
 
 

 

 

Średnie stawki WIBOR 
obowiązujące w miesiącu 
styczniu 2020 

 

L.p. 
Okres obowiązywania Sposób obliczania 

WIBOR 

1M 

WIBOR 

3M 

WIBOR 

6M 

WIBOR 

12M 

1 01.01.20r. – 31.01.20r. średnia arytmetyczna pięciu ostatnich 
kwotowań w miesiącu poprzedzającym 

miesiąc naliczania odsetek 

1,63% 1,71% 1,79% 1,84% 

2 01.01.20r. – 31.01.20r. średnia arytmetyczna wszystkich 
kwotowań z miesiąca kalendarzowego, 

poprzedzającego miesiąc naliczania 
odsetek 

1,63% 1,70%     

3 Kwartał 
01.01.20r. – 31.03.20r. 

średnia arytmetyczna pięciu ostatnich 
kwotowań w kwartale poprzedzającym 

dany kwartał 

    1,79% 1,84% 

4 Kwartał 
01.01.20r. – 31.03.20r. 

dla kredytów mieszkaniowych 
 

średnia arytmetyczna kwotowań w 
kwartale poprzedzającym kwartał 

naliczania odsetek  

  1,71% 1,79% 1,84% 

5 Kwartał 
01.01.20r. – 31.03.20r. 

dla kredytów mieszkaniowych 
„Rodzina na swoim” 

stawka referencyjna obowiązująca  
na I kwartał 2020r. wynosi: 

3,71% 
(WIBOR 3M+ 2 pp) 

        

6 Kwartał 
01.01.20r. – 31.03.20r. 

ostatnie kwotowanie w kwartale  
poprzedzającym dany kwartał 

  1,71% 1,79%   

7 01.01.20r. – 31.01.20r. kwotowanie na dwa dni przed 
zakończeniem poprzedniego miesiąca 

1,63% 1,71% 1,79%   

8 01.01.20r. – 31.01.20r. kwotowanie na trzy dni przed 
zakończeniem poprzedniego miesiąca 

  1,71%     

9 01.01.20r. – 31.01.20r. kwotowanie na 25 dzień poprzedniego 
miesiąca 

1,63% 1,71% 1,79%   

10 01.01.20r. – 31.01.20r. średnia kwotowań z 5-go, 10-go i 15-go 
dnia miesiąca kalendarzowego 

poprzedzającego miesiąc naliczenia 
odsetek 

1,63% 1,70%     

11 01.01.20r. – 31.01.20r. średnia kwotowań z 5-go, 15-go i 25-go 
dnia miesiąca kalendarzowego 

poprzedzającego miesiąc naliczenia 
odsetek 

  1,71% 1,79%   

12 01.01.20r. – 31.01.20r. ostatnie kwotowanie poprzedniego 
miesiąca 

1,63% 1,71%     

13 01.01.20r. – 31.01.20r. średnia kwotowań z 2 ostatnich dni 
roboczych miesiąca kalendarzowego 
poprzedzającego miesiąc naliczenia 

odsetek 

1,63% 1,71%     

14 Kwartał 
01.01.20r. – 31.01.20r. 

średnia kwotowań z 2 ostatnich dni 
roboczych miesiąca kalendarzowego 

poprzedzającego dany kwartał 

  1,71%     

15 Kwartał 
01.01.20r. – 31.03.20r. 

średnia kwotowań z 10 ostatnich dni 
roboczych miesiąca kalendarzowego 

poprzedzającego dany kwartał 

  1,71%     

16 Kwartał 
01.01.20r. – 31.03.20r. 

Credit Cooperatif 

kwotowanie na dwa dni robocze przed 
dniem rozpoczynającym dany okres 

odsetkowy (kwartał) 

  1,71%     

17 01.01.20r. – 31.01.20r. kwotowanie na dwa dni robocze przed 20 
dniem miesiąca kalendarzowego 

1,63%       

18 01.01.20r. – 31.01.20r. kwotowanie na dwa dni robocze przed 
rozpoczęciem kolejnego miesiąca 

  1,71%     



 

 
19 01.01.20r. – 31.01.20r. średnia z pierwszych 25 dni 

kalendarzowych poprzedzającego 
miesiąca 

  1,70%     

20 01.01.20r. – 31.01.20r. kwotowanie na 23 dzień kalendarzowy 
poprzedniego miesiąca (lub wcześniejszy 

jeśli jest to dzień wolny) 

1,63% 1,71% 1,79%   

21 01.01.20r. – 31.01.20r. kwotowanie na 10 dzień ostatniego 
miesiąca  kwartału kalendarzowego (lub 

następny, jeśli jest to dzień wolny) 

  1,70%     

22 01.01.20r. – 31.01.20r. kwotowanie z poprzedniego dnia 
roboczego poprzedniego miesiąca 

(przedostatni dzień operacyjny 
poprzedniego miesiąca) 

1,63% 1,71% 1,79%   

23 01.01.20r. – 31.01.20r. kwotowanie z 20 dnia kalendarzowego 
poprzedniego miesiąca (lub wcześniejszy 

jeżeli jest to dzień wolny) 

1,63%  1,70%     

24 01.01.20r. – 31.01.20r. średnia arytmetyczna z ostatnich 10 dni 
roboczych miesiąca kalendarzowego 
poprzedzającego miesięczny okres 

odsetkowy 

1,63% 1,71%     

25 01.01.20r. – 31.01.20r. średnia arytmetyczna kwotowań z okresu 
3 miesięcy kalendarzowych 

poprzedzających okres rozliczeniowy, 
zmiana następuje z pierwszym dniem 

każdego miesiąca 

  1,71%     

26 01.02.2019r. – 31.01.20r. średnia arytmetyczna kwotowań w IV 
kwartale kalendarzowym, poprzedzającym 

rok naliczania odsetek 

      1,87% 

 
Zarząd ESBANKU Banku Spółdzielczego na posiedzeniu w dniu 31.05.2017 roku podjął Uchwałę Nr 
28/05/2017 w sprawie oprocentowania kredytów na działalność gospodarczą, rolniczą i konsorcjalną. Z dniem 
05. czerwca 2017r. wprowadzono m.in. następujące stawki i zasady oprocentowania:  

1. Oprocentowanie kredytów udzielanych na okres krótszy niż 12 miesięcy przyjmuje się jako 
oprocentowanie stałe w wysokości minimum 5,90% w stosunku rocznym. 

2. Oprocentowanie kredytów udzielanych na okres 12 miesięcy i dłuższy przyjmuje się jako 
oprocentowanie zmienne. 

3. Oprocentowanie kredytów, o których mowa w ust. 2, 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 w wysokości minimum 3,75 p. p. 

4. Stawki oprocentowania lub marży mogą być w indywidualnych przypadkach niższe od wskazanych w 
pkt. 1, 3 z zachowaniem następującej stawki lub marży minimalnej: 
4.1. stawki oprocentowania wskazane w ust. 1 nie mogą być niższe niż 5,00% w stosunku rocznym. 
4.2. marże Banku wskazane w ust. 3 nie mogą być niższe niż 0,5 p.p. 

5. Decyzję kredytową z zastosowaniem oprocentowania niższego niż zostało określone w ust. 1 lub 
marżach Banku niższych niż 4,25 p.p. podejmuje Zarząd ESBANKU Banku Spółdzielczego. 

 
Z dniem 05 czerwca 2017 roku wprowadza się następujące stawki oprocentowania dla „Biznes Pożyczki” i 
Kredytu hipotecznego.  
 

1. „Biznes Pożyczka” oprocentowana jest według zmiennej stopy procentowej, stanowiącej sumę stawki 
bazowej i stałej marży Banku. Stawką bazową jest 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). Marża Banku - w zależności od okresu kredytowania wynosi: 4,50 p. p. przy okresie 
kredytowania do 3 lat oraz 5,00 p. p. przy okresie kredytowania powyżej 3 lat.  

2. Kredyt hipoteczny oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej, stanowiącej sumę stawki 
bazowej i stałej marzy Banku. Stawką bazową jest 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). Marża Banku w wysokości 4,00 p. p.  
 

Stopa redyskonta weksli w Narodowym Banku Polskim od 05.03.2015 roku wynosi 1,75%. 
 


