
 
 

 

 

Średnie stawki WIBOR 
obowiązujące w miesiącu 
styczniu 2023 

 

L.p. 
Okres obowiązywania Sposób obliczania 

WIBOR 

1M 

WIBOR 

3M 

WIBOR 

6M 

WIBOR 

12M 

1 01.01.23r. – 31.01.23r. średnia arytmetyczna pięciu ostatnich 
kwotowań w miesiącu poprzedzającym 

miesiąc naliczania odsetek 

6,94% 7,03% 7,15% 7,24% 

2 01.01.23r. – 31.01.23r. średnia arytmetyczna wszystkich 
kwotowań z miesiąca kalendarzowego, 

poprzedzającego miesiąc naliczania 
odsetek 

6,98% 7,11%     

3 Kwartał 
01.01.23r. – 31.03.23r. 

średnia arytmetyczna pięciu ostatnich 
kwotowań w kwartale poprzedzającym 

dany kwartał 

    7,15% 7,24% 

4 Kwartał 
01.01.23r. – 31.03.23r. 

dla kredytów mieszkaniowych 
 

średnia arytmetyczna kwotowań w 
kwartale poprzedzającym kwartał 

naliczania odsetek  

  7,29% 7,46% 7,58% 

5 Kwartał 
01.01.23r. – 31.03.23r. 

dla kredytów mieszkaniowych 
„Rodzina na swoim” 

stawka referencyjna obowiązująca  
na I kwartał 2023r. wynosi: 

9,29% 
(WIBOR 3M+ 2 pp) 

        

6 Kwartał 
01.01.23r. – 31.03.23r. 

ostatnie kwotowanie w kwartale  
poprzedzającym dany kwartał 

  7,02% 7,14%   

7 01.01.23r. – 31.01.23r. kwotowanie na dwa dni przed 
zakończeniem poprzedniego miesiąca 

6,93% 7,02% 7,14%   

8 01.01.23r. – 31.01.23r. kwotowanie na trzy dni przed 
zakończeniem poprzedniego miesiąca 

  7,03%     

9 01.01.23r. – 31.01.23r. kwotowanie na 25 dzień poprzedniego 
miesiąca 

6,94% 7,03% 7,15%   

10 01.01.23r. – 31.01.23r. średnia kwotowań z 5-go, 10-go i 15-go 
dnia miesiąca kalendarzowego 

poprzedzającego miesiąc naliczenia 
odsetek 

6,99% 7,15%     

11 01.01.23r. – 31.01.23r. średnia kwotowań z 5-go, 15-go i 25-go 
dnia miesiąca kalendarzowego 

poprzedzającego miesiąc naliczenia 
odsetek 

  7,11% 7,25%   

12 01.01.23r. – 31.01.23r. ostatnie kwotowanie poprzedniego 
miesiąca 

6,93% 7,02%     

13 01.01.23r. – 31.01.23r. średnia kwotowań z 2 ostatnich dni 
roboczych miesiąca kalendarzowego 
poprzedzającego miesiąc naliczenia 

odsetek 

6,93% 7,02%     

14 Kwartał 
01.01.23r. – 31.03.23r. 

średnia kwotowań z 2 ostatnich dni 
roboczych miesiąca kalendarzowego 

poprzedzającego dany kwartał 

  7,02%     

15 Kwartał 
01.01.23r. – 31.03.23r. 

średnia kwotowań z 10 ostatnich dni 
roboczych miesiąca kalendarzowego 

poprzedzającego dany kwartał 

  7,04%     

16 Kwartał 
01.01.23r. – 31.03.23r. 

kwotowanie na dwa dni robocze przed 
dniem rozpoczynającym dany okres 

odsetkowy (kwartał) 

  7,02%     

17 01.01.23r. – 31.01.23r. kwotowanie na dwa dni robocze przed 20 
dniem miesiąca kalendarzowego 

7,00%       

18 01.01.23r. – 31.01.23r. kwotowanie na dwa dni robocze przed 
rozpoczęciem kolejnego miesiąca 

  7,02%     



 

 
19 01.01.23r. – 31.01.23r. średnia z pierwszych 25 dni 

kalendarzowych poprzedzającego 
miesiąca 

  7,13%     

20 01.01.23r. – 31.01.23r. kwotowanie na 23 dzień kalendarzowy 
poprzedniego miesiąca (lub wcześniejszy 

jeśli jest to dzień wolny) 

6,96% 7,04% 7,16%   

21 01.01.23r. – 31.03.23r. kwotowanie na 10 dzień ostatniego 
miesiąca  kwartału kalendarzowego (lub 

następny, jeśli jest to dzień wolny) 

  7,14%     

22 01.01.23r. – 31.01.23r. kwotowanie z poprzedniego dnia 
roboczego poprzedniego miesiąca 

(przedostatni dzień operacyjny 
poprzedniego miesiąca) 

6,93% 7,02% 7,14%   

23 01.01.23r. – 31.01.23r. kwotowanie z 20 dnia kalendarzowego 
poprzedniego miesiąca (lub wcześniejszy 

jeżeli jest to dzień wolny) 

6,98%  7,06%     

24 01.01.23r. – 31.01.23r. średnia arytmetyczna z ostatnich 10 dni 
roboczych miesiąca kalendarzowego 
poprzedzającego miesięczny okres 

odsetkowy 

6,96% 7,04%     

25 01.01.23r. – 31.01.23r. średnia arytmetyczna kwotowań z okresu 
3 miesięcy kalendarzowych 

poprzedzających okres rozliczeniowy, 
zmiana następuje z pierwszym dniem 

każdego miesiąca 

  7,29%     

26 01.02.2022r. – 31.01.23r. średnia arytmetyczna kwotowań w IV 
kwartale kalendarzowym, poprzedzającym 

rok naliczania odsetek 

      2,08% 

27 01.02.2022r. – 31.01.23r. kwotowanie na dwa dni robocze przed 
dniem rozpoczynającym dany okres 
odsetkowy (dla umów zawartych od 

22.11.2021 r.) 

   3,65% 

 
Z dniem 14 marca 2022 roku wprowadza się dla nowych wniosków kredytowych następujące stawki i zasady 
stosowania oprocentowania udzielanych kredytów na działalność gospodarczą, rolniczą oraz działalność 
statutową podmiotom nieprowadzącym działalności gospodarczej: 
1. Oprocentowanie kredytów przyjmuje się jako oprocentowanie zmienne. 
2. Oprocentowanie kredytów, o których mowa w ust. 1, liczone będzie liczone w stosunku rocznym wg. 

formuły: suma stawki bazowej WIBOR 3M (WIBOR 3M - obliczany z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku, jako średnia arytmetyczna z pięciu ostatnich kwotowań miesiąca przed rozpoczęciem okresu 
odsetkowego i obowiązuje przez okres następnego miesiąca; zmiana wysokości stawki bazowej powoduje 
zmianę wysokości oprocentowania kredytu o taką samą liczbę punktów procentowych) oraz marży Banku. 

3. Minimalna marża Banku, oferowana Klientom dla poszczególnych rodzajów kredytów i pożyczek wynosi: 
3.1. Biznes Pożyczka – 4,00 p.p. 
3.2. Kredyt Hipoteczny – 3,50 p.p. 
3.3. Agrokredyt – 3,50 p.p. 
3.4. Pozostałe kredyty – 3,75 p.p., a w przypadku poręczenia kredytu przez Bank Gospodarstwa Krajowego 

w co najmniej 60% - 3,25 p.p. 
4. Formuła liczenia oprocentowania kredytu oraz marża Banku mogą być w indywidualnych przypadkach inne 

od wskazanych w pkt. 2 i pkt 3, z zastrzeżeniem, że decyzja kredytowa jest podjęta przez Zarząd Banku, a 
transakcja kredytowa nie jest obarczona wysokim ryzykiem kredytowym. 

5. Zarząd Banku kierując się warunkami rynkowymi, przed podjęciem decyzji o udzieleniu kredytu może 
zatwierdzić wstępną ofertę cenową dla Klienta na warunkach innych niż określone w pkt 2 i pkt 3. 

 
Wprowadza się jednocześnie następujące zastrzeżenia do zasad stosowania oprocentowania określonych  
w §1: Oprocentowanie kredytów preferencyjnych z dopłatami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
oparte jest na stopie referencyjnej WIBOR 3M ogłaszanej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa (ARiMR) na ostatni dzień roboczy drugiego miesiąca poprzedzającego każdy następny kwartał, 
powiększonej o marżę Banku w wysokości 3,5 punktów procentowych w przypadku kredytów preferencyjnych z 
dopłatami do odsetek z linii klęskowych K01, K02. 
 
Stopa redyskonta weksli w Narodowym Banku Polskim od 08.09.2022 roku wynosi 6,80%. 
 


