
Informacja o stosowanych przez Bank Spółdzielczy w Sławnie  

stawkach referencyjnych i o ich administratorze 
 

Bank Spółdzielczy w Sławnie informuje, że dla produktów bankowych stosuje stawki 

referencyjne WIBID oraz WIBOR, tj.: 

-  WIBID dla rachunków oszczędnościowych IKE i IKZE (zgodnie z obowiązującą tabelą 

oprocentowania rachunków bankowych i lokat terminowych w Banku Spółdzielczym w 

Sławnie), 

-  WIBOR dla produktów kredytowych (zgodnie z obowiązującą Tabelą oprocentowania 

kredytów w Banku Spółdzielczym w Sławnie). 

 

Stawka referencyjna WIBID - wskaźnik referencyjny stawek bid z kwotowań obliczony w 

trakcie Fixingu (Warsaw Interbank Bid Rate).  

 

Stawka referencyjna WIBOR - wskaźnik referencyjny stawek offer z kwotowań obliczony w 

trakcie Fixingu (Warsaw Interbank Offered Rate).  

Administratorem stawek referencyjnych WIBID i WIBOR jest GPW Benchmark SA. Zakres 

jego obowiązków w tym sposób wyznaczania i publikowania stawek referencyjnych został 

określony w Regulaminie stawek referencyjnych WIBID i WIBOR z 30.11.2017 r. 

Stawki referencyjne są publikowane m.in. na stronie https://gpwbenchmark.pl/ 

Zmiana wysokości stawek referencyjnych o których mowa wyżej skutkuje podwyższeniem 

lub obniżeniem oprocentowania danego produktu bankowego. 

Bank Spółdzielczy w Sławnie w związku z treścią art. 28 ROZPORZĄDZENIA 

PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016r. w 

sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i 

umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniającego 

dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE opracował „Plan działań na okoliczność zaprzestania 

opracowywania wskaźnika dla umów finansowych, w których występuje odwołanie do 

WIBOR”.   

W przypadku, gdy stawka bazowa WIBOR przestanie być opracowywana przez jej 

administratora, jako wskaźnik referencyjny stopy procentowej, po jakiej banki stosujące 

stawki referencyjne WIBOR gotowe są złożyć lub przyjąć depozyt na określone terminy od 

innych banków stosujących stawki referencyjne WIBOR, lub wystąpią inne okoliczności 

niezależne od Banku, w wyniku których stawka referencyjna WIBOR przestanie być 

stosowana, nastąpi zmiana zasad oprocentowania kredytów mająca na celu zastąpienie 

wskaźnika referencyjnego WIBOR na wskaźnik referencyjny stanowiący Stopę Referencyjną 

NBP powiększoną o określoną niżej wartość p.p. W takim przypadku ilekroć w umowie 

będzie mowa o stawce bazowej WIBOR, należało będzie zamiast stawki bazowej WIBOR 

stosować stawkę bazową stanowiącą Stopę Referencyjną NBP powiększoną o określoną niżej 

wartość p.p.  

W umowach gdzie występuje odwołanie do WIBOR zostaną zastosowane następujące 

rozwiązania: 

- dla WIBOR 1M: stopa referencyjna NBP + 0,15 pp.  

- dla WIBOR 3M: stopa referencyjna NBP + 0,25 pp.   

- dla WIBOR 6M: stopa referencyjna NBP + 0,35 pp.   

- dla WIBOR 12M: stopa referencyjna NBP + 0,40 pp.   


