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Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska 

Szanowny Panie Premierze! 
W Anglii trwają przesłuchania byłego prezesa Barclays Bank Boba Diamonda, prowadzone przez komisję 

parlamentarną, a związane ze skandalem, jaki wybuchł w związku z manipulacjami na stawce Libor i 
Euribor. W efekcie prowadzonego dochodzenia, które obejmuje w sumie 20 banków, Barclays Bank został 
ukarany przez nadzorców angielskich i amerykańskich karą w wysokości £290 mln za manipulacje stawką 
Libor używaną na rynku światowym do wyznaczania cen za usługi finansowe na łączne aktywa w wysokości 
$360 bln, zaczynając od kredytów dla przedsiębiorstw, a kończąc na opłatach za używanie kart kredytowych. 
Kary nie zakończyły postępowania, które po rezygnacji prezesa Diamonda (jak i szefa bankowości 
inwestycyjnej Barclays – Jerry’ego del Missiera, a są też oczekiwania co do tegorocznego odejścia 
aktualnego szefa – Marcusa Agiusa) nabrało przyspieszenia i jest szeroko komentowane i śledzone przez 
światowe media. 

Z odpowiedzi przedstawicieli rynku i ekspertów wynika, że w Polsce analogiczne problemy mają miejsce 
od wielu lat, jednak bez adekwatnej reakcji odpowiedzialnych za nadzór KNF i nadzorującego tę instytucję 
premiera. Dzieje się tak, mimo podnoszenia przez przedstawicieli rynku, że z dostępnych informacji można 
wnioskować, iż banki nie zawierają transakcji po deklarowanych przez siebie cenach, a statystyki NBP nie 
pokazują żadnych transakcji, jeśli chodzi o dłuższe terminy, mimo że stawki Wibor na terminy są 
kwotowane. Przedstawiciele rynku podnosili także, że były takie przypadki, iż gdy jeden bank chciał 
wymusić transakcję po kwotowanej stawce, drugi odpowiadał: nie mam na ciebie limitu. Według 
wspomnianych ekspertów kryzys rynkowego zaufania z lat 2008–2009 obnażył fundamentalne ograniczenia 
Wiboru, w tym brak adekwatności Wiboru względem realnego kosztu pozyskiwania pieniądza przez banki. 
Niemniej oderwane od transakcji ustalanie Wiboru ma i w Polsce olbrzymi wpływ na rynek kredytowy i 
depozytowy w sytuacji, kiedy na 1,2 bln zł aktywów systemu bankowego około 700 mld zł kredytów i innych 
aktywów i 200 mld zł depozytów bezpośrednio lub pośrednio związanych z wyceną Wiboru jest 
wynagradzanych w relacji do jego poziomu. Dodatkowo podnoszone jest to, że autonomizacja stawki Wibor 
powoduje brak mechanizmu przenoszenia zmian w polityce monetarnej na rynek międzybankowy. 

W związku z powyższym zwracamy się do Pana Premiera z następującymi pytaniami. 
Czy w świetle tych informacji KNF prowadzi lub prowadziła jakieś postępowanie dotyczące 

prawidłowości ustalania stawek Wibor? Czy postępowanie takie doprowadziło do wykrycia jakichkolwiek 
nieprawidłowości, a jeśli tak, to jakie działania naprawcze podjęto oraz jakie sankcje i wobec kogo 
zastosowano? 

Czy NBP oceniał prawidłowość ustalania stawki Wibor i jej wpływ na rynek międzybankowy?  
Czy NBP podejmował jakieś działania związane z mechanizmami ustalania stawek Wibor? 
Czy UOKiK podejmował jakieś działania dotyczące prawidłowości ustalania stawek Wibor pod kątem 

zabezpieczenia interesów konsumentów – klientów banków, dla których stawka Wibor często jest elementem 
ceny produktu oferowanego przez bank? 

Czy Prezes Rady Ministrów, jako nadzorujący KNF, podejmował jakieś działania związane ze sposobem 
ustalania stawek Wibor? 

Czy organy administracji publicznej podejmowały dialog dotyczący stawek Wibor ze Związkiem Banków 
Polskich i innymi podmiotami związanymi z ustalaniem stawki Wibor co do ewentualnych nieprawidłowości 
w jej ustalaniu? 

Jakie działania zabezpieczające podjęły organy władzy publicznej, by zapobiec ewentualnym 
nieprawidłowościom w ustalaniu stawek Wibor? 
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