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Informacje dotyczące wskaźnika referencyjnego stopy procentowej WIBOR oraz WIBID 

W związku z planowaną reformą wskaźników referencyjnych, zakładającą m.in. wprowadzenie nowego 

wskaźnika referencyjnego stopy procentowej, którego danymi wejściowymi są informacje 

reprezentujące transakcje ON (overnight), w Polsce zostały rozpoczęte prace Narodowej Grupy 

Roboczej ds. reformy wskaźników referencyjnych (NGR/Narodowa Grupa Robocza). Informacje  

o powołaniu Narodowej Grupy Roboczej i jej pracach zostały zamieszczone na stronie Urzędu Komisji 

Nadzoru Finansowego.  

• Informacja z dnia 13 lipca 2022 r. >> 

• Informacja z dnia 8 sierpnia 2022 r. >> 

• Informacja z dnia 22 sierpnia 2022 r. >> 

• Informacja z dnia 2 września 2022 r. >>  

Zgodnie z zaprezentowanymi informacjami planowanym działaniem Komitetu Sterującego Narodowej 

Grupy Roboczej było przyjęcie Mapy Drogowej określającej harmonogram działań oraz wydanie 

rekomendacji standardów stosowania nowego wskaźnika RFR (risk free rate) w produktach bankowych, 

leasingowych i faktoringowych.  

Dnia 27 września 2022 r. na stronie Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego została zaprezentowana 

oczekiwana Mapa Drogowa procesu zastąpienia wskaźników referencyjnych WIBOR i WIBID przez 

indeks WIRON, zaakceptowana przez Komitet Sterujący Narodowej Grupy Roboczej.   

 

• Informacja z dnia 27 września 2022 r. >> 

• Mapa drogowa procesu zastąpienia wskaźników referencyjnych >> 

 

Zgodnie z treścią zamieszczonego dokumentu Narodowa Grupa Robocza określiła w Mapie Drogowej, 

że przy efektywnej współpracy wszystkich zaangażowanych stron reforma wskaźników referencyjnych 

w Polsce zostanie zrealizowana w całości do końca 2024 roku, przy czym wdrożenie przez uczestników 

rynku nowej oferty produktów finansowych stosujących indeks WIRON planowane jest na lata 2023  

i 2024. Założenia Mapy Drogowej opracowanej w ramach Narodowej Grupy Roboczej wskazują na 

gotowość do zaprzestania opracowywania i publikowania wskaźników referencyjnych WIBOR i WIBID 

od początku 2025 roku.  

 

http://www.knf.gov.pl/aktualnosci?articleId=78940&p_id=18
http://www.knf.gov.pl/aktualnosci?articleId=79189&p_id=18
http://www.knf.gov.pl/aktualnosci?articleId=79321&p_id=18
http://www.knf.gov.pl/aktualnosci?articleId=79460&p_id=18
https://www.knf.gov.pl/aktualnosci?articleId=79726&p_id=18
https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/mapa_drogowa_procesu_zastapienia_wskaznikow_referencyjnych_79725.pdf
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