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1. Informacje ogólne 

A. Wstęp 

1.1. Przez agencję ratingową EuroRating („Agencja”, „EuroRating”) należy rozumieć spółkę 

działającą pod firmą EuroRating spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą  

w Warszawie (Polska), zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, 

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000431943; 

międzynarodowy kod LEI 25940027QWS5GMO74O03. 

1.2. Podstawową zasadą, jaką kieruje się agencja ratingowa EuroRating jest zapewnianie 

niezależności, obiektywizmu oraz jak najwyższej jakości i wiarygodności wystawianych przez 

Agencję ratingów.  

1.3. EuroRating wystawia ratingi kredytowe wyłącznie w zakresie oceny wiarygodności finansowej 

przedsiębiorstw i instytucji finansowych. Agencja ratingowa EuroRating nie oceniała  

i nie prowadzi oceny wiarygodności finansowej rządów, samorządów oraz strukturyzowanych 

instrumentów finansowych. 

1.4. Agencja ratingowa EuroRating, oraz jej udziałowcy, nie są powiązani w sposób formalny  

lub nieformalny z jakimikolwiek władzami państwowymi, samorządowymi, ani też z żadnymi 

organizacjami biznesowymi i/lub politycznymi. 

1.5. Niezależność, obiektywizm oraz wiarygodność wystawianych przez EuroRating ratingów 

zapewniać mają wdrożone i obowiązujące w Agencji procedury i regulacje wewnętrzne  

– w tym niniejszy Kodeks Postępowania. 

1.6. Kodeks Postępowania dotyczy działalności agencji ratingowej EuroRating w zakresie ratingu 

kredytowego. Dotyczy on przy tym wystawiania przez EuroRating zarówno ratingów  

o charakterze publicznym, jak i prywatnym oraz ratingów zamówionych i niezamówionych. 

1.7. Niniejszy Kodeks Postępowania odzwierciedla wytyczne zawarte we wzorcowym kodeksie 

(Code of Conduct Fundamentals For Credit Rating Agencies), opracowanym dla agencji 

ratingowych przez Międzynarodową Organizację Komisji Papierów Wartościowych (IOSCO), 

opublikowanym w grudniu 2004 roku i zaktualizowanym w maju 2008 roku. Niewielkie 

odstępstwa niniejszego Kodeksu Postępowania agencji ratingowej EuroRating od wytycznych 

wzorcowego kodeksu IOSCO, uwzględniające specyfikę działalności prowadzonej przez 

EuroRating, omówione i uzasadnione zostały w punkcie 6. niniejszego Kodeksu. 
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B. Definicje 

Pojęcia użyte w niniejszym Kodeksie Postępowania mają następujące znaczenie: 

1.8. „Rating” lub „Rating kredytowy” oznacza opinię (ocenę) dotyczącą wiarygodności finansowej 

(ryzyka kredytowego) danego podmiotu, wystawianą przez wyspecjalizowaną agencję 

ratingową (w tym w szczególności przez EuroRating) zgodnie ze stosowaną przez agencję 

ratingową metodologią, według ustalonej skali ryzyka (skali ratingowej). 

1.9. „Rating publiczny” lub „Rating o charakterze publicznym” oznacza rating, który został (lub ma 

zostać) podany przez EuroRating do wiadomości publicznej. Przez opublikowanie ratingu 

(podanie informacji o nim do wiadomości publicznej) rozumie się w szczególności 

umieszczenie przez EuroRating stosownej informacji w serwisie internetowym Agencji 

oraz/lub wysłanie komunikatu prasowego do agencji informacyjnej i/lub bezpośrednio  

do mediów.  

1.10. „Rating niepubliczny” oznacza rating niepodawany do publicznej wiadomości, który 

udostępniany jest jedynie ograniczonemu gronu odbiorców (np. subskrybentom). 

1.11. „Rating prywatny” oznacza rating niepodawany do publicznej wiadomości, który 

udostępniany jest tylko ocenianemu podmiotowi i/lub powiązanym z nim stronom trzecim 

i/lub podmiotowi niepowiązanemu zlecającemu wystawienie takiego ratingu. 

1.12. „Użytkownik ratingu” lub „Użytkownik” oznacza wszelkich uczestników rynku oraz wszelkie 

inne osoby, które w jakikolwiek sposób korzystają z ratingów i/lub informacji o ratingach i/lub 

raportów wystawianych przez agencję ratingową EuroRating lub inne agencje ratingowe.  

1.13. „Oceniany podmiot” oznacza przedsiębiorstwo lub instytucję finansową, którego/której 

wiarygodność finansowa (ryzyko kredytowe) jest oceniane przez EuroRating i któremu 

Agencja wystawia lub zamierza wystawić rating kredytowy. 

 W przypadku wystawiania przez EuroRating osobnych ratingów dla ogólnego ryzyka 

kredytowego ocenianego podmiotu oraz/lub dla poszczególnych rodzajów jego zobowiązań 

i/lub emitowanych przez niego papierów wartościowych, pojęcie „oceniany podmiot” odnosi 

się także do tychże jego zobowiązań i/lub papierów wartościowych.  

1.14. „Analityk” lub „Analityk ratingowy” oznacza, w kontekście wystawiania przez EuroRating 

ratingów poszczególnym podmiotom, pracownika zatrudnionego w agencji ratingowej 

EuroRating, który bierze udział w procesie ratingowym (w tym w zatwierdzaniu ratingów)  

lub osobę niezwiązaną z Agencją umową o pracę, która bierze udział w procesie ratingowym. 
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1.15. „Proces ratingowy” oznacza działania prowadzone przez EuroRating związane 

przeprowadzaniem analizy wiarygodności finansowej (ryzyka kredytowego), mającej na celu 

wystawienie ocenianemu podmiotowi ratingu kredytowego lub podjęcie innego działania 

ratingowego; obejmuje to również zatwierdzanie takiego ratingu i/lub działania ratingowego 

oraz późniejszy jego monitoring.  

1.16. „Komitet Ratingowy” oznacza zespół osób (lub oficjalne zebranie służbowe takich osób) 

powołanych przez EuroRating do zatwierdzania ratingów i/lub innych działań ratingowych 

podejmowanych przez Agencję w stosunku do ocenianego podmiotu. 

1.17. „Działanie ratingowe” oznacza wystawienie ocenianemu podmiotowi ratingu kredytowego 

po raz pierwszy; aktualizację (weryfikację) ratingu; jakąkolwiek zmianę dotyczącą poziomu 

istniejącego ratingu i/lub jego atrybutów (takich jak np. perspektywa); a także zawieszenie 

ratingu lub jego wycofanie. 

1.18. „Działalność ratingowa” oznacza działalność prowadzoną przez agencję ratingową EuroRating 

w zakresie wystawiania ratingów kredytowych. 

1.19. „Działalność poboczna” oznacza rodzaj działalności prowadzonej przez agencję ratingową 

EuroRating inny niż działalność ratingowa. 

1.20. „Informacja poufna” lub „Informacja o charakterze poufnym” oznacza ogólnie informację 

niepodawaną wcześniej do wiadomości publicznej i nieznaną szerzej opinii publicznej, 

posiadaną przez agencję ratingową EuroRating i/lub jej poszczególnych pracowników, 

dotyczącą działalności ratingowej prowadzonej przez EuroRating.  

 W szczególności odnosi się to do nieznanych opinii publicznej danych i informacji 

otrzymywanych od ocenianych podmiotów (i/lub powiązanych z nimi stron trzecich)  

lub pozyskiwanych z innych źródeł, a także do informacji o prowadzonych przez EuroRating 

procesach ratingowych – w tym w szczególności o dokonywanych lub planowanych 

działaniach ratingowych. 

1.21. „Członek najbliższej rodziny” oznacza osobę, z którą pracownik agencji ratingowej EuroRating 

mieszka i/lub prowadzi wspólne gospodarstwo domowe, a która jest dla pracownika: 

małżonkiem, partnerem życiowym, dzieckiem, pasierbem/pasierbicą, wnukiem,  

rodzicem, opiekunem prawnym, dziadkiem/babcią, bratem/siostrą, teściem/teściową, 

szwagrem/szwagierką, zięciem/synową (wliczając w to relacje wynikające z adopcji); powyższe 

dotyczy także jakichkolwiek podmiotów gospodarczych posiadanych lub kontrolowanych 

przez te osoby. 
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1.22. „Papier wartościowy” oznacza jakiekolwiek udziały we własności podmiotów gospodarczych, 

akcje, obligacje, krótkoterminowe papiery dłużne, skrypty dłużne, lub jakiekolwiek inne 

instrumenty finansowe zwyczajowo określane papierami wartościowymi; a także instrumenty 

pochodne (w tym kontrakty terminowe i opcje) oparte na tych papierach wartościowych. 

1.23. „IOSCO” oznacza Międzynarodową Organizację Komisji Papierów Wartościowych 

(Internetional Organization of Securities Commissions). 

1.24. „Kodeks IOSCO” oznacza wzorcowy dokument kodeksu postępowania dla agencji 

ratingowych, pod nazwą "Code of Conduct Fundamentals For Credit Rating Agencies", 

opracowany i opublikowany przez IOSCO po raz pierwszy w grudniu 2004 roku  

i zaktualizowany w maju 2008 roku. 

1.25. „Serwis internetowy agencji ratingowej EuroRating” oznacza główną witrynę internetową 

prowadzoną (i posiadaną) przez EuroRating, dostępną pod następującym adresem: 

www.EuroRating.com. Niniejszy Kodeks Postępowania oraz inne najważniejsze regulacje 

wewnętrzne agencji ratingowej EuroRating udostępniane są w serwisie internetowym Agencji 

bezpłatnie, pod łatwo dostępną zakładką o nazwie „Kodeks Postępowania”. 

 

2. Jakość i integralność procesu ratingowego 

A. Jakość procesu ratingowego 

2.1. EuroRating wypracowuje i wdraża pisemne procedury mające na celu zapewnienie,  

że ratingi wystawiane przez agencję wystawiane są na podstawie gruntownej  

i szczegółowej analizy wszelkich informacji dostępnych Agencji, zgodnie z opublikowaną 

metodologią ratingową agencji ratingowej EuroRating. 

2.2. Metodologie ratingowe wykorzystywane przez EuroRating zapewniają, iż przeprowadzane 

analizy oraz proces ratingowy są odpowiednio rygorystyczne i prowadzone w sposób 

systematyczny, a także że (gdzie jest to możliwe) wystawiane ratingi mogą podlegać 

obiektywnej walidacji bazującej na danych historycznych. 

2.3. Analizy i oceny wiarygodności kredytowej, a także działania ratingowe bazują na kryteriach  

i metodologiach ratingowych obowiązujących w danym momencie w agencji ratingowej 

EuroRating. Analitycy zaangażowani w proces ratingowy powinni stosować odpowiednie 

kryteria i metodologie w sposób konsekwentny, zgodnie z zasadami obowiązującymi  

w Agencji. 
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2.4. Ratingi są wystawiane przez agencję ratingową EuroRating, a nie przez poszczególnych 

Analityków zatrudnionych przez Agencję i są zatwierdzane przez Komitety Ratingowe. Ratingi 

odzwierciedlają wszystkie informacje znane (i uznane za dotyczące poszczególnych 

ocenianych podmiotów) Analitykom oraz członkom odpowiednich Komitetów Ratingowych, 

zgodnie z obowiązującymi w Agencji kryteriami i metodologiami ratingowymi. EuroRating 

angażuje do Komitetów Ratingowych osoby, które indywidualnie i/lub zbiorowo mają 

odpowiednią wiedzę i doświadczenie, aby wystawić wiarygodny rating dla ocenianego 

podmiotu danego typu. 

2.5. EuroRating przechowuje i archiwizuje wewnętrzną dokumentację przez odpowiednio długi 

czas, w celu zapewnienia ciągłości procesu ratingowego oraz umożliwienia weryfikacji jakości 

wystawionych ratingów, zgodnie z obowiązującymi w Agencji regulacjami wewnętrznymi 

dotyczącymi zasad przechowywania dokumentacji oraz z odpowiednimi przepisami prawa. 

2.6. EuroRating oraz poszczególni Analitycy podejmują odpowiednie kroki, mające na celu unikanie 

wystawiania ratingów i/lub publikowania raportów, które mogłyby zawierać mylne 

informacje, lub które mogłyby wprowadzać w błąd, odnośnie wiarygodności kredytowej 

ocenianych podmiotów. 

2.7. EuroRating posiada i przeznacza odpowiednie środki, aby zapewnić wysoką jakość wszystkich 

wystawianych ratingów.  

W trakcie decydowania czy rozpoczynać lub kontynuować ocenę ratingową poszczególnych 

podmiotów EuroRating ocenia, czy jest w stanie zapewnić personel o odpowiednich 

kwalifikacjach, aby wystawić wiarygodną ocenę ratingową, a także czy personel ten będzie 

miał dostęp do wystarczającego zakresu informacji potrzebnych do wystawienia takiego 

ratingu.  

EuroRating stosuje odpowiednie środki, aby pozyskiwać i zapewniać wystarczający zakres  

i odpowiednią jakość informacji, które mogą służyć wystawianiu wiarygodnych ratingów.  

Jeżeli ocena ratingowa dotyczy podmiotu lub instrumentu finansowego, dla którego dostępne 

są bardzo ograniczone dane historyczne, EuroRating informuje w wyraźny sposób  

o ograniczeniach wiarygodności wystawionego ratingu.  

EuroRating posiada formalnie wyodrębnioną komórkę organizacyjną odpowiedzialną  

za bieżący monitoring oraz okresowy przegląd modeli i metodologii ratingowych stosowanych 

przez Agencję, a także za dokonywanie zmian w tych modelach i metodologiach. 

2.8. EuroRating podejmuje odpowiednie kroki, aby budować zespoły Analityków oraz  

Komitety Ratingowe w sposób zapewniający ciągłość procesów ratingowych, a także aby 

unikać stronniczości przy wystawianiu ratingów. 
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B. Monitorowanie i weryfikacja ratingów 

2.9. EuroRating zapewnia odpowiedni personel oraz zasoby finansowe do prowadzenia 

monitoringu i weryfikacji wystawionych ratingów.  

Z wyjątkiem ocen ratingowych, dla których wyraźnie stwierdzone jest, iż nie będą  

w późniejszym okresie weryfikowane, EuroRating monitoruje w sposób ciągły oraz 

przeprowadza weryfikacje wszystkich wystawionych ratingów poprzez: 

a) regularną ocenę wiarygodności kredytowej ocenianych podmiotów; 

b) inicjowanie procesu weryfikacji przyznanego ratingu w przypadku pozyskania informacji 

dotyczących pośrednio lub bezpośrednio ocenianego podmiotu, mogących mieć istotny 

wpływ na ocenę jego wiarygodności kredytowej (w tym mogących skutkować 

zawieszeniem lub wycofaniem ratingu), zgodnie ze stosowaną przez EuroRating 

metodologią; 

c) okresową aktualizację wystawionego ratingu, opartą na wynikach bieżącej oceny 

wiarygodności kredytowej poszczególnych podmiotów. 

Przy prowadzeniu monitoringu wystawionych ratingów EuroRating bierze pod uwagę wszelkie 

zgromadzone wcześniej dane i informacje mogące dotyczyć sytuacji ekonomiczno-finansowej 

oraz wiarygodności kredytowej ocenianych podmiotów. 

Wszelkie przeprowadzane przez EuroRating zmiany w stosowanych kryteriach  

i/lub metodologiach ratingowych powinny zostać zastosowane zarówno do nowo 

wystawianych ratingów, jak również do ratingów wystawionych wcześniej. 

2.10. EuroRating zastrzega sobie prawo do wycofania w dowolnym momencie dowolnego 

przyznanego ratingu, z jakiegokolwiek powodu. W szczególności dotyczy to sytuacji, kiedy 

EuroRating uznaje, iż nie posiada i nie jest w stanie pozyskać wystarczającego zakresu danych 

i informacji niezbędnych do przeprowadzenia wiarygodnej oceny ryzyka kredytowego 

ocenianego podmiotu i/lub jeśli posiadane przez Agencję informacje nie mogą zostać uznane 

za wiarygodne. 

W przypadku ratingów o charakterze publicznym EuroRating podaje do publicznej wiadomości 

informację o wycofaniu ratingu i/lub zaprzestaniu prowadzenia oceny wiarygodności 

kredytowej danego podmiotu.  

W przypadku ratingów niepublicznych, udostępnianych jedynie subskrybentom, EuroRating 

informuje subskrybentów o fakcie wycofania ratingu i/lub zaprzestaniu prowadzenia oceny 

wiarygodności kredytowej danego podmiotu. 
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Jeżeli EuroRating publikuje lub udostępnia w późniejszym okresie informację o fakcie 

wycofania ratingu i/lub historię ratingów wystawionych danemu podmiotowi, wyraźnie 

zaznacza się, że rating został wycofany, a także podaje się informację kiedy rating był  

po raz ostatni weryfikowany i jaki był jego poziom. 

 

C. Integralność procesu ratingowego 

2.11. EuroRating oraz pracownicy Agencji przestrzegają wszelkich stosownych przepisów prawa 

oraz regulacji dotyczących działalności Agencji w każdej jurysdykcji prawnej, w ramach której 

Agencja działa. 

2.12. EuroRating oraz pracownicy Agencji postępują w sposób uczciwy wobec ocenianych 

podmiotów, inwestorów i innych uczestników rynku, a także wobec opinii publicznej. 

2.13. Analitycy agencji ratingowej EuroRating przestrzegają wysokich standardów uczciwości. 

EuroRating nie zatrudnia osób, w stosunku do których istnieją dowody naruszania zasad 

uczciwości. 

2.14. EuroRating, ani pracownicy Agencji, nie dają (w sposób bezpośredni ani w formie sugestii) 

jakichkolwiek zapewnień lub gwarancji określonego poziomu ratingu przed 

przeprowadzeniem oceny ratingowej oraz zatwierdzeniem jej przez odpowiedni  

Komitet Ratingowy, zgodnie z obowiązującą w Agencji metodologią.  

Nie wyklucza to jednak możliwości przeprowadzania przez EuroRating wstępnych szacunków 

ratingowych ocen wiarygodności finansowej (które nie są ratingami), na podstawie założonych 

przyszłych scenariuszy i/lub ograniczonego zakresu informacji, na potrzeby ocenianego 

podmiotu lub powiązanych z nim stron trzecich.  

2.15. EuroRating wyznacza osobę i/lub komórkę organizacyjną odpowiedzialną za przestrzeganie 

przez samą Agencję oraz przez jej pracowników zasad określonych w niniejszym  

Kodeksie Postępowania, a także za przestrzeganie odpowiednich regulacji wewnętrznych  

i zewnętrznych oraz przepisów prawa. 

2.16. Pracownik Agencji, który uzyska informację o działaniu dokonanym przez innego pracownika 

Agencji lub powiązany z Agencją podmiot trzeci, które to działanie jest nieetyczne,  

niezgodne z prawem i/lub z niniejszym Kodeksem Postępowania lub innymi regulacjami 

wewnętrznymi Agencji, zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie 

osoby odpowiedzialnej w Agencji za przestrzeganie prawa i regulacji wewnętrznych.  

Pracownicy Agencji nie muszą być ekspertami w zakresie przepisów prawa. Oczekuje się 

jednak, że będą informować o działaniach, których zgodność z prawem i/lub innymi 

regulacjami racjonalna osoba powinna zakwestionować. 
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Osoba odpowiedzialna w Agencji za przestrzeganie prawa i regulacji wewnętrznych powinna 

rzetelnie oceniać wagę otrzymywanych tego typu informacji oraz, jeśli jest to konieczne  

i uzasadnione, podejmować niezwłocznie odpowiednie działania i środki zaradcze, zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa i/lub wewnętrznymi regulacjami obowiązującymi  

w agencji ratingowej EuroRating. 

Zabronione jest podejmowanie i stosowanie przez EuroRating i/lub innych pracowników 

Agencji jakichkolwiek środków odwetowych wobec osób, które działając w dobrej wierze 

ujawniają informacje o naruszeniach przepisów prawa, niniejszego Kodeksu Postępowania 

i/lub innych regulacji wewnętrznych Agencji. 

Wobec pracownika Agencji, który świadomie i celowo nie ujawnia informacji o naruszeniach, 

o których mowa niniejszym punkcie, mogą zostać zastosowane sankcje dyscyplinarne, 

włącznie z rozwiązaniem umowy o pracę.  

 

3. Niezależność agencji ratingowej EuroRating  

oraz unikanie konfliktów interesów  

A. Regulacje ogólne 

3.1. Agencja ratingowa EuroRating nie powinna powstrzymywać się lub zaprzestawać 

podejmowania działań ratingowych, ze względu na ewentualne potencjalne skutki 

(gospodarcze, polityczne lub inne) tych działań wobec Agencji, ocenianych podmiotów, 

inwestorów lub innych uczestników rynku. 

3.2. EuroRating oraz analitycy Agencji zobowiązani są do działania w sposób profesjonalny, przy 

zachowaniu zasad pełnej niezależności i obiektywizmu, które określone są w odpowiednich 

regulacjach wewnętrznych Agencji, dotyczących w szczególności przestrzegania tajemnicy 

zawodowej, unikania konfliktów interesów oraz dokonywania transakcji papierami 

wartościowymi. 

3.3. Wpływ na określenie poziomu wystawianych przez EuroRating ratingów powinny mieć 

wyłącznie czynniki związane z oceną wiarygodności finansowej poszczególnych ocenianych 

podmiotów. 

3.4. Na poziom ratingu wystawianego przez EuroRating ocenianemu podmiotowi  

nie powinny mieć wpływu żadne istniejące lub potencjalne powiązania biznesowe Agencji (lub 

powiązanych z nią stron trzecich) z ocenianym podmiotem (lub powiązanymi z nim stronami 

trzecimi) albo innymi podmiotami, ani też brak takich powiązań. 
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3.5. Agencja Ratingowa EuroRating wydziela operacyjnie i/lub prawnie działalność ratingową  

od innych rodzajów działalności prowadzonej przez Agencję (włączając w to działalność 

doradczą lub konsultingową – jeśli są prowadzone), które mogą rodzić ryzyko istnienia  

(lub postrzegania istnienia) konfliktu interesów. 

 EuroRating, przy prowadzeniu działalności pobocznej, która nie wiąże się z istnieniem 

konfliktów interesów związanych z prowadzoną działalnością ratingową, podejmuje działania, 

mające na celu minimalizowanie ryzyka powstania tego typu konfliktów. 

 Agencja ratingowa EuroRating określa i publikuje, co w rozumieniu Agencji stanowi działalność 

główną, a co działalność poboczną. 

 

B. Procedury i polityka agencji ratingowej EuroRating 

3.6. EuroRating tworzy w formie pisemnej oraz wdraża wewnętrzne procedury  

i mechanizmy mające na celu: (1) identyfikację, oraz (2) eliminowanie lub zarządzanie  

i ujawnianie wszelkich istniejących lub potencjalnych konfliktów interesów, które mogą mieć 

wpływ na przeprowadzane przez EuroRating analizy i opinie kredytowe, lub też na ocenę  

lub analizy osób zatrudnianych przez Agencję, które mają wpływ na decyzje dotyczące 

wystawianych przez EuroRating ratingów. 

 EuroRating publikuje w sposób ogólnie dostępny w swoim serwisie internetowym procedury 

wewnętrzne w zakresie zasad dotyczących unikania konfliktów interesów. 

3.7. EuroRating ujawnia istniejące lub potencjalne konflikty interesów w sposób kompletny, 

aktualny, jasny, spójny, właściwy oraz widoczny. 

3.8. EuroRating może otrzymywać od ocenianych podmiotów i/lub stron trzecich wynagrodzenie 

za przeprowadzanie oceny wiarygodności finansowej oraz wystawienie ratingów kredytowych 

podmiotom podlegającym ocenie. 

EuroRating podejmuje wszelkie niezbędne środki w celu minimalizacji ryzyka powstawania 

potencjalnych konfliktów interesów związanych z otrzymywaniem od ocenianych podmiotów 

wynagrodzenia. 

W szczególności EuroRating dba o to, aby fakt otrzymywania od ocenianych podmiotów 

wynagrodzenia nie wpływał na niezależność i obiektywizm wystawianych poszczególnym 

podmiotom ratingów oraz podejmowanych działań ratingowych. 
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Wysokość otrzymywanego przez EuroRating od ocenianych podmiotów (lub stron trzecich) 

wynagrodzenia za przeprowadzanie oceny ratingowej zależy przede wszystkim od rodzaju, 

skali i stopnia skomplikowania działalności prowadzonej przez oceniany podmiot i/lub  

od stopnia skomplikowania oraz pracochłonności procesu oceny emitowanych przez niego 

papierów wartościowych i/lub zaciąganych zobowiązań, których ryzyko jest oceniane przez 

EuroRating.   

Poziom wystawianych przez EuroRating ratingów nie jest w żadnym wypadku w jakikolwiek 

sposób uzależniony od formy i/lub wartości otrzymywanego przez EuroRating wynagrodzenia.  

Otrzymywane przez EuroRating wynagrodzenie za przeprowadzanie oceny ratingowej  

w żadnym wypadku nie może być uzależnione od określonego poziomu (lub zakresu 

poziomów) ratingu wystawianego przez EuroRating ocenianemu podmiotowi,  

ani od powodzenia przeprowadzanych przez oceniany podmiot (lub stronę trzecią) emisji 

jakichkolwiek papierów wartościowych lub też od powodzenia żadnych innych działań 

biznesowych ocenianego podmiotu (lub strony trzeciej). 

a) Jeżeli EuroRating otrzymuje od ocenianego podmiotu wynagrodzenie, które nie jest 

powiązane ze świadczonymi przez EuroRating usługami w zakresie oceny ratingowej  

(np. za nieratingową ocenę wiarygodności finansowej lub wycenę wartości 

przedsiębiorstw), EuroRating ujawnia proporcję otrzymywanego tego typu wynagrodzenia 

w stosunku do wynagrodzenia otrzymywanego od ocenianego podmiotu za usługi  

w zakresie oceny ratingowej.  

b) EuroRating podaje do publicznej wiadomości, jeżeli co najmniej 10% przychodów Agencji 

za ostatni rok obrotowy pochodziło od jednego ocenianego podmiotu, subskrybenta  

lub innego rodzaju klienta (włączając w to ewentualne wynagrodzenia otrzymywane  

od podmiotów powiązanych).  

3.9. Agencja ratingowa EuroRating ani też jej pracownicy nie dokonują transakcji papierami 

wartościowymi emitowanymi przez oceniane podmioty i/lub instrumentami pochodnymi  

od tych papierów wartościowych, co ma na celu zapewnienie pełnej niezależności  

i obiektywizmu Agencji i jej pracowników przy świadczeniu usług ratingowych. 

EuroRating opracowuje, wdraża i publikuje w swoim serwisie internetowym regulacje 

wewnętrzne, mające na celu eliminowanie i/lub zarządzanie potencjalnymi konfliktami 

interesów związanymi z ewentualnymi transakcjami papierami wartościowymi ocenianych 

podmiotów. 
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C. Niezależność pracowników i analityków agencji ratingowej EuroRating 

3.10. Struktura organizacyjna agencji ratingowej EuroRating, schemat podległości służbowej,  

a także zasady wynagradzania pracowników Agencji skonstruowane są w taki sposób,  

aby eliminować lub efektywnie zarządzać istniejącymi lub potencjalnymi konfliktami 

interesów. 

a) Wynagrodzenia analityków ratingowych zatrudnionych w agencji ratingowej EuroRating 

nie są uzależnione ani ustalane w oparciu o wielkość przychodów uzyskiwanych  

przez EuroRating od ocenianych podmiotów, w ocenie których poszczególni analitycy biorą 

udział lub z którymi regularnie współpracują w innym zakresie. 

b) EuroRating przeprowadza okresowe przeglądy polityki wynagradzania analityków 

ratingowych i innych pracowników, którzy biorą udział w procesie ratingowym, lub którzy 

w inny sposób mogą mieć wpływ na ratingi wystawiane przez Agencję. Przeglądy te mają 

na celu zapewnienie, aby obowiązujące zasady wynagradzania tych osób nie zagrażały 

niezależności i obiektywności procesu ratingowego.  

3.11. Zgodnie z obowiązującymi w Agencji Ratingowej EuroRating regulacjami w zakresie 

dokonywania transakcji papierami wartościowymi i unikania konfliktów interesów, żaden 

analityk ratingowy nie powinien brać udziału w procesie ratingowym lub wpływać na proces 

wystawiania ratingu kredytowego dla danego ocenianego podmiotu, jeżeli: 

a) jest posiadaczem papierów wartościowych wyemitowanych przez oceniany podmiot  

lub instrumentów pochodnych od tych papierów wartościowych, poza jednostkami 

uczestnictwa w zdywersyfikowanych programach zbiorowego inwestowania; 

b) jest posiadaczem papierów wartościowych wyemitowanych przez jakikolwiek podmiot 

powiązany z ocenianym podmiotem, własność których może wywołać lub może zostać 

uznana za potencjalnie wywołującą konflikt interesów, poza jednostkami uczestnictwa  

w zdywersyfikowanych programach zbiorowego inwestowania; 

c) w okresie sześciu miesięcy poprzedzających datę Komitetu Ratingowego zatwierdzającego 

rating ocenianego podmiotu był związany stosunkiem pracy, stosunkiem gospodarczym lub 

innym istotnym rodzajem relacji z ocenianym podmiotem, które mogą wywoływać  

lub mogą zostać uznane za potencjalnie wywołujące konflikt interesów; 

d) jest członkiem najbliższej rodziny osoby, która w danym momencie pracuje na rzecz 

ocenianego podmiotu; lub 
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e) ma, lub w okresie sześciu miesięcy poprzedzających datę Komitetu Ratingowego 

zatwierdzającego rating ocenianego podmiotu miał jakiekolwiek inne powiązanie  

z ocenianym podmiotem lub też z podmiotem z nim powiązanym, które mogą wywoływać 

lub mogą zostać uznane za potencjalnie wywołujące konflikt interesów. 

3.12. Analitycy ratingowi agencji ratingowej EuroRating oraz inne osoby biorące udział w procesie 

ratingowym (lub członkowie ich najbliższej rodziny) nie mogą nabywać, sprzedawać lub też 

angażować się w jakiekolwiek transakcje jakimikolwiek papierami wartościowymi  

(lub pochodnymi od tych papierów wartościowych) emitowanymi, gwarantowanymi  

lub w inny sposób wspieranymi przez podmiot, za którego ocenę ratingową osoby te 

odpowiadają; powyższe nie dotyczy dokonywania inwestycji w jednostki uczestnictwa  

w zdywersyfikowanych programach zbiorowego inwestowania. 

3.13. Zgodnie z obowiązującymi w agencji ratingowej EuroRating regulacjami w zakresie unikania 

konfliktów interesów, żaden analityk ratingowy ani inny pracownik Agencji nie może domagać 

się pieniędzy, upominków rzeczowych lub przysług od kogokolwiek, z kim EuroRating  

ma nawiązane lub z kim planuje nawiązać relacje biznesowe. 

Analitycy oraz żadni inni pracownicy Agencji nie mogą także przyjmować pieniędzy  

ani żadnych prezentów, których wartość przekracza minimalną wartość pieniężną.  

3.14. Analityk, który jest zaangażowany lub angażuje się w jakąkolwiek osobistą relację, która może 

wywoływać lub może zostać uznana za potencjalnie wywołującą konflikt interesów  

(np. w relację osobistą z pracownikiem ocenianego podmiotu), jest zobowiązany  

do ujawnienia takiego faktu osobie odpowiedzialnej w agencji ratingowej EuroRating  

za przestrzeganie przepisów prawa i regulacji wewnętrznych.  

3.15. Jeśli analityk ratingowy wypowiada stosunek pracy i rozpoczyna pracę w ocenianym 

podmiocie, w którego ratingu kredytowym uczestniczył, lub w przedsiębiorstwie finansowym, 

którym analityk ratingowy zajmował się w ramach swoich obowiązków  

w okresie pracy w Agencji, EuroRating dokonuje przeglądu odnośnej pracy analityka 

ratingowego zrealizowanej w ciągu dwóch lat poprzedzających jego odejście.  
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4. Odpowiedzialność agencji ratingowej EuroRating  

wobec użytkowników ratingów oraz ocenianych podmiotów  

A. Transparentność oraz terminowość publikacji ratingów 

4.1. EuroRating podejmuje wszelkie racjonalne kroki, mające na celu możliwe skrócenie okresu, 

jaki upływa pomiędzy zatwierdzeniem ratingu i/lub działania ratingowego przez Komitet 

Ratingowy, a publikacją (lub udostępnieniem użytkownikom w inny sposób) informacji 

dotyczącej tego faktu. 

4.2. EuroRating opracowuje, wdraża oraz publikuje w swoim serwisie internetowym politykę  

w zakresie publikacji i/lub dystrybucji ratingów, raportów ratingowych i informacji  

o ich zmianach.  

4.3. W przypadku każdego wystawionego ratingu EuroRating wskazuje kiedy rating był ostatnio 

aktualizowany. 

 Każdy komunikat o podjętym działaniu ratingowym, tam gdzie jest to możliwe  

i racjonalnie uzasadnione, powinien także zawierać informację, że kryteria i metodologia 

ratingowa wykorzystywana przez EuroRating przy wystawianiu ratingów publikowane są 

bezpłatnie w ogólnodostępnej części serwisu internetowego agencji ratingowej EuroRating. 

 W przypadku jeżeli podjęte przez agencję ratingową EuroRating działanie ratingowe jest 

(wyłącznie lub głównie) wynikiem wprowadzonych przez EuroRating zmian w kryteriach  

i/lub metodologii stosowanych przez Agencję przy wystawianiu ratingów kredytowych, 

publikowany komunikat dotyczący podjętego działania ratingowego powinien zawierać 

informację o tym fakcie. 

4.4. W przypadku wszystkich wystawionych ratingów o charakterze publicznym EuroRating 

udostępnia informacje o tych ratingach, a także o dotyczących ich działaniach ratingowych 

bezpłatnie wszystkim zainteresowanym użytkownikom. 

 Publikacja informacji o ratingach publicznych i dotyczących ich działaniach ratingowych 

odbywa się przede wszystkim w ogólnodostępnej części serwisu internetowego agencji 

ratingowej EuroRating. Niezależnie od tego EuroRating może udostępniać te informacje  

za pośrednictwem publikacji drukowanych, poczty e-mail, a także w formie komunikatów 

prasowych przesyłanych do agencji informacyjnych i/lub bezpośrednio do mediów.  

 Zasady dotyczące publikacji informacji o działaniach związanych z ratingami publicznymi 

dotyczą również informacji o ewentualnym wycofaniu takich ratingów. 
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4.5. EuroRating przeprowadza analizy wiarygodności finansowej i wystawia ratingi kredytowe  

w oparciu o wdrożone i stosowane przez Agencję kryteria i metodologie oraz o stosowaną 

skalę ratingową, przy uwzględnieniu konieczności zapewnienia ciągłości procesu ratingowego. 

 Stosowane przez EuroRating kryteria i metodologie ratingowe publikowane są bezpłatnie  

w serwisie internetowym Agencji. Tam również publikowana jest skala ratingowa agencji 

ratingowej EuroRating, wraz z opisem poszczególnych klas ratingowych oraz definicją 

niewypłacalności i/lub szacunkami stopnia odzyskania wierzytelności, a także horyzont 

czasowy, jakiego dotyczą oceny ryzyka kredytowego w postaci wystawianych przez EuroRating 

ratingów.  

a) EuroRating w sposób jasny definiuje poszczególne symbole ratingowe (zgodnie  

ze stosowaną i udostępnianą publicznie skalą ratingową) oraz stosuje je w sposób 

konsekwentny do oceny ratingowej wszystkich ocenianych podmiotów i/lub papierów 

wartościowych, których te symbole dotyczą. 

b) EuroRating podejmuje działania, mające na celu pomoc inwestorom i innym użytkownikom 

ratingów w zrozumieniu czym jest rating kredytowy, jakie są jego główne cechy  

i zastosowania oraz (w przypadku jeśli występują) jakie są ograniczenia dotyczące 

poszczególnych wystawianych ratingów. 

4.6. Jeżeli wystawieniu lub weryfikacji wystawionego ratingu (lub innemu działaniu ratingowemu) 

towarzyszy publikacja przez EuroRating komunikatu prasowego i/lub raportu ratingowego, 

Agencja wyjaśnia w nim (w przypadku komunikatu prasowego w skrócie) główne elementy 

mające wpływ na wystawiony rating lub na zmianę jego poziomu. 

4.7. W przypadkach gdzie jest to wykonalne i właściwe, przed publikacją informacji  

o wystawieniu lub zmianie poziomu wystawionego ratingu (lub innym działaniu ratingowym) 

EuroRating informuje oceniany podmiot z wyprzedzeniem o podjętym działaniu ratingowym, 

a w przypadku jeśli poziom ratingu i/lub jego perspektywa (lub inne atrybuty) ulegają zmianie, 

EuroRating podaje ocenianemu podmiotowi uzasadnienie, zawierające główne elementy 

mające wpływ na dokonaną zmianę. 

EuroRating informuje oceniane podmioty z wyprzedzeniem w celu umożliwienia  

im ustosunkowania się do podjętych przez Agencję działań ratingowych oraz dostarczonych 

przez Agencję informacji uzasadniających te działania, a także w celu  umożliwienia złożenia 

dodatkowych wyjaśnień odnośnie ewentualnych zagadnień, które mogły zostać przez Agencję 

niewłaściwie zinterpretowane. W przypadkach, kiedy EuroRating przy wystawianiu ratingu 

opiera się również na informacjach niedostępnych publicznie, oceniany podmiot  

ma także możliwość złożenia dodatkowych wyjaśnień dotyczących zakresu informacji, które 

mają charakter poufny i które nie powinny być ujawniane przez Agencję. 
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W przypadku otrzymania przez EuroRating od ocenianego podmiotu (przed terminem 

publikacji przez Agencję informacji o podjętym działaniu ratingowym) ewentualnych 

wyjaśnień i/lub dodatkowych informacji, EuroRating przeprowadza ich ocenę pod kątem 

potencjalnego wpływu na wystawiony rating (lub jego atrybuty) oraz na zakres informacji 

ujawnianych przez Agencję w komunikatach i/lub raportach towarzyszących podjętemu 

działaniu ratingowemu. W zależności od rezultatów tej oceny podjęte działanie ratingowe 

może pozostać bez zmian, lub też może zostać wstrzymane albo zmienione. Ewentualnej 

korekcie podlegać może także treść publikowanych komunikatów i/lub raportów.  

W przypadku jeśli EuroRating nie zdołał poinformować ocenianego podmiotu o podjętym 

działaniu ratingowym z wyprzedzeniem, gdy jest to wykonalne i właściwe, Agencja powinna 

przesłać do ocenianego podmiotu odpowiednią informację niezwłocznie po publikacji 

informacji o podjętym działaniu ratingowym. Jeśli jest to uzasadnione, Agencja powinna 

wyjaśnić także powód przesłania informacji z opóźnieniem.  

4.8. W celu zachowania przejrzystości działalności ratingowej prowadzonej przez EuroRating oraz 

umożliwienia użytkownikom ratingów oceny jakości i wiarygodności wystawianych przez 

EuroRating ratingów, Agencja publikuje bezpłatnie w swoim serwisie internetowym 

podsumowania i statystyki (aktualizowane przynajmniej raz w roku) dotyczące  

bieżących oraz historycznych wskaźników niewypłacalności związanych z poszczególnymi 

kategoriami ratingowymi, a także informacje dotyczące ewentualnych zmian wskaźników 

niewypłacalności w czasie. 

Jeżeli publikowane przez Agencję bieżące lub historyczne wskaźniki niewypłacalności nie są 

reprezentatywne w dłuższym horyzoncie czasowym, lub mogą w inny sposób wprowadzić 

użytkowników ratingów w błąd, EuroRating powinien dodatkowo zamieścić odpowiednie 

wyjaśnienia dotyczące tego typu zagadnień. 

Publikowane informacje o historycznych wskaźnikach niewypłacalności powinny być 

weryfikowalne, poprawnie wyliczone statystycznie oraz, jeśli jest to możliwe, zorganizowane, 

wystandaryzowane i publikowane w taki sposób, aby umożliwiać i ułatwiać użytkownikom 

porównywanie ratingów wystawianych przez różne agencje ratingowe.  

4.9. Ratingi niezamówione są ratingami wystawianymi przez EuroRating z własnej inicjatywy,  

bez aktywnego i pełnego udziału w procesie ratingowym ocenianego podmiotu. Agencja 

ratingowa EuroRating wystawia ratingi niezamówione według własnego uznania,  

w szczególności podmiotom, które w opinii Agencji mogą stanowić przedmiot szczególnego 

zainteresowania uczestników rynku. 
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Warunkiem wystawiania i późniejszej kontynuacji tego typu ocen jest posiadanie przez 

EuroRating wystarczającego zakresu danych i informacji umożliwiających przeprowadzanie 

odpowiednich analiz i wystawianie wiarygodnej oceny ratingowej poszczególnym podmiotom. 

EuroRating stosuje specjalne oznaczenie dla ratingów niezamówionych (zgodnie  

ze stosowaną przez EuroRating skalą ratingową, publikowaną bezpłatnie w serwisie 

internetowym Agencji).  

Proces ratingowy w przypadku ratingów niezamówionych oparty jest najczęściej wyłącznie 

(lub głównie) na informacjach dostępnych publicznie. W niektórych przypadkach oceniany 

podmiot, któremu Agencja wystawia rating niezamówiony, może z własnej woli dostarczać 

Agencji pewien ograniczony zakres informacji niepublicznych. Nadal jednak takie ratingi 

traktowane (i oznaczane) są przez EuroRating w ten sam sposób jak wszystkie inne ratingi 

niezamówione. 

Oprócz stosowania specjalnego oznaczenia dla ratingów niezamówionych, tam gdzie jest to 

możliwe i właściwe, w przypadku publikacji informacji o ratingach niezamówionych 

EuroRating dodaje komentarz o następującej (lub zbliżonej) treści: „Rating został przyznany  

z inicjatywy agencji ratingowej EuroRating, a proces oceny ryzyka kredytowego analizowanego 

podmiotu mógł przebiegać bez jego udziału i opierał się głównie lub wyłącznie na informacjach 

publicznie dostępnych”. 

EuroRating publikuje politykę i procedury wewnętrzne dotyczące wystawiania ratingów 

niezamówionych bezpłatnie w swoim serwisie internetowym. 

4.10. Agencja ratingowa EuroRating dokonuje okresowych przeglądów stosowanych przez siebie 

polityk, procedur, kryteriów i metodologii ratingowych, m.in. pod kątem ich adekwatności  

i efektywności.  

Informacje o dokonywanych przez Agencję ewentualnych istotnych zmianach  

w obowiązujących regulacjach wewnętrznych i/lub metodologiach ratingowych publikowane 

są (w zakresie określonym przez obowiązującą w Agencji politykę) przez EuroRating bezpłatnie 

w serwisie internetowym Agencji. 

Gdzie jest to możliwe i uzasadnione, EuroRating stara się publikować informacje  

o planowanych istotnych zmianach regulacji wewnętrznych i/lub metodologii ratingowych  

z odpowiednim wyprzedzeniem w stosunku do terminu wejścia w życie tych zmian. 

Przy planowaniu rodzaju i zakresu zmian obowiązujących regulacji wewnętrznych  

i/lub metodologii ratingowych EuroRating powinien uwzględniać zróżnicowane zastosowania 

wystawianych przez siebie ratingów kredytowych.  
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B. Postępowanie z informacjami poufnymi 

4.11. EuroRating, współpracując z wieloma ocenianymi podmiotami, otrzymuje często informacje  

o charakterze poufnym, które wykorzystywane są przez Agencję do przeprowadzanych analiz 

i wystawiania ratingów kredytowych poszczególnym ocenianym podmiotom. 

Wszyscy analitycy i inni pracownicy agencji ratingowej EuroRating, zgodnie z obowiązującymi 

w tym zakresie regulacjami wewnętrznymi (publikowanymi przez EuroRating bezpłatnie  

w serwisie internetowym Agencji), zobowiązani są do przestrzegania tajemnicy zawodowej,  

w tym do nieujawniania podmiotom zewnętrznym informacji o charakterze niepublicznym, 

otrzymywanych od ocenianych podmiotów i/lub stron trzecich. 

O ile nie zostało to określone inaczej w umowach z ocenianymi podmiotami, EuroRating oraz 

pracownicy Agencji zobowiązani są do nieujawniania informacji poufnych w informacjach 

prasowych, na konferencjach i seminariach, w rozmowach z użytkownikami ratingów,  

innym ocenianym podmiotom, a także przyszłym pracodawcom i jakimkolwiek innym 

podmiotom zewnętrznym.  

Przestrzegając zasad zachowywania informacji poufnych w tajemnicy, EuroRating  

nie powstrzymuje się jednak przed podejmowaniem ewentualnych działań ratingowych 

opartych na takich informacjach, jednakże bez ujawniania tych informacji. 

4.12. Agencja ratingowa EuroRating zobowiązana jest do wykorzystywania otrzymywanych 

informacji poufnych jedynie do celów związanych z prowadzoną działalnością ratingową,  

o ile nie zostało to inaczej określone w umowie z ocenianym podmiotem. 

4.13. Pracownicy Agencji zobowiązani są do podejmowania stosownych działań, mających na celu 

ochronę majątku oraz wszelkiej dokumentacji należącej i/lub będącej w posiadaniu Agencji 

przed kradzieżą, oszustwem, korupcją lub wykorzystywaniem w niewłaściwy sposób. 

4.14. Zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie w agencji ratingowej EuroRating regulacjami 

wewnętrznymi (publikowanymi bezpłatnie w witrynie internetowej Agencji), pracownikom 

Agencji nie wolno angażować się w dokonywanie transakcji papierami wartościowymi  

oraz pochodnymi od nich, jeśli posiadają oni informacje poufne dotyczące emitenta tych 

papierów wartościowych.    

4.15. Pracownicy agencji ratingowej EuroRating powinni być zapoznani z obowiązującymi  

w Agencji regulacjami wewnętrznymi dotyczącymi zachowania tajemnicy zawodowej  

oraz zabraniającymi dokonywania transakcji na postawie informacji poufnych. 

Pracownicy Agencji okresowo potwierdzają pisemnie znajomość aktualnych procedur 

wewnętrznych w tym zakresie. 
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4.16. Pracownikom Agencji nie wolno ujawniać jakichkolwiek nieopublikowanych wcześniej 

informacji na temat wystawionych przez EuroRating ratingów lub planowanych działań 

ratingowych, za wyjątkiem informowania ocenianych podmiotów (i/lub powiązanych z nimi 

stron trzecich) z wyprzedzeniem o podejmowanych w stosunku do nich działaniach 

ratingowych i/lub przeznaczonych do publikacji komunikatach lub raportach. 

4.17. Pracownicy agencji ratingowej EuroRating nie powinni ujawniać posiadanych informacji 

poufnych na temat ocenianych podmiotów innym pracownikom Agencji (w tym  

w szczególności zaangażowanym w działalność inną niż działalność ratingowa), za wyjątkiem 

sytuacji, kiedy przekazywanie takich informacji uzasadnione jest potrzebami związanymi  

z wykonywaniem obowiązków służbowych. 

4.18. Pracownikom Agencji nie wolno wykorzystywać lub ujawniać informacji poufnych  

w celu dokonywania transakcji papierami wartościowymi, lub też w jakimkolwiek innym celu 

niezwiązanym z działalnością wykonywaną przez agencję ratingową EuroRating. 

 

5. Publikacja Kodeksu Postępowania oraz komunikacja z rynkiem 

5.1. EuroRating udostępnia treść niniejszego Kodeksu Postępowania do wiadomości publicznej  

– m.in. poprzez jego ciągłą bezpłatną publikację w serwisie internetowym Agencji (pod łatwo 

dostępną zakładką o nazwie „Kodeks Postępowania”). 

Niniejszy Kodeks Postępowania obowiązujący w agencji ratingowej EuroRating odzwierciedla 

wytyczne zawarte we wzorcowym kodeksie (Code of Conduct Fundamentals For Credit Rating 

Agencies), opracowanym przez Międzynarodową Organizację Komisji Papierów 

Wartościowych (IOSCO), opublikowanym w maju 2008 roku.  

Ze względu na specyfikę i zakres działalności ratingowej prowadzonej przez EuroRating, zapisy 

niniejszego Kodeksu Postępowania w kilku miejscach różnią się od wytycznych zawartych  

we wzorcowym kodeksie IOSCO. Różnice te zostały wymienione, omówione oraz uzasadnione 

w punkcie 6. niniejszego Kodeksu. 

5.2. Wszyscy pracownicy Agencji zobowiązani są do przestrzegania zapisów niniejszego  

Kodeksu Postępowania. W przypadku naruszenia przez pracownika zasad zawartych  

w Kodeksie Postępowania, EuroRating może zastosować wobec takiego pracownika służbowe 

sankcje karne, włącznie z rozwiązaniem stosunku pracy.    

5.3. Za zatwierdzenie i wdrożenie w życie niniejszego Kodeksu Postępowania (i powiązanych  

z nim innych regulacji wewnętrznych) oraz za jego przestrzeganie przez Agencję oraz  

jej pracowników odpowiada Zarząd agencji ratingowej EuroRating. 
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5.4. EuroRating wyznacza osobę odpowiedzialną w Agencji za komunikację z uczestnikami rynku 

oraz opinią publiczną w zakresie pytań, wątpliwości lub skarg, które Agencja może 

otrzymywać. EuroRating publikuje w swojej witrynie internetowej w widocznym miejscu adres 

poczty e-mail i/lub numer telefonu, pod którym wszystkie zainteresowane osoby mogą 

kontaktować się w tych sprawach z Agencją.  

Wyznaczona do tej funkcji osoba przekazuje Zarządowi agencji ratingowej EuroRating 

najistotniejsze informacje, wnioski i/lub zastrzeżenia zgłaszane przez użytkowników ratingów 

lub inne osoby kontaktujące się z Agencją. Informacje te mogą następnie być uwzględniane 

przez kierownictwo Agencji przy dokonywaniu okresowego przeglądu i/lub ewentualnych 

modyfikacjach obowiązujących w Agencji polityk, procedur, kryteriów lub metodologii. 

5.5. EuroRating publikuje bezpłatnie w swojej witrynie internetowej w łatwo dostępnym miejscu 

odniesienia (linki) do: (1) niniejszego Kodeksu Postępowania; (2) opisu metodologii, które 

Agencja wykorzystuje; (3) informacji dotyczących historycznych statystyk niewypłacalności.  

 

6. Odstępstwa od wzorcowego kodeksu IOSCO 

6.1. Ze względu na specyfikę i zakres działalności ratingowej prowadzonej przez agencję ratingową 

EuroRating, zapisy niniejszego Kodeksu Postępowania w kilku miejscach różnią się nieznacznie 

od wytycznych zawartych we wzorcowym kodeksie IOSCO. Różnice te związane są  

w większości z faktem, iż EuroRating nie zajmuje się wystawianiem ratingów finansowym 

instrumentom strukturyzowanym, do których odnosi się część punktów wzorcowego kodeksu 

IOSCO.  

6.2. Poszczególne różnice pomiędzy niniejszym Kodeksem Postępowania obowiązującym  

w agencji ratingowej EuroRating, a treścią wytycznych zawartych w kodeksie IOSCO  

są następujące: 

a) Niniejszy Kodeks Postępowania nie zawiera zapisu odnośnie wyznaczania osoby 

odpowiedzialnej w kierownictwie Agencji za ratingi instrumentów strukturyzowanych (pkt. 

1.7-1 kodeksu IOSCO). 

 Uzasadnienie: EuroRating nie prowadzi oceny ratingowej instrumentów 

strukturyzowanych.  

b) Niniejszy Kodeks Postępowania nie zawiera zapisu odnośnie niezależności pracowników 

zatrudnionych w komórce odpowiedzialnej za bieżący monitoring oraz okresowy przegląd 

modeli i metodologii ratingowych stosowanych przez Agencję od działalności związanej  

z wystawianiem ratingów (drugie zdanie w pkt. 1.7-2 kodeksu IOSCO). 
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 Uzasadnienie: Ze względu na skalę działalności prowadzonej przez EuroRating, 

utrzymywanie niezależności pracowników w tym zakresie nie byłoby uzasadnione 

ekonomicznie. Kodeks IOSCO (w tym samym punkcie) dopuszcza przy tym możliwość 

odstępstwa od tej zasady, w zależności od wielkości i zakresu działalności poszczególnych 

agencji ratingowych. 

c) Niniejszy Kodeks Postępowania nie zawiera zapisu odnośnie konieczności oceny 

adekwatności stosowanych metodologii przy wyznaczaniu ratingów dla instrumentów 

strukturyzowanych (pkt. 1.7-3 kodeksu IOSCO). 

 Uzasadnienie: EuroRating nie prowadzi oceny ratingowej instrumentów 

strukturyzowanych.  

d) Niniejszy Kodeks Postępowania nie zawiera zapisu odnośnie konieczności zapewnienia 

odpowiednich zasobów w przypadku istnienia odrębnych zespołów analitycznych 

odpowiedzialnych za wystawianie oraz późniejszą weryfikację ratingów instrumentów 

strukturyzowanych (pkt. 1.9-1 kodeksu IOSCO) 

 Uzasadnienie: EuroRating nie prowadzi oceny ratingowej instrumentów 

strukturyzowanych. W zakresie wystawianych przez EuroRating ratingów przedsiębiorstw i 

instytucji finansowych, Agencja nie dzieli zespołów analitycznych na odpowiedzialne  

za wystawianie ratingów po raz pierwszy oraz odpowiedzialne za ich późniejszą weryfikację.  

e) Niniejszy Kodeks Postępowania nie zawiera zapisu odnośnie zabraniania analitykom 

wydawania propozycji lub rekomendacji w zakresie konstruowania ocenianych przez 

agencję ratingową strukturyzowanych instrumentów finansowych (pkt. 1.14-1 kodeksu 

IOSCO). 

 Uzasadnienie: EuroRating nie prowadzi oceny ratingowej instrumentów 

strukturyzowanych. 

f) Niniejszy Kodeks Postępowania nie zawiera zapisu odnośnie braku zależności 

wynagrodzenia osoby odpowiedzialnej za przestrzeganie zasad określonych  

w niniejszym Kodeksie Postępowania (oraz za przestrzeganie odpowiednich regulacji 

wewnętrznych i zewnętrznych oraz przepisów prawa) od działalności ratingowej Agencji 

(drugie zdanie w pkt. 1.15 kodeksu IOSCO) 

 Uzasadnienie: Odpowiedzialność za wdrożenie i przestrzeganie Kodeksu Postępowania 

oraz innych regulacji wewnętrznych i przepisów prawa w agencji ratingowej EuroRating 

spoczywa na Zarządzie spółki. Na dzień wejścia w życie Kodeksu Postępowania w skład 

Zarządu wchodził jeden z udziałowców Agencji. Jakkolwiek jego wynagrodzenie nie zależy 

bezpośrednio od przychodów lub wyników finansowych uzyskiwanych przez Agencję  
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z działalności ratingowej, to jego dochód (jako udziałowca przedsiębiorstwa uprawnionego 

do otrzymywania dywidendy) jest pośrednio uzależniony od wyników finansowych Agencji. 

g) Niniejszy Kodeks Postępowania nie zawiera zapisu odnośnie zachęcania przez agencje 

ratingowe emitentów strukturyzowanych instrumentów finansowych do upubliczniania 

informacji umożliwiających ocenę ryzyka tych instrumentów stronom trzecim (pkt. 2.8.c 

kodeksu IOSCO).  

 Uzasadnienie: EuroRating nie prowadzi oceny ratingowej instrumentów 

strukturyzowanych. 

h) Niniejszy Kodeks Postępowania nie zawiera zapisu odnośnie przypadków jeżeli oceniane 

podmioty (np. rządy państw) mają nadzór nad działalnością danej agencji ratingowej  

(pkt. 2.10 kodeksu IOSCO). 

 Uzasadnienie: EuroRating nie prowadzi oceny ratingowej rządów, samorządów ani innych 

instytucji, które mogłyby nadzorować Agencję. 

i) Niniejszy Kodeks Postępowania nie zawiera zapisu odnośnie ujawniania przez agencję 

ratingową szczegółowych danych dotyczących instrumentów strukturyzowanych  

(pkt. 3.5.a kodeksu IOSCO). 

 Uzasadnienie: EuroRating nie prowadzi oceny ratingowej instrumentów 

strukturyzowanych. 

j) Niniejszy Kodeks Postępowania nie zawiera zapisu odnośnie stosowania przez agencję 

ratingową odrębnego oznaczania ratingów wystawianych dla instrumentów 

strukturyzowanych (pierwsze zdanie w pkt. 3.5.b kodeksu IOSCO). 

 Uzasadnienie: EuroRating nie prowadzi oceny ratingowej instrumentów 

strukturyzowanych. 

k) Niniejszy Kodeks Postępowania nie zawiera zapisu odnośnie szczegółowego ujawniania  

w przypadku każdego wystawianego ratingu faktu, czy oceniany podmiot brał udział  

w procesie ratingowym (zdanie pierwsze w pkt. 3.9 kodeksu IOSCO). 

 Uzasadnienie: W przypadku wystawiania przez agencję ratingową EuroRating ratingów 

niezamówionych, proces ratingowy opiera się zwykle wyłącznie lub głównie  

na informacjach dostępnych publicznie (tj. bez aktywnego i pełnego udziału ocenianego 

podmiotu). EuroRating oznacza wszystkie ratingi niezamówione specjalnym znacznikiem 

(zgodnie ze stosowaną skalą ratingową). Dotyczy to przy tym również ratingów 

niezamówionych, w przypadku których EuroRating otrzymał i/lub otrzymuje pewien zakres 

informacji od ocenianego podmiotu. 
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 EuroRating uważa jednak, że osobne oznaczanie takich ratingów i/lub szczegółowe 

informowanie o zakresie poszczególnego rodzaju informacji prowadziłoby  

do niepotrzebnych komplikacji i mogłoby wprowadzać w błąd użytkowników ratingów.  

 Zamiast tego (co zostało zapisane w punkcie 4.9 niniejszego Kodeksu Postępowania),  

tam gdzie jest to możliwe i właściwe, w przypadku publikacji informacji o ratingach 

niezamówionych, oprócz stosowania specjalnego oznaczenia tego typu ratingów, 

EuroRating dodaje komentarz o następującej (lub zbliżonej) treści: „Rating został przyznany 

z inicjatywy Agencji Ratingowej EuroRating, a proces oceny ryzyka kredytowego 

analizowanego podmiotu mógł przebiegać bez jego udziału i opierał się głównie lub 

wyłącznie na informacjach publicznie dostępnych”. 

6.3. W ocenie agencji ratingowej EuroRating wymienione w punkcie 6.2 niniejszego Kodeksu 

Postępowania różnice i odstępstwa Kodeksu Postępowania obowiązującego w agencji 

ratingowej EuroRating od wzorcowego kodeksu IOSCO nie zagrażają w żaden istotny sposób 

niezależności, integralności, obiektywności i wiarygodności procesu ratingowego agencji 

ratingowej EuroRating; stąd też zdaniem Agencji podstawowe wymagania i cele kodeksu 

IOSCO można uznać za spełnione i osiągnięte. 

 

7. Zastrzeżenia 

7.1. Niniejszy Kodeks Postępowania jest zbiorem zasad i wytycznych dotyczących prowadzonej 

przez agencję ratingową EuroRating działalności ratingowej. Zapisy niniejszego Kodeksu  

nie stanowią jednak i nie mogą stanowić jakiejkolwiek części umowy zawieranej  

z jakąkolwiek stroną trzecią. Żadna strona trzecia nie jest uprawniona (na podstawie umowy 

lub z innego tytułu) do wymagania (bezpośrednio lub pośrednio) wypełniania oraz/lub 

stosowania się przez EuroRating i/lub inne wymieniane w Kodeksie podmioty do wszystkich 

lub poszczególnych zapisów niniejszego Kodeksu. 

7.2. Niniejszy Kodeks Postępowania udostępniany jest publicznie przez agencję ratingową 

EuroRating w serwisie internetowym Agencji. Poprzez publikację niniejszego Kodeksu 

EuroRating nie wyraża jakichkolwiek odpowiedzialności i/lub zobowiązań wobec jakichkolwiek 

stron trzecich, które mogłyby być związane z zapisami zawartymi w treści niniejszego Kodeksu.  

7.3. Agencja ratingowa EuroRating może, według własnego uznania, zmieniać treść niniejszego 

Kodeksu, aby móc uwzględniać zmiany zachodzące w otoczeniu rynkowym, prawnym, 

regulacyjnym, lub też w działalności i/lub regulacjach wewnętrznych Agencji. 


