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Załącznik nr 3 

 do uchwały nr 6/8/2023 

Zarządu Banku Spółdzielczego 

z dnia 28 kwietnia 2023 roku 

Stawki oprocentowania rachunków w stosunku rocznym 

obowiązujące od dnia 1 maja 2023 roku 

I. KLIENCI DETALICZNI 

1. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, oszczędnościowe, płatne na każde żądanie w złotych 

Rodzaj rachunku Oprocentowanie stałe Oprocentowanie zmienne  

Rachunek płatny na każde żądanie dla SKO - 
WIBID 1 M x 0,80 

5,328% 

Rachunek płatny na każde żądanie dla osób 

fizycznych będących członkami rad rodziców, 

PKZP i innych jednostek organizacyjnych 

nieposiadających osobowości prawnej 

0,00% - 

Rachunki oszczędnościowo – rozliczeniowe 0,00% - 

Indywidualne Konto Emerytalne IKE-BS - 
WIBID 1M + 0,00 p.p. 

6,660% 

KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE Oprocentowanie zmienne  

- do kwoty 9.999,99 zł 
WIBID 1M x 0,50 

3,330% 

- od kwoty 10.000,00 zł do kwoty 99.999,99 zł 
WIBID 1M x 0,60 

3,996% 

- od kwoty 100.000 zł 
WIBID 1M x 0,70 

4,662% 

2. Lokaty terminowe w złotych 

Lokaty terminowe STANDARD Oprocentowanie stałe Oprocentowanie zmienne  

1. Lokata terminowa 1 – miesięczna 2,00% - 

2. Lokata terminowa 3 – miesięczna 4,00% - 

3. Lokata terminowa 6 – miesięczna 5,00% - 

4. Lokata terminowa 12 – miesięczna 2,00% - 

5. Lokata terminowa 24 – miesięczne  - 
WIBID 1 M x 0,70 

4,662% 

W stosunku do lokat w kwotach równych lub wyższych niż 300.000 zł istnieje możliwość ustalania wysokości oprocentowania w drodze negocjacyjnej. 

Terminowa lokata oszczędnościowa „Lokata z kontem” Oprocentowanie stałe 

1. Wkłady terminowe 3-miesięczne 4,50% 

2. Wkłady terminowe 6-miesięczne 5,50% 

3. Wkłady terminowe 12-miesięczne 3,00% 

4. Wkłady terminowe 24-miesięczne 2,50% 

 

Lokaty terminowe składane drogą internetową Oprocentowanie stałe 

1. Lokaty terminowe 10 – dniowe 1,00% 

2. Lokaty terminowe 1 – miesięczne 2,50% 

3. Lokaty terminowe 3 – miesięczne 5,00% 

4. Lokaty terminowe 6 – miesięczne 6,00% 

5. Lokaty terminowe 12 – miesięczne 3,50% 

6. Lokaty terminowe 24 – miesięczne 3,00% 
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3. Rachunki w walutach wymienialnych  

Rodzaj rachunku 
Oprocentowanie stałe 

USD EUR GBP 

Rachunek płatny na każde żądanie  0% 0% 0% 

LOKATY TERMINOWE STANDARD USD EUR GBP 

- lokata terminowa 1-miesięczna 0,01% 0,01% - 

- lokata terminowa 3-miesięczna 0,01% 0,01% - 

- lokata terminowa 6-miesięczna 0,01% 0,01% - 

- lokata terminowa 12-miesięczna 0,01% 0,01% - 

II. KLIENCI INSTYTUCJONALNI 

1. Rachunki rozliczeniowe w złotych  

Rodzaj rachunku Oprocentowanie stałe Oprocentowanie zmienne 

1. Rachunki bieżące i pomocnicze  0,00% - 

2. 
Rachunki bieżące i pomocnicze jednostek samorządu 

terytorialnego i ich zakładów budżetowych 
- 

0,5 x WIBID 1 M 

3,330% 

3. Rachunki VAT 0,00% - 

2. Lokaty terminowe w złotych 

Lokaty terminowe STANDARD Oprocentowanie stałe Oprocentowanie zmienne  

1. Lokata terminowa 1 – miesięczna 2,00% - 

2. Lokata terminowa 3 – miesięczna 4,00% - 

3. Lokata terminowa 6 – miesięczna 5,00% - 

4. Lokata terminowa 12 – miesięczna 2,00% - 

5. Lokata terminowa 24 – miesięczne  - 
WIBID 1 M x 0,70 

4,662% 

W stosunku do lokat w kwotach równych lub wyższych niż 500.000 zł – istnieje możliwość ustalania wysokości oprocentowania w drodze negocjacyjnej. 

Lokaty terminowe składane drogą internetową Oprocentowanie stałe 

1. Lokaty terminowe 1 – dniowe1 0,01% 

2. Lokaty terminowe 10 – dniowe 1,00% 

3. Lokaty terminowe 1 – miesięczne 2,50% 

4. Lokaty terminowe 3 – miesięczne 5,00% 

5. Lokaty terminowe 6 – miesięczne 6,00% 

6. Lokaty terminowe 12 – miesięczne 3,50% 

7. Lokaty terminowe 24 – miesięczne 3,00% 

3. Rachunki w walutach wymienialnych 

Rodzaj rachunku 
Oprocentowanie stałe 

USD EUR GBP 

Rachunek płatny na każde żądanie  0% 0% 0% 

LOKATY TERMINOWE STANDARD USD EUR GBP 

- lokata terminowa 1-miesięczna 0,01% 0,01% - 

- lokata terminowa 3-miesięczna 0,01% 0,01% - 

- lokata terminowa 6-miesięczna 0,01% 0,01% - 

- lokata terminowa 12-miesięczna 0,01% 0,01% - 

 

  

 
1 Minimalna kwota lokaty 50.000 PLN 
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Stawki oprocentowania kredytów w stosunku rocznym 

obowiązujące od dnia 1 maja 2023 roku 

I. Kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą o zmiennej stopie procentowej: 

Rodzaj kredytu Oprocentowanie zmienne 

 Kredyty inwestycyjne i obrotowe: 

1. Kredyt do 300.000 zł z okresem spłaty do 3 lat WIBOR 3 M + marża   

2. Kredyt powyżej 300.000 zł z okresem spłaty do 3 lat WIBOR 3 M + marża   

3. Kredyt do 300.000 zł z okresem spłaty powyżej 3 lat WIBOR 3 M + marża   

4. Kredyt powyżej 300.000 zł z okresem spłaty powyżej 3 lat WIBOR 3 M + marża   

5. 

W rachunku bieżącym: 

Kredyt do 100.000 zł WIBOR 3 M + marża  

Kredyt powyżej 100.000 zł do 200.000 zł WIBOR 3 M + marża  

Kredyt powyżej 200.000 zł WIBOR 3 M + marża  

6. Kredyt rewolwingowy WIBOR 3 M + marża  

7. 

Kredytowa linia hipoteczna 

do 5 lat WIBOR 3 M + marża  

powyżej 5 lat WIBOR 3 M + marża  

8. Kredyt inwestycyjny WSPÓLNY REMONT WIBOR 3 M + marża  

 

II. Kredyty pomostowe udzielane na inwestycje związane z wykorzystaniem Funduszy Unii Europejskiej 

Rodzaj kredytu Oprocentowanie zmienne 

1. Kredyt do 300.000 zł WIBOR 3 M + marża  

2. Kredyt powyżej 300.000 zł WIBOR 3 M + marża  

III. Kredyty obrotowe z przeznaczeniem na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej 

Rodzaj kredytu Oprocentowanie zmienne 

1. 

Kredytobiorcom posiadającym w Banku czynny rachunek 

bankowy do przeprowadzania rozliczeń z tytułu 

prowadzonej działalności rolniczej 

WIBOR 1M + marża  

2. Pozostałym kredytobiorcom WIBOR 1M + marża  

IV. Kredyty z dopłatą ARiMR do oprocentowania 

Rodzaj kredytu Oprocentowanie zmienne płatne przez Kredytobiorcę 

Kredyty udzielane od 04-05-2015 r. 

1. Inwestycyjne – linia: RR, Z, PR 0,67 x (WIBOR 3M + marża 2,50 p.p.) min. 3%  

Kredyty udzielone od 06-09-2018 r. 

2. Klęskowe – linia K01, K02: 

0,50% 
oprocentowanie wyższe w przypadku braku ubezpieczenia 

upraw rolnych z wyłączeniem łąk i pastwisk lub zwierząt 

gospodarskich i wynosi  

(WIBOR 3M + 3,5%) – [(WIBOR 3M + 3,5% + 0,5%)/2] 

Kredyty komercyjne udzielane rolnikom kwalifikujące się do finansowania kredytem preferencyjnym z dopłatami ARiMR 

do oprocentowania 

1. Przedsięwzięcia inwestycyjne z okresem spłaty do 15 lat WIBOR 3M + marża 

2. Kredyty obrotowe z okresem spłaty do 4 lat WIBOR 3M + marża 
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V. Kredyty gotówkowe dla osób fizycznych 

Rodzaj kredytu Oprocentowanie stałe Oprocentowanie zmienne 

1. 

 

Kredyt gotówkowy na zasadach ogólnych 

Z okresem spłaty do 3 lat 9,99% - 

Z okresem spłaty powyżej 3 lat - 
WIBOR 3 M + marża 

max. 2 x odsetki ustawowe 

2. 

„Pożyczka pracujący udział”: 

Z okresem spłaty do 1 roku 5,50% - 

Z okresem spłaty powyżej 1 roku do 3 lat 6,50% - 

Z okresem spłaty powyżej 3 lat do 5 lat 7,50% - 

3. 

EKOKREDYT 

Z okresem spłaty do 3 lat 5,49% - 

Z okresem spłaty powyżej 3 lat - 
WIBOR 3M + marża 

max. 2 x odsetki ustawowe 

4. Kredyt odnawialny w ROR2 - 
WIBOR 3 M + marża  

max. 2 x odsetki ustawowe 

VI. Kredyt mieszkaniowy MÓJ DOM: 

Udział środków własnych w finansowaniu przedsięwzięcia Oprocentowanie zmienne 
Oprocentowanie okresowe 

stałe 4 

do 30% WIBOR 6M + marża 9,60% 

powyżej 30% do 50% WIBOR 6M + marża 9,40% 

powyżej 50% WIBOR 6M + marża 9,00% 

VII. Uniwersalny Kredyt Hipoteczny: 

Kwota kredytu stanowi Oprocentowanie zmienne 
Oprocentowanie okresowe 

stałe 4 

do 50% wartości nieruchomości będącej zabezpieczeniem WIBOR 6M + marża 11,10% 

powyżej 50% wartości nieruchomości będącej zabezpieczeniem 
WIBOR 6M + marża, max. 

2 x odsetki ustawowe 
13,10% 

VIII. Karty kredytowe 

Karta kredytowa Visa Classic Credit/MasterCard Credit3 Oprocentowanie zmienne 

1. Transakcje gotówkowe, bezgotówkowe oraz przelewy z karty 2 x odsetki ustawowe 

2. 

Plan ratalny „Praktyczna rata” 

(kwota objęta planem ratalnym „Praktyczna rata” nie może być niższa 

niż 300 zł) 

2 x odsetki ustawowe 

IX. Odsetki za opóźnienie - dwukrotność odsetek ustawowych za opóźnienie. Odsetki ustawowe za opóźnienie są 

równe wysokości sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 p.p. 

Objaśnienia: 

Stopa referencyjna – stawka WIBID (ang. Warsaw Interbank Bid Rate) roczna stopa procentowa, jaką banki zapłacą za środki przyjęte w depozyt 

od innych banków, wyznaczana jako średnia arytmetyczna na podstawie kwotowań uczestników fixingu stawek referencyjnych; stawka WIBID jest 

ustalana zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBOR i WIBID, o godzinie 11:00 w dni robocze, przez administratora stawek referencyjnych, 
którym jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie i publikowana m.in. na stronie https://gpwbenchmark.pl/  

WIBID 1 M – stopa referencyjna WIBID obliczana jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego okres jej obowiązywania  – 

obowiązuje w bieżącym miesiącu kalendarzowym 

Stopa referencyjna – stawka WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Rate) określająca koszt pozyskania pieniądza przez bank na 

rynku międzybankowym, wyznaczana jako średnia arytmetyczna na podstawie kwotowań uczestników fixingu stawek referencyjnych; 

stawka WIBOR jest ustalana zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBOR i WIBID, o godzenie 11:00 w dni robocze, przez 

administratora stawek referencyjnych, którym jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w warszawie i publikowana m.in. na stronie 

https://gpwbenchmark.pl/  

WIBOR 1 M – stopa referencyjna WIBOR obliczona jako średnia arytmetyczna z poprzedniego miesiąca kalendarzowego, nie więcej 

niż 5,5 p.p. *- obowiązuje w bieżącym miesiącu kalendarzowym 

WIBOR 3 M – stopa referencyjna WIBOR obliczana jako średnia arytmetyczna z poprzedniego miesiąca kalendarzowego, nie więcej 

niż 5,5 p.p.* – obowiązuje w bieżącym miesiącu kalendarzowym 

WIBOR 6 M – stopa referencyjna WIBOR obliczana jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego półrocze kalendarzowe, 

nie więcej niż 4,5 p.p. ** – obowiązuje w bieżącym półroczu kalendarzowym 

Odsetki ustawowe – suma stopy referencyjnej NBP powiększona o 3,5 p.p. 

Stopa referencyjna NBP - określa rentowność bonów pieniężnych emitowanych przez Narodowy Bank Polski w trakcie podstawowych 

operacji otwartego rynku 

 
2 Obowiązuje od dnia 04-01-2016 r. 

3 Obowiązuje dla transakcji gotówkowych, bezgotówkowych oraz spłat zadłużenia w innym banku. 
4 Oprocentowanie okresowo stałe – oprocentowanie stałe przez 60 miesięcy. W dalszym okresie kredytowania oprocentowanie kredytu będzie 
zmienne, chyba że Strony w aneksie do umowy kredytu uzgodnią nową stałą stopę procentową na kolejny 60-miesięczny okres kredytowania 

* Promocyjna wysokość stopy referencyjnej WIBOR w miesiącu maju 2023 roku. 

** Promocyjna wysokość stopy referencyjnej WIBOR obowiązująca w miesiącu maju 2023 roku, dla kredytobiorców korzystających 

z promocji zgodnie z obowiązującym w Banku Regulaminem. 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Bon_pieni%C4%99%C5%BCny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Narodowy_Bank_Polski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Operacje_otwartego_rynku

