
 
  

 

I N F O R M A C J A 
  

BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W HALINOWIE  
w zakresie wysokości oprocentowania stóp bazowych ustalanych na podstawie  

notowań rynku międzybankowego WIBID/WIBOR 

 

Lp. 
Rodzaj stopy 

referencyjnej 

Wartość  

(w %) 

Okres 

obowiązywania 
Opis 

Stawki aktualizowane co 1 miesiąc 

1. WIBID 1M 6,09 
od 01.07.2022 r. 

do 31.07.2022 r. 

średnia arytmetyczna stawek WIBID 1M z poszczególnych dni roboczych 

poprzedniego miesiąca i obowiązuje przez okres następnego miesiąca; 

zmiana oprocentowania następuje z pierwszym dniem miesiąca 

2. WIBID 1M 6,39 
od 01.07.2022 r. 

do 31.07.2022 r. 

stawka WIBID 1M określona na ostatni dzień roboczy poprzedniego 

miesiąca; zmiana wysokości oprocentowania następuje w cyklach 

miesięcznych, począwszy od pierwszego dnia każdego miesiąca  

3. WIBID 3M 6,65 
od 01.07.2022 r. 

do 31.07.2022 r. 

średnia arytmetyczna stawek WIBID 3M z poszczególnych dni roboczych 

poprzedniego miesiąca i obowiązuje przez okres następnego miesiąca; 

zmiana oprocentowania następuje z pierwszym dniem miesiąca 

4. WIBID 6M 6,92 
od 01.07.2022 r. 

do 31.07.2022 r. 

średnia arytmetyczna stawek WIBID 6M z poszczególnych dni roboczych 

poprzedniego miesiąca i obowiązuje przez okres następnego miesiąca; 

zmiana oprocentowania następuje z pierwszym dniem miesiąca 

5. WIBID 12M 7,05 
od 01.07.2022 r. 

do 31.07.2022 r. 

średnia arytmetyczna stawek WIBID 12M z poszczególnych dni roboczych 

poprzedniego miesiąca i obowiązuje przez okres następnego miesiąca; 

zmiana oprocentowania następuje z pierwszym dniem miesiąca 

6. WIBOR 3M 7,02 
od 01.07.2022 r. 

do 31.07.2022 r. 

średnia arytmetyczna stawek WIBOR 3M z pięciu ostatnich kwotowań 

miesiąca przed rozpoczęciem okresu odsetkowego i obowiązuje przez okres 

następnego miesiąca; zmiana oprocentowania następuje z pierwszym dniem 

miesiąca; 

Stawki aktualizowane co 3 miesiące 

7. WIBID 1M 6,09 
od 01.07.2022 r. 

do 30.09.2022 r. 

średnia arytmetyczna stawek WIBID 1M z poszczególnych dni roboczych 

ostatniego miesiąca poprzedniego kwartału kalendarzowego; zmiana 

oprocentowania następuje w cyklach kwartalnych, począwszy od pierwszego 

dnia każdego kwartału kalendarzowego 

8. WIBID 1M 5,69 
od 01.07.2022 r. 

do 30.09.2022 r. 

stawka WIBID 1M określona na ostatni dzień roboczy miesiąca 

poprzedzającego koniec kwartału kalendarzowego; zmiana wysokości 

oprocentowania następuje w cyklach kwartalnych, począwszy od pierwszego 

dnia każdego kwartału 

9. WIBOR 3M 7,02 
od 01.07.2022 r. 

do 30.09.2022 r. 

średnia arytmetyczna stawek WIBOR 3M z pięciu ostatnich kwotowań w 

kwartale kalendarzowym poprzedzającym kwartał naliczania odsetek; 

zmieniona stawka bazowa obowiązuje  

od pierwszego dnia kolejnego kwartału kalendarzowego 

10. WIBOR 3M 7,05 
od 01.07.2022 r. 

do 30.09.2022 r. 

stawka WIBOR 3M określona na dwa dni robocze przed dniem zmiany 

oprocentowania; zmiana wysokości oprocentowania następuje w cyklach 

kwartalnych, począwszy od pierwszego dnia każdego kwartału 

kalendarzowego 

Stawki aktualizowane co 12 miesięcy 

11. WIBOR 12M 2,08 
od 01.02.2022 r. 

do 31.01.2023 r. 

średnia arytmetyczna stawek WIBOR 12M z kwotowań w IV kwartale 

kalendarzowym roku poprzedzającego rok naliczania odsetek; zmiana 

wysokości oprocentowania następuje w cyklach rocznych, począwszy od 1 

lutego kolejnego roku kalendarzowego 

12. WIBOR 12M 3,65 
od 01.02.2022 r. 

do 31.01.2023 r. 

stawka WIBOR 12M określona na dwa dni robocze przed dniem zmiany 

oprocentowania; zmiana wysokości oprocentowania następuje w cyklach 

rocznych, począwszy od 1 lutego kolejnego roku kalendarzowego 

 

     Zarząd Banku Spółdzielczego 

                  w Halinowie            


