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Komunikat dotyczący wskaźników referencyjnych  
 
Informacja dla Klientów, którzy korzystają lub zamierzają korzystać 
z produktów bankowych oraz instrumentów finansowych 
opartych o wskaźnik referencyjny (np. WIBOR, EURIBOR, LIBOR), 
na podstawie którego Bank ustala oprocentowanie.  
  
 
Wskaźniki referencyjne (m.in. WIBOR, EURIBOR, LIBOR) służą do wyliczania oprocentowania, w oparciu o 
które konsumenci spłacają odsetki od zaciągniętych zobowiązań. Stosowane są przez banki w umowach 
kredytów i pożyczek, w tym w umowach kredytu hipotecznego.  
 
 
W odpowiedzi na nieprawidłowości związane z wyznaczaniem niektórych wskaźników referencyjnych, 
jakie miały miejsce na rynkach zagranicznych, od kilku lat na arenie międzynarodowej, w tym unijnej oraz 
krajowej prowadzone są działania mające na celu wzmocnienie wymogów prawnych oraz organizacyjnych 
w zakresie wskaźników referencyjnych.  
 
Na obszarze Unii Europejskiej wyznaczono nowy standard dla opracowywania, udostępniania oraz 
stosowania wskaźników referencyjnych. Podstawę prawną w tym zakresie stanowi Rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 (Dz.U. L 171 z 29 czerwca 2016, z późn. zm.) – tzw. „Rozporządzenie BMR”.  
 
Rozporządzenie BMR ma na celu uporządkowanie zasad, według których stosowane są wskaźniki 
referencyjne, zmniejszenie ryzyka manipulacji wskaźnikami oraz wyeliminowanie potencjalnych 
konfliktów interesów pomiędzy uczestnikami rynku finansowego. Służyć temu ma m.in.:  

• zwiększenie przejrzystości, wiarygodności i rzetelności opracowywanych wskaźników 
referencyjnych poprzez określenie reguł, według których te wskaźniki referencyjne powinny być 
opracowywane i stosowane oraz wskazanie rozszerzonych mechanizmów kontroli nad ich 
wyznaczaniem, 

• wyznaczanie wskaźników referencyjnych, co do zasady w oparciu o rzeczywiste transakcje 
przeprowadzane na danym rynku. 

 
Rozporządzenie BMR określa m.in. reguły działania i nakłada zadania na podmioty opracowujące wskaźniki 
referencyjne (tj. administratorów wskaźników referencyjnych) oraz podmioty przekazujące dane tym 
administratorom w celu wyznaczania wartości tych wskaźników referencyjnych.      

http://www.bosbank.pl/
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Administratorzy opracowują wskaźniki referencyjne według określonej przez nich metodologii, 
zatwierdzonej przez właściwe organy nadzoru. Wartości wskaźników są przez nich wyznaczane                                      
i publikowane w sposób niezależny od banków.  Banki stosują w umowach z Klientami wskaźniki 
referencyjne wyznaczane przez administratorów. 
 
 
Bank Ochrony Środowiska S.A. monitoruje czynności podejmowane przez regulatorów w zakresie 
wskaźników referencyjnych  oraz wdraża rozwiązania mające na celu dostosowanie działań do wymogów 
Rozporządzenia BMR.  
 
Bank przyjął plan działania: 

• na wypadek zaprzestania opracowywania, publikowania lub istotnej zmiany wskaźników 
referencyjnych, które wykorzystywane są w relacjach z Klientami, 

• wskazujący konkretne działania, jakie podejmie w przypadku zaistnienia opisanych powyżej 
sytuacji oraz zmian w umowach z Klientami.  

 
Na obecnym etapie wdrażania Rozporządzenia BMR, Bank wprowadza  również zmiany do regulaminów  
i umów w zakresie: 

• wyznaczenia Wskaźnika alternatywnego, który będzie stosowany w związku z zaistnieniem takich 
zdarzeń jak zaprzestanie  opracowywania lub publikowania wskaźnika referencyjnego, 

• wskazania rozwiązań, które znajdą zastosowanie w przypadku, gdy nie został wyznaczony wskaźnik 
alternatywny lub nie może być on stosowany w związku z zaistnieniem takich zdarzeń jak 
zaprzestanie jego opracowywania lub publikowania, 

• wskazania działań, jakie Bank podejmie w przypadku stałej lub tymczasowej niedostępności 
wskaźnika referencyjnego. 

 
 
Będziemy Państwa informować na bieżąco o zmianach związanych ze stosowaniem przez Bank 
wskaźników referencyjnych. 
 
Informacje dotyczące Rozporządzenia BMR oraz wskaźników referencyjnych dostępne są na stronie: 
https://www.bosbank.pl/wskazniki-referencyjne 
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