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Zasady funkcjonowania Komitetu Sterującego IRF

Instytut Rynku Finansowego

Definicje
Administrator – Instytut Rynku Finansowego (zwany dalej także IRF).
Bank Panelista (lub Panelista) – bank, uczestnik Panelu WKF (podmiot
nadzorowany przez UON), przekazujący dane Administratorowi zgodnie z Art.3,
ust.1.10 BMR,
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.
Dostawca –podmiot wykonujący usługi na rzecz Administratora, zgodnie z
podpisaną umową o świadczenie usług outsourcingowych.
Interesariusze IRF – to: (i) podmioty stosujące wskaźniki opracowywane przez
IRF, (ii) dostawcy danych do w/w wskaźników (iii) organizacje branżowe, których
istotne grupy członków stosują wskaźniki, (iv) podmioty infrastruktury rynku
finansowego dokonujące operacji dotyczących instrumentów finansowych lub
umów finansowych wykorzystujących wskaźniki referencyjne, (iv) regulatorzy i
nadzorcy rynku finansowego.
Komitet ds. Konfliktu Interesu – komitet działający na podstawie Regulaminu
Organizacyjnego IRF oraz zgodnie z Polityką i Procedurą Zarządzania Konfliktem
Interesu.
Komitet Sterujący IRF (lub KS) – Jednostka nadzorcza zdefiniowana w
Regulaminie Organizacyjnym IRF, wypełniająca zadania określone w Artykule 5
BMR.
KPBP – Kodeks Postępowania Banku Panelisty – procedura określona przez
Administratora zgodnie z BMR, dotycząca zasad postępowania banków
Panelistów, zawarta w odrębnym dokumencie, publikowana na stronach
internetowych Administratora.
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Metoda WKF – procedura określona przez Administratora zgodnie z BMR,
dotycząca sposobu opracowywania WKF (Wskaźnik Kosztu Finansowania),
zawarta w odrębnym dokumencie, publikowana na stronach internetowych
Administratora.
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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

Instytut Rynku Finansowego
Panel WKF – zbiór wszystkich Banków Panelistów.
Polityka zachowania poufności – dokument przyjęty przez Administratora
spełniający wymagania BMR, dotyczący sposobu zachowania poufności danych
i informacji otrzymywanych przez Administratora, jego pracowników,
współpracowników i Dostawców. Dokument jest publikowany na stronach
internetowych Administratora.
Polityka i Procedura Zarządzania Konfliktem Interesu (zwana dalej także PPZKI)–
dokument przyjęty przez Zarząd IRF zgodnie z BMR, dotyczący sposobu
ujawniania i zarządzania konfliktem interesu w zakresie opracowywania
Wskaźnika WKF, publikowany na stronach internetowych Administratora.
Polityki i procedura zgłaszania niezgodności - dokument przyjęty przez Zarząd
IRF zgodnie z BMR, dotyczący sposobu ujawniania i zgłaszania niezgodności lub
nieprawidłowości w zakresie opracowywania Wskaźnika WKF, publikowany na
stronach internetowych Administratora.
Polityki i procedura zgłaszania skarg i reklamacji – dokument przyjęty przez
Zarząd IRF zgodnie z BMR, dotyczący sposobu zgłaszania skarg i reklamacji w
zakresie opracowywania Wskaźnika WKF, publikowany na stronach
internetowych Administratora.
Uprawniony Organ Nadzoru (lub UON) – organ właściwy dla Administratora w
rozumieniu Art. 40 BMR.
Zespół Audytu – jednostka organizacyjna w strukturze Administratora określona
w Regulaminie Organizacyjnym IRF.
Wskaźnik Kosztu Finansowania (zwany też WKF) – wskaźnik referencyjny stopy
procentowej opracowywany przez Administratora zgodny z wymogami BMR.
ZOF - Zasady Ogólne Funkcjonowania IRF – dokument wewnętrzny IRF, który
określa ogólne zasady postępowania w zakresie zarządzania wskaźnikami w IRF,
określa zasady zarządzania i ramy kontroli ustanowione przez IRF jako
administratora wskaźników.

Wskazuje, że zapis był we wcześniejszej wersji, ale był dostosowany/zmodyfikowany.

Nowy

Nowy zapis, nie istniejący we wcześniejszej wersji dokumentu.
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W celu umożliwienia porównania dokumentów I śledzenia zmian mogą być używane następujące
komentarze:

Zasady funkcjonowania Komitetu Sterującego IRF

Instytut Rynku Finansowego

Wprowadzenie
1.

Komitet Sterujący IRF – jest to jednostka nadzorcza, która pełni niezależny
nadzór nad wszystkimi aspektami opracowywania wskaźników
referencyjnych przez Administratora.

2. Komitet Sterujący IRF stanowi jednostkę organizacyjną odrębną od Zarządu
IRF oraz od innych funkcji zarządzania.
3. Niniejszy dokument określa zasady powoływania oraz funkcjonowania
Komitetu Sterującego IRF.

Postanowienia ogólne
4. Komitet Sterujący IRF jest powołany na podstawie Regulaminu
Organizacyjnego IRF i działa zgodnie z postanowieniami Artykułu 5
Rozporządzenia BMR.
5. Do zadań Komitetu Sterującego należą:
a. dokonywanie co najmniej raz w roku przeglądu definicji i metody
opracowywania wskaźników referencyjnych;
b. opiniowanie projektów zmian w zakresie metody opracowywania
wskaźników referencyjnych przedkładanych przez Zarząd IRF.
c. monitorowanie wdrożenia zmian w zakresie metody opracowywania
wskaźników referencyjnych;
d. nadzorowanie systemu kontroli Administratora, systemu zarządzania
wskaźnikami referencyjnymi, funkcjonowania i stosowania kodeksu
postępowania podmiotów przekazujących dane wejściowe służące
do opracowywania wskaźników;
e. ocena i zatwierdzanie procedur zaprzestania opracowywania
wskaźnika referencyjnego, w tym zasięganie opinii dotyczących
zaprzestania;
f.

nadzorowanie czynności osób trzecich uczestniczących w
opracowywaniu wskaźnika referencyjnego, w tym podmiotów
odpowiedzialnych za obliczenia lub rozpowszechnianie;
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h. monitorowanie działań Administratora dotyczących selekcji lub
walidacji przekazywanych danych wejściowych, monitorowanie
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g. dokonywanie oceny wewnętrznych i zewnętrznych audytów lub
przeglądów oraz monitorowanie wdrażania zidentyfikowanych
działań naprawczych;

Instytut Rynku Finansowego
danych wejściowych oraz podmiotów przekazujących dane
wejściowe;
i.

podejmowanie działań w odniesieniu do naruszeń kodeksu
postępowania podmiotów przekazujących dane wejściowe;

j.

powiadamianie właściwych organów o przypadkach niewłaściwego
zachowania ze strony podmiotów przekazujących dane wejściowe
oraz o wszelkich odbiegających od normy lub podejrzanych danych
wejściowych.

6. Komitet Sterujący IRF otrzymuje i ma prawo oceny audytów IRF w zakresie
realizacji zadań realizowanych przez Administratora. KS monitoruje
wdrożenie zidentyfikowanych działań naprawczych.
7. Komitetowi Sterującemu IRF przedkładane są raporty dotyczące zarządzania
ryzykiem w celu zapewnienia nadzoru nad procesami zarządzania ryzykiem.
8. Komitet Sterujący IRF może wydać Zarządowi IRF zalecenia i rekomendacje
dotyczące procesów administracji wskaźnikami referencyjnymi oraz
zarządzania ryzykiem.
9. Komitet Sterujący IRF monitoruje wypełnianie przez Banki Panelistów ich
zobowiązań wynikających z KPBP.
10. Komitet Sterujący IRF otrzymuje raporty dotyczące kontroli przestrzegania
KPBP przez Banki Panelistów oraz raporty dotyczące jakości dostarczanych
danych.
11. W zakresie kompetencji Komitetu Sterującego IRF jest opiniowanie regulacji
dotyczących zarządzania konfliktami interesu.
12. Członkowie KS w ramach prac Komitetu ds. Konfliktu Interesu monitorują
sytuacje i procesy, które mogą prowadzić do konfliktu interesu.

Zakres obowiązków i uprawnień Komitetu Sterującego IRF
13. Komitet Sterujący IRF monitoruje przestrzeganie Zasad Ogólnych
Funkcjonowania IRF oraz funkcjonowanie Administratora w zakresie
wymogów zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami. KS
ma prawo inicjować zmiany w powyższym zakresie.
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15. Komitet Sterujący IRF może inicjować utworzenie podkomitetów lub grup
roboczych do wykonania niektórych obowiązków lub zadań.
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14. Komitet Sterujący IRF monitoruje zmiany zachodzące na rynkach
finansowych na podstawie raportów przygotowywanych przez
Administratora.

Instytut Rynku Finansowego

Modyfikacja

16. Niezależnie czy działania będą prowadzone bezpośrednio przez Komitet
Sterujący IRF czy przez jednostki powołane z jego inicjatywy,
Przewodniczący KS jest zobowiązany zapewnić dobrą współpracę w/w z
Zarządem IRF i Uprawnionym Organem Nadzoru.
17. W celu realizacji zadań KS, Zarząd IRF oraz pracownicy Administratora
zapewniają niezbędne wsparcie Członkom Komitetu Sterującego IRF.
18. Członkowie KS posiadają dostęp do wszelkiej dokumentacji niezbędnej do
wykonywania jej obowiązków.

Uprawnienia KS względem Banków Panelistów
19. Komitet Sterujący IRF dokonuje przeglądu składu Banków Panelistów.
20. KS monitoruje kryteria doboru Banków Panelistów.
21. Komitet Sterujący IRF może, za pośrednictwem Administratora, poprosić
Banki Panelistów o podanie odpowiednich danych i informacji dotyczących
ich udziału w panelu.
22. Komitet Sterujący IRF, w przypadku, gdy stwierdzi nieprawidłowości
związane z przestrzeganiem przez Bank Panelistę wymogów KPBP, może
rekomendować Zarządowi IRF zawieszenie lub wykluczenie Panelisty.

Uprawnienia KS względem Administratora
23. Komitet Sterujący IRF dokonuje przeglądu i ocenia wszelkie decyzje i
działania podejmowane przez Administratora odnoszące się do
opracowywanych wskaźników referencyjnych w celu zapewnienia ich
zgodności z Rozporządzeniem BMR.
24. Komitet Sterujący IRF może wydawać Zarządowi IRF rekomendacje
dotyczące działań mających na celu zapewnienie zgodności procesu
opracowywania wskaźników referencyjnych z Rozporządzeniem BMR.
25. Komitet Sterujący IRF może powiadomić o swoich ocenach i wydanych
rekomendacjach Zgromadzenie Wspólników IRF lub Uprawniony Organ
Nadzoru.
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26. W przypadku gdy Komitet Sterujący IRF stwierdzi, że Zarząd IRF nie
uwzględnia wydanych rekomendacji fakt ten może zostać odnotowany w
protokole z posiedzenia Komitetu Sterującego IRF.

Instytut Rynku Finansowego
27. Komitet Sterujący IRF co roku dokonuje przeglądu definicji wskaźników
referencyjnych opracowywanych przez Administratora i metody ich
opracowywania.
28. W przypadku potrzeby przeprowadzenia zmian metody Komitet Sterujący
IRF ocenia istotność zmiany metody stosowanej do opracowywania
wskaźnika referencyjnego.
29. KS monitoruje wdrożenie zmian metody oraz procedur i procesów
opracowywania wskaźników referencyjnych.
30. KS dokonuje przeglądu i opiniuje procedury zapewniające ciągłość
opracowywania wskaźników referencyjnych oraz procedury na wypadek
niemożności ich publikacji.

Uprawnienia KS w zakresie zasad kontroli, zarządzania i
opracowywania wskaźników
31. KS monitoruje:
a. proces opracowywania i zarządzania wskaźnikami referencyjnymi
oraz dba o transparentność tego procesu,
b. system kontroli procesów Administratora.
32. KS monitoruje przestrzeganie KPBP.
33. W przypadku stwierdzenia uchybień w przestrzeganiu obowiązków
wynikających z KPBP lub powiązanych polityk i procedur, Komitet Sterujący
IRF ma prawo podjęcia niezbędnych środków, aby przywrócić prawidłowość
tych procesów.
34. KS monitoruje działania Dostawców zaangażowanych w proces
opracowywania wskaźników referencyjnych. Komitet Sterujący IRF może za
pośrednictwem Administratora oczekiwać stosownych informacji
wyjaśniających od Dostawców.
35. KS ma wgląd w rejestr skarg, zgłoszonych na podstawie Polityki i procedury
zgłaszania skarg i reklamacji.

Strona
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36. KS ma wgląd w rejestr zgłoszeń wynikających z Polityki i procedury
zgłaszania niezgodności.

Zasady funkcjonowania Komitetu Sterującego IRF
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Skład Komitetu Sterującego IRF, Odpowiedniość
37. W skład Komitetu Sterującego wchodzą osoby o kompetencjach eksperckie
odzwierciedlających wymagania Interesariuszy IRF.
38. KS składa się z niezależnych ekspertów.
39. Skład Komitetu Sterującego IRF powinien zapewniać dywersyfikację
doświadczeń zawodowych i kompetencji jego członków.
40. Liczba członków Komitetu Sterującego IRF wynosi od 2 do 5.
41. Członkowie KS powinni łącznie tworzyć zespół, który ma kompetencje
zapewniające wypełnienie funkcji nadzoru nad wskaźnikami referencyjnymi
opracowywanymi przez Administratora. W szczególności obejmuje to takie
obszary jak:
a. adekwatna wiedza na temat rynków finansowych i realiów
gospodarczych które opisują wskaźniki referencyjne,
b. wiedza na temat rynków finansowych i instrumentów finansowych
wykorzystujących wskaźniki referencyjne,
c. wiedza i rozeznanie w zakresie implikacji jakie niesie konstrukcja i
zmiany we wskaźnikach referencyjnych na procesy zarządzania
ryzykiem Interesariuszy IRF i rynków finansowych,
d. znajomość funkcjonowania wskaźników referencyjnych zarówno
opracowywanych przez IRF jak również opracowywanych przez
innych administratorów,
e. znajomość regulacji rynków finansowych ze szczególnym
uwzględnieniem
zagadnień
dotyczących
wskaźników
referencyjnych stosowanych na rynkach finansowych.
42. Członkowie KS powinni dysponować czasem na wypełnianie swojej funkcji
adekwatnym do ich zadań w pracach Komitetu Sterującego IRF.
43. Członkami KS nie mogą być osoby, na które nałożono sankcje
administracyjne lub karne w dziedzinie usług finansowych, w szczególności
za manipulację lub próbę manipulacji zgodnie z Rozporządzeniem MAR
(Rozporządzenie UE 596/2014).
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45. W związku z zaproszeniem do uczestnictwa w posiedzeniu KS, Prezes
Zarządu IRF wyznacza osobę zastępującą go na posiedzeniach KS w
przypadku jego nieobecności.
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44. Prezes Zarządu IRF może uczestniczyć w posiedzeniu KS na zaproszenie
Przewodniczącego KS.

Instytut Rynku Finansowego
46. Pracami KS kieruje Przewodniczący KS.
47. Przewodniczący KS prowadzi posiedzenia KS a w przypadku jego
nieobecności spośród Członków KS wyznacza osobę, która go zastępuje.
48. Przewodniczący KS ma prawo zapraszać na posiedzenia gości, którzy mogą
wnieść merytoryczną wartość w dyskusję Komitetu Sterującego IRF.
Dotyczy to w szczególności pracowników IRF, w celu zreferowania
określonych punktów porządku obrad lub w celu udzielenia niezbędnych
wyjaśnień, wsparcia KS w zakresie wiedzy specjalistycznej. Goście nie mają
prawa głosu przy podejmowaniu decyzji przez KS.
49. Lista Członków KS jest publicznie dostępna na stronach internetowych IRF.

Zasady powoływania i odwoływania Członków Komitetu Sterującego IRF
50. Za proces pozyskania kandydatów na Członków KS odpowiada
Przewodniczący Komitetu Sterującego oraz Prezes Zarządu IRF.
51. Przewodniczący KS lub Prezes Zarządu IRF mogą zasięgać opinii
dotyczącej kandydatów na Członków KS wśród Interesariuszy.
52. Kandydatury na Członków KS są przedkładane przez Przewodniczącego
KS lub Prezesa Zarządu IRF i podlegają ocenie Komitetu Sterującego IRF.
Ocena KS powinna uwzględniać zgodność z wymogami prawa
powszechnego (w szczególności Rozporządzenia BMR) oraz regulacjami
wewnętrznymi Administratora.
53. W przypadku pozytywnej oceny kandydata na Członka KS, decyzję o
powołaniu na Członka KS podejmują Członkowie KS większością głosów
przy obecności co najmniej połowy członków.
54. Kadencja Członka KS trwa trzy lata.
55. W uzasadnionych przypadkach KS może odwołać Członka KS. Przypadki
uzasadniające odwołanie to w szczególności:
a. naruszenie Polityki i Procedury Zarządzania Konfliktem Interesu,
b. sytuacja, gdy Członek KS nie może sprawować swoich
obowiązków ze względów zdrowotnych,

Zasady funkcjonowania Komitetu Sterującego IRF
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56. Odwołanie Członka KS następuje na wniosek Przewodniczącego KS lub
Prezesa Zarządu IRF.
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c. sytuacja, gdy Członek KS nie uczestniczył w co najmniej trzech
kolejnych posiedzeniach KS.

Instytut Rynku Finansowego
57. Po rozpatrzeniu wniosku w sprawie odwołania Członka KS, decyzję
podejmują Członkowie KS większością głosów przy obecności co
najmniej połowy członków.
58. Mandat Członka KS wygasa również z chwilą złożenia rezygnacji przez
osobę sprawującą ten mandat.
59. Pierwszą osobę - Członka Komitetu Sterującego IRF, pełniącą również
funkcję Przewodniczącego KS, powołuje Prezes Zarządu IRF.
60. Komitet Sterujący pierwszej kadencji jest powoływany na kadencję
wspólną trwającą rok od daty powołania pierwszego Przewodniczącego
KS.
61. W przypadku gdy w trakcie trwania kadencji KS liczba członków KS
będzie mniejsza niż 2 i w składzie KS nie będzie Przewodniczącego Prezes
Zarządu IRF ma prawo desygnować Przewodniczącego KS.

Kluczowe zasady zgodności postepowania Członków Komitetu Sterującego IRF
62. Członkowie KS powinni prezentować wysokie standardy etyki zawodowej i
powinni sprawować swą funkcję z zapewnieniem niezależności osądu. W
sprawowaniu funkcji Członka KS, nie mogą być instruowani przez osoby
trzecie lub instytucje.
63. Członkowie KS są zobowiązania do przestrzegania Polityki zachowania
poufności.
64. Członkowie KS są zobowiązani do przestrzegania Polityki i Procedury
Zarządzania Konfliktem Interesu.
65. Każde posiedzenie KS powinno być poprzedzone ujawnieniem przez
obecnych Członków KS wszelkich konfliktów interesu wynikających z
porządku obrad. W przypadku zgłoszenia istnienia konfliktu interesu fakt
będzie zaprotokołowany a Członek KS zgłaszający konflikt interesu nie
będzie brał udziału w dyskusji i decyzji dotyczącej punktu porządku obrad,
którego dotyczy konflikt.

Zasady funkcjonowania Komitetu Sterującego IRF

68. Posiedzenia KS są zwoływane również na wniosek Prezesa Zarządu IRF.

Zasady funkcjonowania Komitetu Sterującego IRF

Strona

67. Posiedzenia KS odbywają się co najmniej 3 razy w roku nie rzadziej niż co 4
miesiące.
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66. Posiedzenia KS są zwoływane przez Przewodniczącego KS.

Instytut Rynku Finansowego
69. Posiedzenia mogą odbywać się w miejscu wyznaczonym przez
Przewodniczącego lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na
odległość (telekonferencje, wideokonferencje). Dopuszcza się formę
mieszaną. Posiedzenia i decyzje KS mogą również odbywać się w trybie
obiegowym.
70. Protokoły z posiedzeń KS są publikowane niezwłocznie po zaakceptowaniu
przez Członków KS.

Modyfikacja

71. Protokoły z posiedzeń KS mogą zawierać część niejawną, która nie podlega
publikacji na stronach internetowych Administratora. W takim przypadku
cześć niejawna jest dokumentowana i dostępna Członkom KS,
Uprawnionemu Organowi Nadzoru jak również Zarządowi Administratora.
Część niejawna protokołu nie może zawierać informacji dotyczących złożenia
przez Członków KS oświadczeń na temat wystąpienia konfliktu interesu.
72. Wymagane kworum do procedowania Komitetu Sterującego IRF to
obecność co najmniej połowy Członków KS.
73. Decyzje KS podejmowane są większością głosów. W przypadku równej liczby
głosów za i przeciw decyzji rozstrzygający jest głos Przewodniczącego KS.
74. W przypadku osób nie uczestniczących w głosowaniu (np. z powodu
zgłoszenia konfliktu interesu), ale obecnych na posiedzeniu KS, ich obecność
jest uwzględniana w kworum, jednakże ich głos nie jest uwzględniany w
podjęciu decyzji i obliczeniu większości.
75. W przypadku zgłoszenia przez Członka KS niemożności uczestnictwa w KS,
Członek KS może udzielić pełnomocnictwa innemu Członkowi KS.
76. W przypadku podejmowania decyzji KS w trybie obiegowym, głosowanie
powinno zawierać imienną listę oddanych głosów.
77. W przypadku, gdy członkowie KS w trakcie podejmowania decyzji
reprezentowali odmienne zdanie niż treść przyjętej przez KS decyzji
przysługuje im prawo uzupełnienia protokołu o prezentowane przez siebie
stanowisko.

Pozostałe postanowienia.
78. Co roku Przewodniczący KS przygotowuje sprawozdanie roczne z
działalności KS.

Strona

79. Sprawozdanie roczne KS jest dostępne Członkom KS, Uprawnionemu
Organowi Nadzoru jak również Zarządowi Administratora. Za zgodą

13

Modyfikacja

Zasady funkcjonowania Komitetu Sterującego IRF

Instytut Rynku Finansowego
Przewodniczącego KS sprawozdanie może być upublicznione na stronie
internetowej Administratora.
80. Komitet Sterujący IRF ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Uprawniony
Organ Nadzoru o przypadkach niewłaściwego zachowania ze strony
podmiotów przekazujących dane lub Administratora, o których Komitet
powziął wiadomość oraz o wszelkich odbiegających od normy lub
podejrzanych danych wejściowych.

Strona
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