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DEFINICJE 

Administrator 

GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Książęca 4,  

00-498 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 

0000493097; o kapitale zakładowym w wysokości 1 900 000 zł - 

opłaconym w całości; NIP 5252546511 

Członek Niezależny 

członek Komitetu Nadzorczego niepowiązany z Administratorem w inny 

sposób niż poprzez uczestnictwo w Komitecie Nadzorczym oraz wolny od 

konfliktu interesów związanego z uczestnictwem w ustalaniu Stawek 

Referencyjnych 

Depozyt 
niezabezpieczony depozyt w złotych (PLN) przyjęty bądź złożony na rynku 

międzybankowym  

Dzień Fixingu Dzień Roboczy, w którym odbywa się Fixing,  

Dzień Roboczy 

dzień kalendarzowy, z wyjątkiem sobót oraz dni ustawowo wolnych od 

pracy, w tym niedziel, w którym Uczestnicy Fixingu prowadzą działalność 

na polskim rynku pieniężnym 

Fixing procedura ustalenia Stawek Referencyjnych  

Fundusz 
fundusz inwestycyjny w rozumieniu Art. 3 Ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia 

o Wskaźnikach Referencyjnych 

Instrument 

Finansowy 

instrument finansowy w rozumieniu Art. 3 Ust. 1 pkt 16 Rozporządzenia 

o Wskaźnikach Referencyjnych 

Kodeks 

Postępowania 
Kodeks Postępowania Uczestników Fixingu WIBID i WIBOR 

Komitet Nadzorczy 

ustanowiony przez Administratora komitet wykonujący funkcję jednostki 

nadzorczej w rozumieniu Art. 5 Rozporządzenia o Wskaźnikach 

Referencyjnych 

Kwotowanie 

jednoczesne podanie dla danego terminu Depozytu przez Uczestnika 

Fixingu Stawki bid i Stawki offer wyrażające gotowość Uczestnika Fixingu 

do zawarcia transakcji Depozytu z innym Uczestnikiem Fixingu, zgodnie 

z warunkami określonymi w Kodeksie Postępowania 

Kwotowanie 

Podejrzane 

Kwotowanie, w stosunku do którego istnieje podejrzenie manipulacji 

w rozumieniu MAR 

MAR 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 

z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie 

w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 

2003/125/WE i 2004/72/WE 

Obserwator 

podmiot, który ma prawo do wskazania niebędącego członkiem Komitetu 

Nadzorczego przedstawiciela do uczestnictwa w posiedzeniach Komitetu 

Nadzorczego bez prawa głosu 
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Odbiorca Stawek 

Referencyjnych 

podmiot, który jest stroną Umowy Finansowej zawartej z Użytkownikiem 

Stawek Referencyjnych, posiadaczem Instrumentu Finansowego 

wyemitowanego przez Użytkownika Stawek Referencyjnych lub 

posiadaczem tytułów uczestnictwa w Funduszu, dla którego Stawki 

Referencyjne stanowią odniesienie 

Okres Zawieszenia 

Fixingu 

okres, w którym następuje zawieszenie ustalania Stawek Referencyjnych 

zgodnie z pkt 11.1  

NBP Narodowy Bank Polski 

Podmioty Stosujące 

Stawki Referencyjne 

Użytkownicy Stawek Referencyjnych oraz Odbiorcy Stawek 

Referencyjnych 

Procedura zgłaszania  

i rozpatrywania skarg 

„Procedura zgłaszania i rozpatrywania skarg dotyczących Stawek 

Referencyjnych” 

Publikacja Stawek 

Referencyjnych 
publikacja wyników Fixingu, zgodnie z postanowieniami pkt 7.1 

Regulamin 
Regulamin Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR ze wszystkimi 

zmianami i uzupełnieniami 

Rozporządzenie o 

Wskaźnikach 

Referencyjnych 

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 

Stawka bid 
stopa procentowa, po jakiej Uczestnik Fixingu jest gotów przyjąć Depozyt 

od innego Uczestnika Fixingu 

Stawka offer 
stopa procentowa, po jakiej Uczestnik Fixingu jest gotów złożyć Depozyt 

u innego Uczestnika Fixingu 

Stawki Referencyjne WIBID oraz WIBOR 

Tymczasowa Zmiana 

Metody 

zmiana metody ustalania Stawek Referencyjnych przeprowadzona 

w sytuacji określonej w pkt 11.5 

Uczestnik Fixingu 
podmiot, który otrzymał potwierdzenie od Administratora o nadaniu 

statusu Uczestnika Fixingu zgodnie z Kodeksem Postępowania 

Umowa Finansowa 
umowa finansowa w rozumieniu Art. 3 Ust. 1 pkt 18 Rozporządzenia 

o Wskaźnikach Referencyjnych 

Umowa o Stosowanie 

Stawek 

Referencyjnych 

umowa zawarta w trybie przewidzianym w Regulaminie, na podstawie 

której Podmioty Stosujące Stawki Referencyjne będą uprawnione do 

stosowania Stawek Referencyjnych w zakresie opisanym w pkt 8.1 

Użytkownik Stawek 

Referencyjnych 

podmiot stosujący Stawki Referencyjne w zakresie, o którym mowa 

w pkt 8.1 

WIBID  
wskaźnik referencyjny Stawek bid z Kwotowań obliczony w trakcie Fixingu 

(Warsaw Interbank Bid Rate)  
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WIBOR 
wskaźnik referencyjny Stawek offer z Kwotowań obliczony w trakcie 

Fixingu (Warsaw Interbank Offered Rate) 

Właściwy Organ Komisja Nadzoru Finansowego 
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1. REGULAMIN 

Mając na celu zachowanie wiarygodności i reprezentatywności Stawek Referencyjnych oraz 

transparentności ich ustalania w ramach Fixingu, Regulamin określa zasady ustalania Stawek 

Referencyjnych i ich publikacji, rolę Administratora oraz Komitetu Nadzorczego w opracowywaniu 

Stawek Referencyjnych oraz zasady stosowania Stawek Referencyjnych przez Użytkowników Stawek 

Referencyjnych. 

 

2. ADMINISTRATOR 

2.1. Administrator sprawuje kontrolę nad opracowaniem Stawek Referencyjnych poprzez: 

2.1.1. zarządzanie mechanizmami dotyczącymi wyznaczania Stawek Referencyjnych, 

2.1.2. gromadzenie, analizę lub przetwarzanie danych wejściowych na potrzeby wyznaczania 

Stawek Referencyjnych, 

2.1.3. wyznaczanie Stawek Referencyjnych zgodnie z Regulaminem. 

 

3. KOMITET NADZORCZY 

3.1. Administrator ustanawia i utrzymuje Komitet Nadzorczy, który stanowi stałą jednostkę 

nadzorczą w celu zapewnienia nadzoru nad wszystkimi aspektami opracowywania 

Stawek Referencyjnych. Administrator zapewnia obsługę Komitetu Nadzorczego oraz 

dostęp do informacji koniecznych do wykonywania zadań Komitetu Nadzorczego  

3.2. Do zadań Komitetu Nadzorczego należy: 

3.2.1. dokonywanie co najmniej raz w roku przeglądu definicji i metody ustalania Stawek 

Referencyjnych oraz formułowanie rekomendacji zmian, 

3.2.2. rekomendowanie i nadzorowanie zmian wprowadzanych w zakresie definicji i metody 

ustalania Stawek Referencyjnych, 

3.2.3. nadzorowanie Administratora w zakresie zarządzania Stawkami Referencyjnymi i ich 

funkcjonowania, 

3.2.4. nadzór nad wypełnianiem obowiązków przez Uczestników Fixingu w zakresie 

określonym w Kodeksie Postępowania, 

3.2.5. dokonywanie przeglądu i zatwierdzanie procedur zawieszenia i zaprzestania 

opracowywania Stawek Referencyjnych,  

3.2.6. nadzorowanie osób trzecich uczestniczących w opracowywaniu Stawek 

Referencyjnych, w tym podmiotów odpowiedzialnych za obliczenie lub 

rozpowszechnianie Stawek Referencyjnych, 

3.2.7. dokonywanie oceny wewnętrznych i zewnętrznych audytów lub przeglądów 

przeprowadzonych w odniesieniu do Administratora oraz monitorowanie wdrażania 

zidentyfikowanych działań naprawczych, 

3.2.8. powiadamianie odpowiednich organów o stwierdzeniu przez Administratora Kwotowań 

Podejrzanych, 

3.2.9. powiadamianie Właściwego Organu o stwierdzonych przypadkach niewłaściwego 

zachowania przez Administratora, 

3.2.10. wykonywanie innych zadań niż wskazane w pkt 3.2.1-3.2.9 przypisanych Komitetowi 

Nadzorczemu w Regulaminie i Kodeksie Postępowania. 
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3.3. Komitet Nadzorczy składa się z co najmniej 5 członków powoływanych na dwuletnią 

niezależną kadencję. 

3.4. Członkiem Komitetu Nadzorczego może być osoba: 

3.4.1. w stosunku do której nie została zastosowana sankcja karna lub administracyjna, 

związana z naruszeniem regulacji sektora finansowego, w szczególności: 

(a) Rozporządzenia o Wskaźnikach Referencyjnych, 

(b) MAR, 

(c) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, 

(d) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej, 

(e) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, 

(f) ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych. 

3.4.2. posiada wiedzę w zakresie Stawek Referencyjnych lub innych wskaźników 

finansowych mierzących rynek stopy procentowej, 

3.4.3. posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy na rynku finansowym, 

3.4.4. pracuje na stanowisku niepowiązanym bezpośrednio z opracowywaniem Stawek 

Referencyjnych, 

3.4.5. ma nieposzlakowaną reputację oraz posiada autorytet merytoryczny i etyczny, 

3.4.6. posiada znajomość otoczenia regulacyjnego, w którym funkcjonuje Administrator 

w zakresie związanym z opracowywaniem Stawek Referencyjnych. 

3.5. Większość powołanych przez Administratora członków Komitetu Nadzorczego powinni 

stanowić Członkowie Niezależni. 

3.6. Administrator zobowiązuje się do wystąpienia do następujących podmiotów o wskazanie 

kandydatów na członków Komitetu Nadzorczego: 

3.6.1. Minister właściwy ds. instytucji finansowych – 1 kandydat, 

3.6.2. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – 1 kandydat, 

3.6.3. Związek Banków Polskich – 2 kandydatów, 

3.6.4. Stowarzyszenie Rynków Finansowych ACI Polska – 1 kandydat. 

3.7. Administrator zobowiązuje się do powołania kandydatów wyłonionych zgodnie z pkt 3.6 

na członków Komitetu Nadzorczego, o ile spełniają kryteria opisane w pkt 3.4 oraz mogą 

pełnić rolę Członka Niezależnego. W przypadku, gdy kandydat nie spełnia kryteriów lub 

nie może pełnić roli Członka Niezależnego, Administrator nie akceptuje kandydatury, a 

wskazujący podmiot może wyznaczyć innego kandydata na tych samych zasadach. 

3.8. Ponadto Administrator może, po zasięgnięciu opinii działającego Komitetu Nadzorczego, 

umożliwić wskazanie kandydata na członka Komitetu Nadzorczego innym podmiotom 

niż wymienione w pkt 3.6, gdy jest to wskazane dla zapewnienia stabilności i 

wiarygodności Stawek Referencyjnych, odpowiednich kompetencji składu Komitetu 

Nadzorczego, odpowiedniej reprezentatywności interesariuszy Stawek Referencyjnych 

oraz aby zapewnić minimalną liczbę członków Komitetu Nadzorczego.
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3.9. Odwołanie członka Komitetu Nadzorczego wskazanego przez podmiot, o którym mowa 

w pkt 3.6 i 3.8 może być dokonane przez Administratora tylko z ważnych powodów (np. 

utrata wymaganej niezależności, konflikt interesu). Administrator zwraca się w tej 

sprawie do podmiotu, który wskazał tego członka Komitetu Nadzorczego, który w tej 

sytuacji ma prawo do wskazania nowego kandydata na członka Komitetu Nadzorczego. 

3.10. Administrator może, po zasięgnięciu opinii Komitetu Nadzorczego, nadawać status 

Obserwatora instytucjom lub podmiotom, których działalność może wzmocnić stabilność, 

wiarygodność i rozwój Stawek Referencyjnych. 

3.11. Administrator zapewnia NBP, a także podmiotom, o których mowa w pkt 3.6 i 3.8 

możliwość przyjęcia statusu Obserwatora, o ile podmioty te wyrażą na to zgodę. 

3.12. Osoba wskazana przez Obserwatora może uczestniczyć w posiedzeniach Komitetu 

Nadzorczego bez prawa głosu. Obserwator jest informowany o wynikach głosowań 

Komitetu Nadzorczego przeprowadzonych w trybie obiegowym. 

3.13. Przewodniczącego Komitetu Nadzorczego wybierają jego członkowie spośród Członków 

Niezależnych. Przewodniczącym nie powinien być członek Komitetu Nadzorczego 

powiązany z Podmiotami Stosującymi Stawki Referencyjne lub ich zrzeszeniami. 

3.14. Administrator wprowadza regulamin Komitetu Nadzorczego, który określa 

w szczególności: 

3.14.1. procedurę powoływania i odwoływania członków Komitetu Nadzorczego 

3.14.2. procedurę podejmowania decyzji przez Komitet Nadzorczy, 

3.14.3. zasady uczestnictwa osób wskazanych przez Obserwatora w posiedzeniach Komitetu 

Nadzorczego, 

3.14.4. procedurę realizacji przez Komitet Nadzorczy zadań, o których mowa w pkt 3.2, 

3.14.5. zasady wynagradzania członków Komitetu Nadzorczego, 

3.14.6. zasady sporządzania i zatwierdzania komunikatów z posiedzeń Komitetu Nadzorczego 

oraz ich zamieszczania na stronie internetowej Administratora, 

3.14.7. zasady sporządzania i zatwierdzania protokołów oraz ich przekazywania do 

Właściwego Organu oraz NBP. 

 

4. PRZEKAZYWANIE INFORMACJI POMIĘDZY ADMINISTRATOREM A UŻYTKOWNIKAMI 

STAWEK REFERENCYJNYCH 

4.1. Informacje oraz dokumenty adresowane do Podmiotów Stosujących Stawki 

Referencyjne przekazywane są przez Administratora przez umieszczenie ich na stronie 

internetowej Administratora: https://gpwbenchmark.pl/. 

4.2. Użytkownicy Stawek Referencyjnych komunikują się z Administratorem za 

pośrednictwem danych kontaktowych wskazanych na stronie internetowej 

Administratora: https://gpwbenchmark.pl/ lub w sposób wskazany w zawartych z nimi 

Umowach o Stosowanie Stawek Referencyjnych. 

https://gpwbenchmark.pl/
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5. STAWKI REFERENCYJNE 

5.1. Stawki Referencyjne ustalane na podstawie Regulaminu stanowią wskaźniki 

referencyjne stopy procentowej, po jakich banki spełniające kryteria Uczestnika Fixingu, 

są gotowe złożyć lub przyjąć Depozyt na określone terminy od innych banków 

spełniających kryteria Uczestnika Fixingu. 

5.2. Administrator ustala Stawki Referencyjne w oparciu o Kwotowania przekazywane 

Administratorowi w ramach Fixingu. Kwotowania stanowią zatwierdzone kwotowania 

(committed quotes) w rozumieniu Rozporządzenia o Wskaźnikach Referencyjnych. 

5.3. Kwotowania są przekazywane przez Uczestników Fixingu. 

5.4. Minimalna liczba Kwotowań konieczna do przeprowadzenia Fixingu wynosi 6.  

5.5. Określenie Kwotowań, zasady ich ustalania i przekazywania, kryteria wyboru 

Uczestników Fixingu oraz ich obowiązki określa Kodeks Postępowania, który jest 

publikowany na stronie internetowej Administratora: https://gpwbenchmark.pl/. 

5.6. W przypadku stwierdzenia konieczności przeprowadzenia istotnej zmiany definicji 

Stawek Referencyjnych lub metody ich ustalania Administrator przeprowadza 

konsultacje publiczne z Użytkownikami Stawek Referencyjnych, Właściwym Organem, 

NBP oraz innymi podmiotami, które w opinii Administratora powinny być włączone 

w proces konsultacji. 

5.7. W ramach procesu konsultacji publicznych, o którym mowa w pkt 5.6, Administrator 

podaje do publicznej wiadomości w sposób określony w pkt 4.1 procedurę konsultacji 

określającą ramy czasowe przeprowadzanych konsultacji, zakres analiz 

uzasadniających wprowadzenie zmian, tryb przeprowadzenia konsultacji oraz podmioty 

zaangażowane w proces konsultacji. 

 

6. FIXING 

6.1. Stawki Referencyjne wyznaczane są dla następujących terminów Depozytów: 

6.1.1. 1 Dzień Roboczy – overnight (O/N),  

6.1.2. 1 Dzień Roboczy – tomorrow/next (T/N),  

6.1.3. 1 tydzień (SW),  

6.1.4. 2 tygodnie (2W),  

6.1.5. 1 miesiąc (1M),  

6.1.6. 3 miesiące (3M),  

6.1.7. 6 miesięcy (6M),  

6.1.8. 9 miesięcy (9M),  

6.1.9. 1 rok (1Y). 

6.2. Stawki Referencyjne są ustalane zgodnie z konwencją odsetkową ACT/365 oraz 

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

6.3. Z zastrzeżeniem sytuacji określonych w Regulaminie, Fixing odbywa się w każdym Dniu 

Roboczym. 
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6.4. WIBID dla Depozytu na dany termin jest obliczany przez Administratora na podstawie 

Stawek bid podanych w Kwotowaniach Uczestników Fixingu jako:  

6.4.1. średnia arytmetyczna pozostałych po odrzuceniu dwóch najniższych i dwóch 

najwyższych Stawek bid, w przypadku, gdy zgłoszono nie mniej niż 10 Stawek bid, 

6.4.2. średnia arytmetyczna pozostałych po odrzuceniu jednej najniższej i jednej najwyższej 

Stawki bid, w przypadku, gdy zgłoszono 8 lub 9 Stawek bid,  

6.4.3. średnia arytmetyczna w przypadku zgłoszenia 6 lub 7 Stawek bid, 

6.5. w przypadku zgłoszenia 5 lub mniej Stawek bid, WIBID na dany termin nie jest ustalany 

w ramach Fixingu. 

6.6. WIBOR dla Depozytu na dany termin jest obliczany przez Administratora na podstawie 

Stawek offer podanych w Kwotowaniach Uczestników Fixingu jako:  

6.6.1. średnia arytmetyczna pozostałych po odrzuceniu dwóch najniższych i dwóch 

najwyższych Stawek offer, w przypadku, gdy zgłoszono nie mniej niż 10 Stawek offer, 

6.6.2. średnia arytmetyczna pozostałych po odrzuceniu jednej najniższej i jednej najwyższej 

Stawki offer, w przypadku, gdy zgłoszono 8 lub 9 Stawek offer, 

6.6.3. średnia arytmetyczna w przypadku zgłoszenia 6 lub 7 Stawek offer. 

6.7. W przypadku zgłoszenia 5 lub mniej Stawek offer, WIBOR na dany termin nie jest 

ustalany w ramach Fixingu. 

6.8. Stawki Referencyjne ustalane są o godzinie 11:00. 

6.9. Jeżeli nie będzie możliwe ustalenie Stawek Referencyjnych w ramach Fixingu do 

godziny 11:00, wówczas godzina Fixingu może ulec przesunięciu najpóźniej na godzinę 

15:00. Administrator zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż do godziny 11:05 

w dniu, w którym wystąpi powyższe przesunięcie Fixingu, poinformować Uczestników 

Fixingu o przesunięciu oraz przekazać Użytkownikom Fixingu informację o przyczynach 

przesunięcia oraz godzinie przeprowadzenia Fixingu w danym dniu. W takim przypadku 

Uczestnicy Fixingu zobowiązani są do przekazania Kwotowań do godziny Fixingu 

wskazanej przez Administratora. Administrator posiada odpowiednie procedury awaryjne 

określające tryb postępowania w sytuacji opisanej powyżej. 

6.10. Informacja, o której mowa w pkt 6.9 przekazywana jest również do Właściwego Organu, 

NBP oraz publikowana na stronie internetowej Administratora: https://gpwbenchmark.pl/. 

6.11. W przypadku, gdy zgodnie z pkt 6.9 nie będzie możliwe obliczenie Stawki Referencyjnej 

najpóźniej do godziny 15:00, dana Stawka Referencyjna pozostaje w tym dniu 

nieustalona. W takim przypadku, przewodniczący Komitetu Nadzorczego jest 

zobowiązany do zwołania posiedzenia Komitetu Nadzorczego na ten sam Dzień 

Roboczy, w którym nie było możliwe obliczenie Stawki Referencyjnej, w celu 

opracowania strategii dalszego postępowania dla przywrócenia ciągłości ustalania 

Stawek Referencyjnych. W sytuacji opisanej powyżej Komitet Nadzorczy może 

podejmować decyzję w trybie obiegowym. 

6.12. Informacja o nieustaleniu Stawki Referencyjnej w danym dniu jest niezwłocznie 

przekazywana do Właściwego Organu, NBP oraz publikowana na stronie internetowej 

Administratora: https://gpwbenchmark.pl/.  

https://gpwbenchmark.pl/
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7. PUBLIKACJA STAWEK REFERENCYJNYCH 

7.1. Stawki Referencyjne ustalone w ramach Fixingu w danym Dniu Roboczym 

są publikowane przez Administratora na stronie internetowej Administratora: 

https://gpwbenchmark.pl/ w tym samym Dniu Roboczym o godzinie 23:00.  

7.2. Podmioty Stosujące Stawki Referencyjne mogą uzyskać dostęp do informacji 

o Stawkach Referencyjnych pomiędzy zakończeniem Fixingu a Publikacją Stawek 

Referencyjnych w serwisach dystrybutorów informacji na warunkach określonych przez 

dystrybutorów informacji. 

 

8. STOSOWANIE STAWEK REFERENCYJNYCH  

8.1. Stosowanie Stawek Referencyjnych polegające na: 

8.1.1. emitowaniu Instrumentów Finansowych, dla których dana Stawka Referencyjna 

stanowi odniesienie, 

8.1.2. określaniu kwoty przypadającej do zapłaty z tytułu Instrumentu Finansowego lub 

Umowy Finansowej poprzez odniesienie do danej Stawki Referencyjnej lub kombinacji 

indeksów zawierającej daną Stawkę Referencyjną, 

8.1.3. byciu stroną Umowy Finansowej zawieranej w ramach świadczonych przez siebie 

usług, dla której Stawki Referencyjne stanowią odniesienie, 

8.1.4. oferowaniu stopy oprocentowania kredytu zgodnie z definicją zawartą w art. 3 lit. j) 

dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/48/WE z dnia 23 kwietnia 2008 r. 

w sprawie umów o kredyt konsumencki oraz uchylającą dyrektywę Rady 87/102/EWG 

obliczonej jako spread lub marża ponad daną Stawkę Referencyjną lub kombinację 

indeksów zawierającą daną Stawkę Referencyjną, 

8.1.5. pomiarze wyników Funduszu z wykorzystaniem danej Stawki Referencyjnej lub 

kombinacji indeksów zawierającej daną Stawkę Referencyjną w celu śledzenia stopy 

zwrotu względem Stawki Referencyjnej lub kombinacji indeksów zawierającej Stawkę 

Referencyjną, określania alokacji aktywów z portfela lub opłat za wyniki, 

może być dokonywane wyłącznie na podstawie Umowy o Stosowanie Stawek 

Referencyjnych.  

8.2. Umowa o Stosowanie Stawek Referencyjnych określa w szczególności: 

8.2.1. zobowiązanie Administratora do opracowania Stawek Referencyjnych zgodnie 

z zasadami określonymi przepisami prawa mającymi zastosowanie do Administratora 

oraz z Regulaminem, 

8.2.2. zobowiązanie Użytkownika Stawek Referencyjnych do zapłaty wynagrodzenia 

Administratorowi za opracowanie Stawek Referencyjnych. 

8.3. Administrator udostępnia w sposób określony w pkt 4.1 wzór Umowy o Stosowanie 

Stawek Referencyjnych i określa zasady jej zawarcia przez Użytkowników Stawek 

Referencyjnych.  

https://gpwbenchmark.pl/
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9. SKARGI UŻYTKOWNIKÓW STAWEK REFERENCYJNYCH  

9.1. Użytkownicy Stawek Referencyjnych mogą zgłaszać Administratorowi skargi dotyczące 

ustalania Stawek Referencyjnych lub ich publikacji. 

9.2. Administrator przekazuje Komitetowi Nadzorczemu informacje o otrzymanych skargach, 

o których mowa w pkt 9.1 oraz o udzielonych na nie odpowiedziach.  

9.3. Szczegółowe zasady składania skarg oraz tryb odpowiedzi na nie przez Administratora 

określone są w Procedurze zgłaszania i rozpatrywana skarg, publikowanej zgodnie z pkt 

4.1. 

 

10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORA 

10.1. Zasady odpowiedzialności Administratora wobec Użytkowników Stawek Referencyjnych 

określa Umowa o Stosowanie Stawek Referencyjnych. 

10.2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek stosowania 

Stawek Referencyjnych lub innego ich wykorzystania bez wiedzy lub zgody 

Administratora. 

 

11. ZAWIESZENIE USTALANIA STAWEK REFERENCYJNYCH 

11.1. W przypadku, gdy liczba Uczestników Fixingu spadnie poniżej 6, Administrator zawiesza 

ustalanie Stawek Referencyjnych, co oznacza, że w Okresie Zawieszenia Fixingu nie 

jest przeprowadzany Fixing. 

11.2. Administrator może podjąć decyzję o zawieszeniu Fixingu, gdy pomimo wymaganej 

liczby Uczestników Fixingu powtarzają się sytuacje nieprzekazywania przez nich 

Kwotowań w liczbie koniecznej do przeprowadzenia Fixingu. 

11.3. Podjęcie przez Administratora decyzji o zawieszeniu Fixingu, o którym mowa w pkt 11.2 

wymaga zasięgnięcia opinii Komitetu Nadzorczego i musi być poprzedzone 

konsultacjami z Właściwym Organem oraz NBP. 

11.4. Administrator przekazuje informację o zawieszeniu Fixingu w sposób określony w pkt 

4.1. W tej samej formie Administrator przekazuje informację o ustaniu przyczyn 

zawieszenia oraz o terminie wznowienia przeprowadzania Fixingu. 

11.5. W przypadku podjęcia przez Administratora decyzji o zawieszeniu Fixingu, 

przewodniczący Komitetu Nadzorczego, po otrzymaniu informacji od Administratora, jest 

zobowiązany do natychmiastowego zwołania posiedzenia Komitetu Nadzorczego w celu 

opracowania we współpracy z Administratorem strategii dalszego postępowania dla 

przywrócenia ciągłości ustalania Stawek Referencyjnych. Informacja o zawieszeniu 

Fixingu jest niezwłocznie przekazywana do Właściwego Organu, NBP oraz publikowana 

na stronie internetowej Administratora: https://gpwbenchmark.pl/. 

11.6. Strategia, o której mowa w pkt 11.5, musi zostać przygotowana w terminie 2 Dni 

Roboczych od decyzji Administratora o zawieszeniu Fixingu oraz zawierać 

rekomendacje Tymczasowej Zmiany Metody mające na celu zapewnienie ciągłości 

ustalania Stawek Referencyjnych. 

11.7. Wprowadzenie Tymczasowej Zmiany Metody nie wymaga zmiany Regulaminu oraz 

Kodeksu Postępowania. Administrator przekazuje informacje o Tymczasowej Zmianie 

Metody w sposób określony w pkt 4.1. Informacja o wprowadzeniu Tymczasowej Zmiany 

Metody jest również przekazywana do Właściwego Organu i NBP. 



REGULAMIN STAWEK REFERENCYJNYCH WIBID i WIBOR 

 
 

 13  
 

11.8. Tymczasowa Zmiana Metody nie może trwać dłużej niż 6 miesięcy. 

 

12. ZAPRZESTANIE USTALANIA STAWEK REFERENCYJNYCH 

12.1. Administrator może podjąć decyzję o zaprzestaniu opracowywania Stawek 

Referencyjnych w szczególności w następujących sytuacjach: 

12.1.1. zakończył się okres obowiązywania Tymczasowej Zmiany Metody i nie przywrócono 

ustalania Stawek Referencyjnych na zasadach określonych w Regulaminie, 

12.1.2. Administrator nie uzyskał zezwolenia w terminie, po upływie którego Stawki 

Referencyjne nie będą mogły być stosowane przez podmioty nadzorowane 

w rozumieniu Rozporządzenia o Wskaźnikach Referencyjnych, 

12.1.3. z przyczyn niezależnych od Administratora nie jest możliwe opracowywanie Stawek 

Referencyjnych w sposób zgodny z Rozporządzeniem o Wskaźnikach Referencyjnych. 

12.2. Podjęcie decyzji przez Administratora o zaprzestaniu opracowywania Stawek 

Referencyjnych z powodu określonego w pkt 12.1.1 i 12.1.3 wymaga zasięgnięcia opinii 

Komitetu Nadzorczego i musi być poprzedzone konsultacjami z Właściwym Organem 

oraz NBP. 

12.3. Informacja o decyzji o zaprzestaniu opracowywania Stawek Referencyjnych wraz ze 

wskazaniem daty jej wejścia w życie przekazywana jest w trybie określonym w pkt 4.1. 

Dodatkowo, informacja o tej decyzji jest przekazywana do Właściwego Organu i NBP.  

 

13. ZMIANA REGULAMINU 

13.1. Z uwzględnieniem postanowień pkt 5.6 i 5.7 (o ile mają zastosowanie), Administrator, po 

uzyskaniu pozytywnej opinii Komitetu Nadzorczego, może dokonać zmiany Regulaminu. 

13.2. Zmieniony Regulamin udostępniany jest Podmiotom Stosującym Stawki Referencyjne w 

sposób określony w pkt 4.1. 

13.3. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w dniu wskazanym w informacji o zmianie 

Regulaminu, nie wcześniej jednak niż po upływie 30 dni od udostępnienia zmienionego 

Regulaminu w sposób określony w pkt 4.1. z zastrzeżeniem pkt 13.4. 

13.4. Administrator może zdecydować o wejściu w życie zmiany Regulaminu przed upływem 

terminu wskazanego w pkt 13.3. Jeżeli zmiana ma na celu dostosowanie Regulaminu do 

obowiązujących przepisów prawa lub wynika z decyzji Właściwego Organu.  

 

14. WEJŚCIE W ŻYCIE I TERMIN OBOWIĄZYWANIA REGULAMINU 

14.1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2018 r. za wyjątkiem pkt 8, który wchodzi 

w życie w dniu 1 maja 2018 r. 

14.2. Z dniem 1 lutego 2018 r.: 

14.2.1. traci moc dotychczasowy Regulamin Fixingu stawek referencyjnych WIBID i WIBOR 

obowiązujący od dnia 30 czerwca 2017 r. opublikowany na stronie internetowej: 

https://gpwbenchmark.pl/, 

https://gpwbenchmark.pl/
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14.2.2. procedurę ustalania Stawek Referencyjnych, zasady uzyskiwania statusu Uczestnika 

Fixingu i przekazywania Kwotowań określają odpowiednie postanowienia Regulaminu 

i Kodeksu Postępowania, przy zachowaniu ciągłości, dotychczasowej metody ustalania 

i definicji Stawek Referencyjnych oraz statusu Uczestników Fixingu przez podmioty 

będące Uczestnikami Fixingu w dniu 31 stycznia 2018 r., pod warunkiem złożenia przez 

te podmioty deklaracji, o której mowa w Kodeksie Postępowania, 

14.2.3. wygasa kadencja członków Rady WIBOR, o której mowa w dotychczasowym 

Regulaminie Fixingu stawek referencyjnych WIBID i WIBOR obowiązującym od dnia 

30 czerwca 2017 r. 

14.3. Regulamin przestaje obowiązywać z dniem wejścia w życie decyzji Administratora 

o zaprzestaniu opracowywania Stawek Referencyjnych.  

 


