie uznany 

przez właściwy organ nadzoru za niewiarygodny, przez co nie będzie kwalifikował się do pomiaru 

danego rynku bazowego; 

Ryzyko zaprzestania przez administratora opracowywania wskaźnika referencyjnego w sposób trwały 

lub czasowy 

Podmiot opracowujący wskaźnik referencyjny w ramach prowadzonej działalności jest uprawniony do 

zaprzestania w sposób trwały opracowywania wskaźnika referencyjnego w trybie określonym w 

dokumentacji wskaźnika referencyjnego opublikowanej przez administratora na jego stronie internetowej, z 

zastrzeżeniem przewidzianych w tym zakresie uprawnień organów nadzoru wynikających z art. 21 oraz 23 

Rozporządzenia BMR. Administrator może podjąć decyzję o zaprzestaniu opracowywania wskaźnika 

referencyjnego w szczególności z przyczyn biznesowych (czynnik pozaekonomiczny) lub z uwagi na uznanie 

przez administratora, że dane wykorzystywane do opracowywania wskaźnika referencyjnego nie są 

reprezentatywne dla rynku lub realiów gospodarczych, których pomiar jest celem tego wskaźnika 

referencyjnego. Proces zaprzestania opracowywania wskaźnika referencyjnego poprzedza proces konsultacji 

publicznych trwający zazwyczaj kilka miesięcy, w ramach których administrator określi datę, od której 

zamierza zaprzestać opracowywania wskaźnika referencyjnego.  

Dodatkowo metoda opracowywania wskaźnika referencyjnego zwyczajowo wskazuje, że istnieją 

okoliczności, w których w danym dniu administrator może nie być w stanie wyznaczyć wartości wskaźnika 

referencyjnego na przykład w sytuacji nieotrzymania przez administratora w danym dniu wystarczającej 

ilości danych niezbędnych do wyznaczenia w danym dniu wartości wskaźnika referencyjnego.  

Konsekwencją trwałego lub czasowego zaprzestania przez administratora opracowywania wskaźnika 

referencyjnego może być brak możliwości wykorzystania przez Bank wskaźnika referencyjnego do ustalenia 

wartości wzajemnych świadczeń wynikających z zawartej pomiędzy bankiem a Państwem umowy. W takiej 

sytuacji zastosowanie znajdą postanowienia umowy łączącej Państwa z Bankiem. 

                                                           
2 Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) nr 2018/65 jest aktem uzupełniającym Rozporządzenie BMR w 

zakresie doprecyzowania niektórych definicji; w tym wyjaśniające wyczerpująco co w rozumieniu Komisji 

Europejskiej oznacza termin „Udostępnianie ogółowi społeczeństwa” na potrzeby definicji „Publikacji” 

wskaźnika referencyjnego lub indeksu, o którym mowa w Rozporządzeniu BMR 



 

 

Ryzyko zmiany przez administratora metody opracowywania wskaźnika referencyjnego 

Podmiot opracowujący dany wskaźnik referencyjny na podstawie posiadanego zezwolenia w ramach 

prowadzonej działalności jest uprawniony do wprowadzenia zmiany w metodzie opracowywania wskaźnika 

referencyjnego w trybie określonym w dokumentacji wskaźnika referencyjnego opublikowanej przez 

administratora na jego stronie internetowej. Zgodnie ze zwyczajowo opublikowaną przez administratora 

informacją ogólną w zakresie procesu zmiany metody opracowywania wskaźnika referencyjnego dokonanie 

takiej zmiany przez administratora zwyczajowo poprzedza proces konsultacji publicznych w ramach, których 

administrator określi zakres proponowanej zmiany oraz jej uzasadnienie. Uzasadnieniem dla dokonania 

zmiany w metodzie opracowywania wskaźnika referencyjnego dla administratora może być przykładowo 

konieczność dostosowania metody opracowywania wskaźnika referencyjnego do wymogów Rozporządzenia 

BMR, wytycznych organu nadzoru lub rekomendacji jednostki nadzorczej. Konsekwencją dokonania przez 

administratora zmiany w metodzie opracowywania wskaźnika referencyjnego może być zmiana jego 

wartości. Podwyższenie lub obniżenie wartości wskaźnika referencyjnego w wyniku dokonanej przez 

administratora zmiany w metodzie jego opracowywania może wpłynąć na wartość wzajemnych świadczeń 

pomiędzy Państwem a Bankiem w związku z zawartą umową lub na wycenę posiadanego przez Państwa 

instrumentu finansowego/ produktu finansowego. 

Informacje o wskaźniku WIBOR 

WIBOR jest wskaźnikiem referencyjnym stopy procentowej, zakwalifikowanym jako kluczowy w 

rozumieniu Rozporządzenia BMR, opracowywanym na dzień przekazania dokumentu informacyjnego przez 

GPW Benchmark S.A. 

WIBOR opracowywany jest według metody samodzielnie określonej przez GPW Benchmark S.A. 

pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego. Szczegóły dotyczące WIBOR, w tym opis metody jego 

opracowywania oraz procedury dotyczące przyjmowania i rozpatrywania skarg dotyczących procesu jego 

wyznaczania GPW Benchmark S.A. opublikował na stronie internetowej pod adresem: 

www.gpwbenchmark.pl/. 

W dniu 16 grudnia 2020 r. KNF wydała zezwolenie na prowadzenie przez GPW Benchmark S.A. działalności 

jako administrator wskaźników referencyjnych stóp procentowych, w tym kluczowych wskaźników 

referencyjnych. Wydanie przez KNF zezwolenia dla GPW Benchmark S.A. oznacza, że organ nadzoru 

finansowego uznał proces wyznaczania wskaźnika referencyjnego WIBOR za zgodny z wymaganiami 

nałożonymi przez Rozporządzenie BMR. W związku z otrzymaniem zezwolenia, GPW Benchmark S.A. 

opublikował oświadczenie dot. WIBID i WIBOR, o którym mowa w art. 27 Rozporządzenia BMR (tzw. 

benchmark statement), zawierające kluczowe informacje o wskaźnikach WIBID i WIBOR3. Na podstawie 

otrzymanego zezwolenia GPWB została uprawniona do opracowywania innych wskaźników stóp 

procentowych, których proces wyznaczania będzie odbywać się zgodnie z wymogami Rozporządzenia BMR.  

 

Nazwa oraz dane adresowe administratora WIBOR 

Administratorem WIBOR jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Książęca 4, 00-498 

Warszawa 

Tel. 22 628 32 32, Email: kontakt@gpwbenchmark.pl 

 

Specyficzne ryzyka dot. tego wskaźnika obejmują w szczególności:  

• ryzyko rezygnacji z dwustronności stawek, tj. zawieszenie publikowania WIBID, 

• ryzyko istotnej zmiany metody opracowywania wskaźnika referencyjnego, 

• ryzyko zaprzestania opracowywania wybranego tenoru wskaźnika WIBOR, np. WIBOR 1Y. 

 

                                                           
3 https://gpwbenchmark.pl/pub/BENCHMARK/files/WIBID_WIBOR/Oswiadczenie2021_1.pdf 

http://www.gpwbenchmark.pl/

