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Cel 

Celem webinarium jest przybliżenie sektorowi bankowości spółdzielczej wymogów związanych z praktycznymi 
aspektami stosowania wskaźników referencyjnych w świetle 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 zmieniające dyrektywy 
2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014 (Dz. U. UE. L. z 2016 r. poz. 171., str. 1 ze zm.)  
(dalej jako „Rozporządzenie BMR”). 

Do kogo kierowane jest webinarium? 

Webinarium skierowane jest do przedstawicieli banków spółdzielczych i spółdzielczych kas oszczędnościowo-
kredytowych (SKOK). 

Harmonogram czasowy 

Logowanie uczestników na webinarium rozpocznie się od godziny 9:45  
Rozpoczęcie webinarium o godzinie 10:00  
Webinarium zakończy się o godzinie 15:30  

Zgłoszenia  

Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego 
pod adresem www.knf.gov.pl w dziale „CEDUR”. Potwierdzenia uczestnictwa zostaną przesłane najpóźniej w dniu  
26 maja 2021 roku. 

Informacje techniczne 

W celu uczestnictwa w spotkaniu niezbędne jest stabilne łącze internetowe. W spotkaniu uczestniczyć można poprzez 
przeglądarkę internetową lub aplikację. Szczegółowe informacje techniczne zostaną przesłane wraz z potwierdzeniami 
uczestnictwa. 

Materiały 

Uczestnicy spotkania otrzymają prezentację. 

Opłaty 

Udział w webinarium jest bezpłatny.  

Kontakt 

Wszelkie pytania dotyczące organizacji webinarium należy kierować na adres cedur@knf.gov.pl w tytule podając tytuł  
i datę wydarzenia.  

http://www.knf.gov.pl/
mailto:cedur@knf.gov.pl


 

 

Webinarium pt. „Reforma wskaźników referencyjnych – wyzwania 
dla sektora bankowości spółdzielczej. Plany awaryjne, wskaźniki 
alternatywne i obowiązki informacyjne wobec klientów” 
 

 

PROGRAM 

31 maja 2021 roku (poniedziałek) 
 

Godzina 
 
 

Temat 
 
 

9:45-10:00 Logowanie uczestników 

  

10:00-11:15 

 Przyczyny objęcia wskaźników referencyjnych nadzorem 
- Kluczowa rola wskaźników referencyjnych LIBOR i EURIBOR 
- Kryzys finansowy – manipulacje wskaźnikami referencyjnymi 
- Działania regulacyjne – wytyczne IOSCO, raport Financial Stability Board (FSB), przyjęcie 

Rozporządzenia BMR 

 Podstawowe kwestie terminologiczne 
- Różnica między wskaźnikiem referencyjnym a indeksem 
- Na czym polega stosowanie wskaźnika referencyjnego (wraz z przykładami) 
- Rodzaje wskaźników referencyjnych 

 Administrator wskaźników referencyjnych – nowa kategoria podmiotu podlegającego 
nadzorowi KNF 
- Kto odpowiadał za opracowywanie wskaźników referencyjnych przed Rozporządzeniem 

BMR 
- Podstawowe cechy administratora – wymagania licencyjne 
- Zakres odpowiedzialności administratora – na czym polega nadzór 

Michał Kamiński – Starszy specjalista 
Departament Analiz i Strategii 
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 

  11:15-11:30 Przerwa 

  

11:30-13:00 

 Podstawowe wymogi dla podmiotów stosujących wskaźniki referencyjne 
- Stosowanie wskaźników referencyjnych w świetle ustawy o kredycie hipotecznym oraz 

ustawy o kredycie konsumenckim, obowiązki informacyjne wobec klientów 
- Obowiązek stosowania wskaźników referencyjnych od administratorów znajdujących się 

w rejestrze ESMA oraz kwestia okresów przejściowych określonych w Rozporządzeniu 
BMR 

 Plany awaryjne na podstawie art. 28 ust. 2 Rozporządzenia BMR 
- Czym jest plan awaryjny oraz czemu ma służyć 
- Jakie cechy powinien spełniać plan awaryjny w świetle wymogów Rozporządzenia BMR 

oraz ESMA 
- Q&A, czym charakteryzuje się tzw. „rzetelny” plan awaryjny 
- W jaki sposób plany awaryjne powinny być odzwierciedlane w umowach finansowych, 

kwestia umów zawartych po i przed 1 stycznia 2018 r. 
- Czy istnieje obowiązek desygnowania wskaźnika alternatywnego? 
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 Przykłady planów awaryjnych na rynku krajowym – wnioski UKNF 
- Najczęstsze wady planów awaryjnych sporządzonych przez podmioty podlegające 

nadzorowi KNF 
- Plany działań nadzorczych w zakresie planów awaryjnych w sektorze spółdzielczym 

Sylwia Zaremba-Janukowicz – Kierownik 
Departament Analiz i Strategii 
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 

  
13:00-13:15 Przerwa  

  

13:15-14:45 

 Przyszłość kluczowych zagranicznych wskaźników referencyjnych typu IBOR 
- Dostosowanie LIBOR oraz EURIBOR do wymogów Rozporządzenia BMR 
- Stanowisko FCA (brytyjskiego organu nadzoru) dotyczące przyszłości LIBOR, przyszłość 

EURIBOR 

 Poszukiwanie alternatyw dla LIBOR oraz EURIBOR 
- Rekomendacja narodowych grup roboczych na kluczowych rynkach 
- Metody opracowywania wskaźników referencyjnych wolnych od ryzyka (RFR) na 

przykładzie ESTR oraz SARON 
- Wyzwania związane ze stosowaniem wskaźników typu ON – kwestia budowy struktury 

terminowej 

 Polski sektor finansowy – główne wyzwania związane z reformą wskaźników 
referencyjnych 
- Dostosowanie kluczowego wskaźnika referencyjnego WIBOR do wymogów BMR 
- Niepewna przyszłość wskaźnika WIBID 
- Poszukiwanie wskaźników alternatywnych dla WIBOR 

Michał Kruszka – Dyrektor Departamentu Analiz i Strategii 
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 

  
14:45-15:00 Przerwa  

  
15:00-15:30 Pytania i odpowiedzi 

   


