
 

 
 

Nowe wymogi prawne związane  
z rozporządzeniem BMR  

  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 zmieniające dyrektywy 

2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie 

(UE) nr 596/2014) nakłada nowe wymogi prawne 

związane z opracowywaniem i stosowaniem 

wskaźników referencyjnych. Szczególnie istotne są 

standardy, w których powinien funkcjonować 

administrator wskaźników (m.in. metoda 

wskaźnika, zasady pozyskiwania danych, okresowa 

weryfikacja metody, wielostopniowy nadzór nad 

administratorem) oraz wymogi względem 

podmiotów stosujących wskaźniki referencyjne.  

Z perspektywy ochrony konsumenta najistotniejsze 

jest zobowiązanie podmiotów nadzorowanych, 

stosujących wskaźniki referencyjne (głównie 

banków), do sporządzania planów określających 

działania, które podmioty te podejmą w przypadku: 

(i) istotnych zmian lub (ii) zaprzestania 

opracowywania danego wskaźnika referencyjnego. 

Kluczowe postanowienie zawiera art. 28 ust. 2 

Rozporządzenia BMR, który stanowi: „Jeżeli jest to 

możliwe i zasadne, plany takie wskazują jeden lub 

kilka alternatywnych wskaźników referencyjnych, 

które można by stosować jako odniesienie w celu 

zastąpienia wskaźników referencyjnych, których 

opracowywania zaprzestano, wskazując, dlaczego 

takie wskaźniki referencyjne mogłyby być 

odpowiednią alternatywą.”. Zatem, instytucja 

stosująca wskaźnik referencyjny, o ile to możliwe i 

zasadne, powinna wskazać konsumentowi jeden lub 

kilka alternatywnych wskaźników referencyjnych, 

które można stosować w celu zastąpienia 

wskaźników referencyjnych, których 

opracowywania zaprzestano. Kwestia ta została 

szczegółowo omówiona w Stanowisku Urzędu 

Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie planów 

(tzw. planów awaryjnych), o których mowa w art. 

28 ust. 2 Rozporządzenia BMR, oraz w sprawie 

odzwierciedlenia planów w stosunkach umownych z 

klientami, które w kwietniu 2021 roku skierowane 

zostało do banków komercyjnych, w tym banków 

zrzeszających oraz do banków spółdzielczych.  

W Polsce obserwujemy duży udział kredytów o 

zmiennej stopie procentowej zawartych z 

konsumentami (w tym kredytów hipotecznych), 

których ochrona na rynku finansowym jest 

szczególna. Powstaje zatem pytanie o uprawnienia 

konsumentów wynikające z reformy wskaźników 

referencyjnych, tj. czy grozi nam kolejna fala 

kwestionowania umów kredytowych? Odpowiedź 

na to pytanie jest aktualnie kluczowa dla instytucji 

finansowych i wpisuje się w podstawowe zadania 

obszaru compliance. Niestety obserwacja rynku 

wskazuje, że odpowiedzi te nie są wystarczająco 

precyzyjne. Ustalenie bowiem w umowach z 

konsumentami, że zostaną wykonane jakieś 

działania (niedookreślone), gdy zabraknie danego 

wskaźnika bądź będzie on podlegał istotnej 

modyfikacji, może się okazać niewystarczające w 

przypadku sytuacji spornych.  

Problem ten jest aktualnie „uśpiony” z uwagi na 

niskie stopy procentowe i w związku z tym niski 

koszt finansowania, z którego korzystają 

konsumenci. Pozostaje pytanie, jak sytuacja się 

zmieni po wzroście stóp procentowych. 

Materializacja zagrożenia związanego z 

zaprzestaniem funkcjonowania danego wskaźnika 

referencyjnego może spowodować, że na polskim 

rynku finansowym ujawni się nowe, istotne ryzyko z 

obszaru compliance (brak odpowiednich 

postanowień umownych w umowach kredytowych z 

konsumentami), przekładające się na negatywne 

skutki finansowe dla podmiotów finansujących. 
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