
Definicje: 
wskaźnik referencyjny – wskaźnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia 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 zmieniającego dyrektywy 
2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014 

Podstawowym wskaźnikiem referencyjnym Banku jest stawka WIBOR 3M, której administratorem jest GPW Benchmark 
S.A. z siedzibą w Warszawie. Informacje o wskaźniku WIBOR publikowane są na stronie https://gpwbenchmark.pl.  
 

BMR lub Rozporządzenie BMR - 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 zmieniającego dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie 
(UE) nr 596/2014 (Dz. Urz. UE L 171 z 29.06.2016, str. 1). 

[Plan na wypadek zaprzestania opracowywania wskaźnika referencyjnego] 

1. Administrator wskaźnika referencyjnego ma możliwości zaprzestania w sposób trwały lub czasowy, 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 art. 23 
Rozporządzenia BMR) opracowywania danego wskaźnika referencyjnego (w trybie Art. 28.1 BMR) lub podjąć decyzję o 
zaprzestaniu opracowywania wskaźnika referencyjnego z powodów rynkowych, w szczególności gdy dane 
wykorzystywane do opracowywania wskaźnika referencyjnego przestały być reprezentatywne dla rynku lub realiów 
gospodarczych, których pomiar jest celem wskaźnika referencyjnego; administrator zakończył działalność polegającą na 
opracowywaniu danego wskaźnika referencyjnego). 

2. Zaprzestanie opracowywania wskaźnika referencyjnego poprzedza proces konsultacji publicznych prowadzonych przez 
administratora, w ramach których administrator określa datę, od której zamierza zaprzestać opracowywania wskaźnika 
referencyjnego. 

3. Zaprzestanie opracowywania wskaźnika referencyjnego może nastąpić również w drodze cofnięcia lub zawieszenia 
zezwolenia udzielonego administratorowi przez właściwy organ nadzoru (w trybie Art. 35 BMR). 

4. Informację o podjęciu przez administratora decyzji o zaprzestaniu opracowywania wskaźnika referencyjnego bank 
przekazuje Kredytobiorcy niezwłocznie poprzez swoją stronę internetową i w placówkach banku. 

5. W celu zapewnienia możliwości kontynuacji umowy kredytowej w sytuacji zaprzestania opracowywania wskaźnika 
referencyjnego, wprowadza się wskaźnik alternatywny. 

6. W przypadku wystąpienia zdarzeń określonych w ust. 1, 3 w odniesieniu do wskaźnika referencyjnego lub braku 
aktualizacji notowań podstawowego wskaźnika referencyjnego na stronie administratora przez okres dłuższy niż 14 dni 
podstawowy wskaźnik referencyjny, stanowiący podstawę obliczenia stopy oprocentowania udzielonego kredytu, 
zostanie zastąpiony przez alternatywny wskaźnik referencyjny: WKF (Wskaźnik Kosztu Finansowania), którego 
administratorem jest Instytut Rynku Finansowego. Informacje o WKF i wartości wskaźnika publikowane są na stronie 
internetowej administratora: www.irf.org.pl. 

7. Wskaźnik alternatywny będzie stosowany na zasadach oraz dla długości okresu oprocentowania analogicznych jak w 
przypadku wskaźnika referencyjnego stosowanego w umowie o kredyt. 

[Plan na wypadek istotnej zmiany metody opracowywania wskaźnika referencyjnego] 

8. Na podstawie posiadanego zezwolenia administratorzy wskaźników referencyjnych mają możliwość wprowadzenia 
istotnej zmiany metody opracowywania wskaźnika referencyjnego. 

9. Bank utożsamia istotną zmianę wskaźnika referencyjnego z istotną zmianą metody opracowywania wskaźnika 
referencyjnego zdefiniowaną przez administratora. 

10. Informacja o definicji i o procedurze wprowadzenia istotnej zmiany metody opracowywania wskaźnika referencyjnego 
jest publikowania na stronie internetowej administratora. 

11. Proces wdrożenia istotnej zmiany metody opracowywania wskaźnika referencyjnego jest poprzedzony konsultacjami 
prowadzonymi przez administratora, w trakcie których administrator określa zakres proponowanych zmian wraz z 
uzasadnieniem. 

12. Informację o podjęciu przez administratora decyzji o wprowadzeniu istotnych zmian metody opracowywania wskaźnika 
referencyjnego bank przekazuje kredytobiorcom niezwłocznie poprzez swoją stronę internetową i w placówkach banku.  



13. W przypadku ogłoszenia przez administratora wdrożenia istotnej zmiany metody opracowywania wskaźnika 
referencyjnego stosowanego do wyznaczania stopy oprocentowania, bank ma prawo zastosować wskaźnik 
alternatywny. Zastosowanie wskaźnika alternatywnego uwarunkowane jest wyrażeniem woli obu stron umowy. 

14. W przypadku zastosowania alternatywnego wskaźnika referencyjnego obliczona zostanie wartość korekty dodawanej 
lub odejmowanej do/od nowego wskaźnika referencyjnego.  

15. Korekta oznacza wartość niezbędną do obliczenia stopy oprocentowania kredytu w celu zneutralizowania 
ekonomicznych skutków zmiany wskaźników referencyjnych. Korekta wyznaczana jest jako wartość średnia różnicy 
pomiędzy wartościami podstawowego wskaźnika referencyjnego z analogicznymi wartościami odczytywanymi dla 
alternatywnego wskaźnika referencyjnego w ostatnim roku przed wystąpieniem zdarzenia wymuszającego zmianę 
wskaźników. 

16. W przypadku, gdy stopa oprocentowania kredytu, będzie wyższa niż wysokość odsetek maksymalnych, Bank pobiera 
odsetki maksymalne. 

17. Aktualna Tabela oprocentowania oraz Informacje o wartościach stosowanych wskaźników referencyjnych są 
publikowane i dostępne w Placówkach Banku oraz na stronie internetowej Banku (www.pbswegrow.pl). 

 

Karta informacyjna, dotycząca oprocentowania kredytów o zmiennej stopie procentowej  

 
1. Na podstawie posiadanego zezwolenia administratorzy wskaźników referencyjnych mają możliwość wprowadzenia 

istotnej zmiany metody opracowywania wskaźnika referencyjnego lub mogą zaprzestać w sposób trwały lub czasowy 
opracowywania wskaźnika referencyjnego. 

2. Bank utożsamia istotną zmianę wskaźnika referencyjnego z istotną zmianą metody opracowywania wskaźnika 
referencyjnego zdefiniowaną przez administratora. 

3. Powyższy proces jest poprzedzony konsultacjami prowadzonymi przez administratora. 
4. Postępowanie w przypadku istotnej zmiany: 

a. Wprowadzenie i zakres istotnej zmiany metody określa dokumentacja administratora.  
b. Bank monitoruje definicje istotnej zmiany na podstawie dokumentacji administratorów poszczególnych wskaźników 

referencyjnych stosowanych przez bank.  
c. Informacja o definicji i o procedurze wprowadzenia istotnej zmiany metody opracowywania jest oraz publikowania 

na stronach internetowych administratorów. 
d. Zdarzenia związane z istotną zmianą metody opracowywania wskaźnika referencyjnego mogą wpływać na przykład 

na: sposób opisywania rynku referencyjnego, wartości wskaźnika po wprowadzeniu istotnej zmiany. 
e. Wobec powyższych – w przypadku wprowadzenia istotnych zmian w metodzie opracowywania stosowanego 

wskaźnika referencyjnego, umowa kredytowa zapewnia stronom prawo zastosowania wskaźnika alternatywnego 
wskazanego w umowie.  

f. Informację o podjęciu przez administratora decyzji o wprowadzeniu istotnych zmian metody opracowywania 
wskaźnika referencyjnego bank przekazuje kredytobiorcom niezwłocznie poprzez swoją stronę internetową i w 
placówkach banku. 

g. Zastosowanie wskaźnika alternatywnego uwarunkowane jest wyrażeniem woli obu stron umowy. 
5. Postępowanie w przypadku gdy następuje trwałe lub czasowe zaprzestanie opracowywania wskaźnika referencyjnego.   

a. Administrator wskaźnika referencyjnego ma możliwości zaprzestania w sposób trwały lub czasowy, 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 art. 23 Rozporządzenia BMR, opracowywania danego wskaźnika referencyjnego. 

b. Zaprzestanie opracowywania wskaźnika referencyjnego może nastąpić również w drodze cofnięcia lub zawieszenia 
zezwolenia udzielonego administratorowi przez właściwy organ nadzoru.  

c. Informację o podjęciu przez administratora decyzji o zaprzestaniu opracowywania wskaźnika referencyjnego z 
powodów rynkowych (w szczególności gdy: dane wykorzystywane do opracowywania wskaźnika referencyjnego 
przestały być reprezentatywne dla rynku lub realiów gospodarczych, których pomiar jest celem wskaźnika 
referencyjnego; administrator zakończył działalność polegającą na opracowywaniu danego wskaźnika 
referencyjnego) bank przekazuje kredytobiorcom niezwłocznie poprzez swoją stronę internetową i w placówkach 
banku. 

d. W celu zapewnienia możliwości kontynuacji umów kredytowych stosujących jako odniesienie wskaźnik referencyjny, 
którego opracowywania zaprzestano umowa kredytowa przewiduje jeden lub kilka wskaźników alternatywnych. 

e. Zastosowanie wskaźnika alternatywnego następuje zgodnie z postanowieniami umowy. 


