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Co i dlaczego wybrać?

Stefan Cieśla
RADCA PRAWNY W KANCELARII 

PRAWNEJ CIEŚLA & CIEŚLA 
SP.K. , SPECJALIZUJĄCEJ SIĘ 

W POMOCY PRAWNEJ DLA BANKÓW 
SPÓŁDZIELCZYCH. BRAŁ UDZIAŁ 

W TWORZENIU PIERWSZEGO 
ZRZESZENIA BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH 

BGŻ, PEŁNIŁ FUNKCJE PREZESA 
ZARZĄDU INVEST BANKU SA, 

A TAKŻE – Z POWOŁANIA NADZORU 
BANKOWEGO – PREZESA ZARZĄDÓW 

KOMISARYCZNYCH W KILKU BANKACH 
KOMERCYJNYCH.

Elżbieta Cieśla
EKSPERT DS. LEGISLACJI 

I ORGANIZACJI . OD 2010 R. WSPÓLNIK 
W KANCELARII PRAWNEJ CIEŚLA 

& CIEŚLA SP.K. , PROWADZI W NIEJ PION 
REGULACYJNY.
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W 2016 r., po serii skandali związanych z manipulacją wskaźnikami referencyjnymi, 
UE przyjęła Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie indeksów 
stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach �inansowych i umowach 

�inansowych lub do pomiaru wyników �unduszy inwestycyjnych i zmieniające uprzednio 
obowiązujące dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz Rozporządzenie z 2014 r. 
w sprawie nadużyć na rynku […] – określane też jako rozporządzenie BMR. Okres 

dostosowawczy ostatecznie zakończy się 31 grudnia br.

A by zmniejszyć możliwości wspomnianych 
manipulacji, rozporządzenie BMR wpro-
wadziło obowiązek stosowania przez 

państwa UE wskaźników referencyjnych opar-
tych na rzeczywistych danych wejściowych
we wszystkich obszarach regulowanych, nie tyl-
ko w sektorze fi nansowym. Wszelkie wskaźniki 
muszą być jasne, precyzyjne i dostosowane do 
rynku, który opisują, jak również powszechnie 
i łatwo dostępne. Unijne przepisy rekomendują, 
aby na każdym rynku, w danym sektorze, opra-
cowywany był więcej niż jeden wskaźnik. Po-
winny one bazować na znaczącej ilości danych, 
tak aby jak najlepiej opisywały określony rynek. 
Rozporządzenie defi niuje też znacznie większą 
liczbę wskaźników referencyjnych niż poprzednio 
obowiązujące przepisy. Celem tego rozwiązania 
ma być lepsza ochrona zarówno konsumentów, 
jak i inwestorów przed manipulacjami i nieuczci-
wymi praktykami ze strony instytucji fi nanso-
wych i gigantów energetycznych. 

Obowiązek nie tylko administratorów 
Zarządzanie wskaźnikami spoczywa na barkach 
ich administratorów, nadzorowanych w każdym 
z państw członkowskich przez właściwe organy. 
Mają oni obowiązek publikacji zarówno proce-
dury dotyczącej metodologii obliczania wskaź-
nika, jak i  (zgodnie z  rekomendacją IOSCO) 
procedury dotyczącej działań, podejmowanych 
na wypadek zmian w aktywności administra-
tora lub zaprzestania opracowywania przezeń 
wskaźnika referencyjnego. Każda zmiana lub za-
przestanie działalności muszą zostać zgłoszone 
właściwym organom Unii Europejskiej. 

Na wypadek zakłóceń w  opracowywaniu 
wskaźników przez administratora rozporządze-
nie BMR nakłada także obowiązek sporządzania 
planów wskaźników przez podmioty nadzorowa-
ne niebędące administratorami. Muszą one mieć 
plany awaryjne. Należy je sporządzać w sposób 
rzetelny i trwały na piśmie, przy czym muszą one 

zawierać opis działań, jakie podmiot ma zamiar 
wykonać w celu minimalizacji szkody, wynika-
jącej z zaprzestania opracowywania wskaźnika 
przez administratora, z którego usług korzystał. 

W Polsce kluczowym czasem dla realizacji 
przepisów rozporządzenia był rok 2020, a kon-
kretnie jego ostatnie miesiące. 3 listopada ub.r. 
Komisja Nadzoru Finansowego wydała zezwo-
lenie dla Instytutu Rynku Finansowego sp. z o.o. 
na prowadzenie działalności jako administratora 
wskaźników referencyjnych stóp procentowych, 
a 16 grudnia ub.r. zezwolenie na prowadzenie 
przez GPW Benchmark SA działalności jako 
administratora wskaźników referencyjnych stóp 
procentowych, w  tym kluczowego wskaźnika 
referencyjnego WIBOR. Jak wynika z komu-
nikatów spółki, GPW Benchmark pracuje nad 
kolejnymi wskaźnikami. Trzeba jednak mieć 
na uwadze, że WIBOR i pozostałe wskaźniki 
referencyjne, opracowywane przez tę spółkę, 
odnoszą się do transakcji międzybankowych, 
a w mniejszym stopniu do umów zawieranych 
powszechnie przez konsumentów i detalicznych 
inwestorów, niezależnie czy są to klienci indywi-
dualni banków, czy też inwestorzy. 

Międzynarodowe instytucje regulacyjne, 
w tym ESMA, apelują, aby wytworzono kilka 
wskaźników, z których każdy opisywałby okre-
ślony sektor instytucji fi nansowych funkcjonu-
jących na rynku i był jednocześnie dostosowany 
do oferty produktowej tego sektora. Stosowanie 
różnych wskaźników pozwoli także na dekon-
centrację tej usługi, zatem gwarantuje uniknięcie 
monopolu jednego administratora i związanego 
z tym ryzyka systemowego.

Wskaźnik dla banków spółdzielczych
W Polsce instytucją, która odpowiedziała na ten 
apel międzynarodowych organizacji fi nansowych 
jest Instytut Rynku Finansowego sp. z o.o. (IRF). 
Opracował on wskaźnik referencyjny adresowa-
ny przede wszystkim do banków spółdzielczych 
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i udzielanych przez nie kredytów. Sektor 
ten nie został bowiem uwzględniony przez 
GPW Benchmark.

Opracowując swój wskaźnik, GPW 
Benchmark celowo pominął rynek ban-
ków spółdzielczych. Stwierdził to w opu-
blikowanym dokumencie konsultacyjnym, 
w którym czytamy: „Dane i informacje do-
tyczące banków spółdzielczych, z wyjątkiem 
banków zrzeszających, stanowiły podstawę do 
przyjęcia założenia, że segment ten nie będzie 
elementem szerszego traktowania Rynku 
Bazowego na tym etapie. Uzasadnia to fakt 
braku prowadzenia przez banki spółdzielcze 
szerokiej działalności na rynku finansowym, 
charakterystycznej dla banków uniwersal-
nych, a polegającej m.in. na bezpośrednim 
istotnym uczestnictwie w innych segmen-
tach rynku pieniężnego poza rynkiem de-
pozytów oraz w rynku instrumentów po-
chodnych stopy procentowej”. 

Sektor banków spółdzielczych to waż-
ny, acz specyficzny, sektor w polskiej ban-
kowości. Pojedyncze banki spółdzielcze 
mają relatywnie niewielkie sumy bilansowe 
i zasadniczo działają na rynku kredytów. 
Dla banków spółdzielczych IRF opracował 
Wskaźnik Kosztu Finansowania (WKF). 
Spełnia on wszystkie wymogi stawiane 
przez Komisję Europejską w  rozporzą-
dzeniu BMR i w listopadzie 2020 r. został 
zatwierdzony przez KNF oraz wpisany na 
listę administratorów ESMA. W przeci-
wieństwie do WIBOR-u jest on oparty na 
transakcjach depozytowych banków 
z klientami i powstał we współpracy IRF 
z częścią banków spółdzielczych. 

Podczas wyboru banków współpracują-
cych projektodawcy kierowali się ich spe-
cyfiką oraz charakterem rynków, na któ-
rych działają. Podmioty te, z uwagi na ich 
wielkość, nie  uczestniczyły dotychczas 
nie tylko w tworzeniu WIBOR, ale także 
i innych wskaźników ogólnych. Nie miały 
zatem żadnego wpływu na parametry, któ-
re mogłyby zadecydować o jakichkolwiek 
wskaźnikach referencyjnych. 

Istotny dla działalności banków
WKF jest wskaźnikiem stopy procentowej 
niezwykle ważnym dla działalności komer-
cyjnej banków, nie tylko spółdzielczych. 

– Reforma wskaźników referencyjnych wyma-
ga, aby wskaźniki, które służą do wyznaczania 
przepływów w umowach finansowych, takich 
jak np. kredyty, były zgodne z regulacją rozpo-
rządzenia BMR i jednocześnie miały sens eko-
nomiczny – podkreśla Tomasz Mironczuk, 
prezes IRF oraz pomysłodawca projektu.

Jego zdaniem, Wskaźnik Kosztu Finan-
sowania, wypełniający wymogi rozporzą-
dzenia BMR, może być stosowany jako 
alternatywa w stosunku do wskaźników 
opracowywanych przez GPW Benchmark. 
Zgodnie z przepisami, bank musi być przy-
gotowany na sytuację, kiedy to dotychczas 
stosowany wskaźnik referencyjny nie bę-
dzie mógł być użyty i pojawi się koniecz-
ność zastosowania innego. A w umowie 
kredytowej wskaźnik referencyjny musi się 
znaleźć – zarówno podstawowy, jak też al-
ternatywny. 

Reforma wskaźników referencyjnych 
wymaga, aby te spośród nich, które służą 
do wyznaczania przepływów w umowach 
finansowych, w tym także kredytowych, 
były zgodne z regulacją BMR. Dlatego tak 
ważne jest, aby zwłaszcza banki spółdziel-
cze miały możliwość stosowania wskaź-
nika referencyjnego innego niż WIBOR, 
dostosowanego do  ich potrzeb ekono-
micznych i zgodnego z wymogami roz-
porządzeniem BMR. 

Minimalizowanie 
niebezpieczeństw prawnych

Historia kredytów frankowych w Polsce 
dowiodła, iż kończy się czas faktycznej 
i instytucjonalnej ochrony banków. Przez 
długie lata instytucje finansowe sytuowały 
się w lepszej pozycji procesowej w relacji 
z klientem, nie tylko dzięki bankowemu 
tytułowi egzekucyjnemu, ale i przez uzna-
nie dowodów z ksiąg bankowych za wy-
starczające, czy też wskutek posiadania 
profesjonalnej obsługi prawnej. Sprawa 
kredytów frankowych pokazała, iż orzecz-
nictwo unijne chroni przede wszystkim 
konsumenta, a w ślad za wyrokami Try-
bunału Sprawiedliwości także i sądy w Pol-
sce zaczęły wydawać wyroki niekorzystne 
dla instytucji finansowych. Duży potencjał 
na rynku sporów z bankami dostrzegły wy-
specjalizowane kancelarie prawne, które 

w zamian za udział w benefitach z wy-
granej zapewniają konsumentom pomoc 
prawną, podejmując równą rywalizację 
z pełnomocnikami banków. 

Mając świadomość nowego ryzyka 
prawnego, banki powinny tak konstru-
ować umowy, aby minimalizować niebez-
pieczeństwo zakwestionowania popraw-
ności umowy kredytowej. Jednym z ryzyk 
prawnych w długoletnich umowach kredy-
towych jest zaprzestanie działalności ad-
ministratora wskaźnika, np. wskutek jego 
upadku. Nierzadko upadały firmy, których 
pozycja rynkowa wydawała się stabilna. 
Dlatego też dla zabezpieczenia umów 
wymagane przez rozporządzenie BMR 
wskaźniki alternatywne powinny być 
opracowane przez podmiot trzeci, nieza-
leżny od administratora wskaźnika podsta-
wowego. W sytuacji uznania dotychczas 
stosowanego wskaźnika za niereprezen-
tatywny lub np. zakończenia działalności 
przez administratora głównego wskaźnika, 
banki będą mogły bez przeszkód zastoso-
wać wskaźnik alternatywny – i, co ważne, 
nie będzie to zmiana umowy. 

Takie rozwiązanie wyeliminuje ryzyko 
sporu z klientem o wskaźnik w wypadku 
likwidacji administratora. Dodatkowo, za-
chowując zasady najwyższej staranności 
przy konstrukcji umowy, warto zastoso-
wać wskaźnik oparty na danych z rynku 
banków spółdzielczych, ponieważ w innej 
sytuacji pełnomocnicy konsumentów mogą 
uznać, iż określony wskaźnik referencyj-
ny jest nieadekwatny do określonego typu 
kredytów, a w konsekwencji – domagać się 
uznania klauzuli wartości oprocentowania 
za abuzywną. 

Niezależnie od zagadnienia ryzyk 
prawnych, należy podkreślić, iż Wskaźnik 
Kosztów Finasowania pozwala na ograni-
czenie ryzyka stóp procentowych, ponie-
waż pokazuje zmiany w poziomie kosztów 
depozytów, a więc zmiany podstawowych 
kosztów udzielenia kredytów. Ostateczna 
decyzja należy do zarządów banków, któ-
re muszą ją podjąć po przeanalizowaniu 
wszelkich ryzyk związanych ze wskaźni-
kami, ale sektor banków spółdzielczych 
wszedł w 2021 r. z optymistyczną infor-
macją – ma wybór! •


