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Stosowane wskaźniki referencyjne 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/1011 z dnia 08.06.2016 
r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach 
finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych, Bank Spółdzielczy w Starym Sączu (zwany 
dalej Bankiem) informuje, iż stosuje poniższe wskaźniki referencyjne: 
 

1) WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate) – stawka WIBOR określa 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 WIBID i WIBOR, 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/. Wskaźnik ten jest opracowywany według przyjętej przez 
GPWBenchmark S.A. metody pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego, a szczegóły dotyczące 
metody opracowania wskaźnika referencyjnego publikowane są na stronie https://gpwbenchmark.pl/. 

Bank stosuje stawki WIBOR dla terminu 1-miesięcznego (WIBOR 1M) oraz 3-miesięcznego (WIBOR 
3M). 

Historyczne wartości WIBOR, definicje oraz inne szczegółowe informacje dostępne są na stronie 
www.gpwbenchmark.pl. 
 

2) STOPA REFERENCYJNA – stopa ta wyznacza minimalną rentowność bonów pieniężnych 
emitowanych przez Narodowy Bank Polski (NBP), sprzedawanych w ramach operacji otwartego rynku 
na rynku międzybankowym. Operacje te polegają na zakupie bądź sprzedaży przez bank centralny 
krótkoterminowych papierów wartościowych w celu przywrócenia równowagi na rynku. Interwencje te 
wpływają na poziom oprocentowania depozytów na rynku międzybankowym o porównywalnym 
terminie zapadalności. Stopa referencyjna publikowana jest m.in. na stronie Narodowego Banku 
Polskiego, tj. www.nbp.pl.  

W Banku stopa referencyjna jest podstawą wyliczania odsetek od należności przeterminowanych dla 
umów zawartych od dnia 01.02.2016 r. Oprocentowanie od należności przeterminowanych wyliczane 
jest jako dwukrotność odsetek ustawowych za opóźnienie tj. (wysokość sumy stopy referencyjnej NBP 
+ 5,5 p.p.) x 2. Zmiana oprocentowania następuje po dokonaniu zmiany wysokości stopy 
referencyjnej, tj. z dniem wprowadzenia zmiany przez Narodowy Bank Polski. 

Źródło i archiwalne stawki stóp procentowych NBP, definicje oraz szczegółowe informacje dostępne 
są na stronie Narodowego Banku Polskiego, tj. www.nbp.pl. 

3) STOPA LOMBARDOWA - określa najwyższy poziom oprocentowania kredytów udzielanych przez 
bank centralny bankom komercyjnym pod zastaw papierów wartościowych (tzw. kredyty lombardowe). 
Stopa lombardowa NBP to jedna z podstawowych stóp procentowych w Polsce, jej poziom ustalany 
jest przez Radę Polityki Pieniężnej. Stopa lombardowa publikowana jest m.in. na stronie: www.nbp.pl. 

W Banku stopa lombardowa jest podstawą wyliczania odsetek od należności przeterminowanych dla 
umów zawartych do 31.01.2016 r. Oprocentowanie od należności przeterminowanych jest wyliczane 
jako czterokrotność stopy lombardowej NBP. Zmiana oprocentowania następuje po dokonaniu zmiany 
wysokości oprocentowania kredytu lombardowego, z dniem wprowadzenia zmiany przez Narodowy 
Bank Polski. 

Źródło i archiwalne stawki stóp procentowych NBP, definicje oraz szczegółowe informacje dostępne 
są na stronie Narodowego Banku Polskiego, tj. www.nbp.pl. 
 

 

Bank stosuje powyższe stopy oraz stawki referencyjne dla produktów kredytowych. 

Bank realizując zapisy art. 28 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/1011 

opracował plan awaryjny na wypadek istotnych zmian wskaźnika referencyjnego lub w związku 

z zaprzestaniem opracowania wskaźnika. 

http://www.bsstarysacz.pl/
https://gpwbenchmark.pl/
https://gpwbenchmark.pl/
http://www.gpwbenchmark.pl/
http://www.nbp.pl/
http://www.nbp.pl/
http://www.nbp.pl/
http://www.nbp.pl/

