
WYCIĄG Z TABELI OPROCENTOWANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I KREDYTÓW  

W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TARNOBRZEGU 
 

 

 

 

 

Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych osób fizycznych prowadzonych  

w złotych (w stosunku rocznym) 

 

/zmienna stopa/ 

a) oszczędnościowo- rozliczeniowe:  

- ROR Standard  

 

od dnia 01.05.2022r. do dnia 31.05.2022r.: 0,63% 

 

od dnia 01.06.2022r. do dnia 30.06.2022r.: 0,81% 

 

od dnia 01.07.2022r.: 0,94% 

 

- ROR Internetowy  0,00% 

- ROR Student  

 
od dnia 01.05.2022r. do dnia 31.05.2022r.: 0,63% 

 

od dnia 01.06.2022r. do dnia 30.06.2022r.: 0,81% 

 

od dnia 01.07.2022r.: 0,94% 

 

- ROR Junior  0,00% 

- Podstawowy Rachunek Płatniczy 0,00% 

b) wkłady oszczędnościowe płatne na każde żądanie 

 
od dnia: 01.05.2022r. do dnia 31.05.2022r.: 3,44% 

 

od dnia 01.06.2022r. do dnia 30.06.2022r.: 4,44% 

 

od dnia 01.07.2022r.: 5,19% 

 

c) wkłady oszczędnościowe  na książeczkach  

mieszkaniowych 
0,06% 

d) wkłady oszczędnościowe na SKO  

 
od dnia 01.05.2022r. do dnia 31.05.2022r.: 3,50% 

 

od dnia 01.06.2022r. do dnia 30.06.2022r.: 4,50% 

 

od dnia 01.07.2022r.: 5,25% 

 

e) wkłady oszczędnościowe PKZP i Rady Rodziców 

 
od dnia 01.05.2022r. do dnia 31.05.2022r: 3,44% 

 

o dnia 01.06.2022r. do dnia 30.06.2022r.: 4,44% 

 

od dnia 01.07.2022r.: 5,19% 

 

f) rachunki oszczędnościowe IKE* 

 

od dnia 01.05.2022r. do dnia 31.05.2022r: 5,48% 

 

od dnia 01.06.2022r. do dnia 30.06.2022r.: 7,02% 

 

od dnia 01.07.2022r.: 8,18% 

 

*) W przypadku rozwiązania Umowy o prowadzenie IKE wskutek dyspozycji wypłaty, wypłaty transferowej lub zwrotu środków przed upływem roku od daty 
zawarcia Umowy, Oszczędzający ponosi opłatę w wysokości równej wartości kwoty odsetek naliczonych za 6 miesięcy wg stopy określonej w ppkt d). Opłatę 

ustala się na podstawie wzoru: Aktualnie obowiązująca stopa procentowa x saldo na dzień zamknięcia rachunku x 0,5 



           

 

g) rachunki oszczędnościowe TWÓJ ZYSK  

 

− do kwoty 49.999,99 zł 

− od kwoty 50.000,00 zł do kwoty 199.999,99 zł 

− od kwoty 200.000,00 zł 

 

 

 

0,10 x średni WIBOR 3M (z poprzedniego miesiąca) 

0,15 x średni WIBOR 3M (z poprzedniego miesiąca) 

0,20 x średni WIBOR 3M (z poprzedniego miesiąca) 

 

W przypadku rachunków wymienionych w ppkt a, b, c, d oraz e kapitalizacja odsetek odbywa się kwartalnie. W przypadku 

rachunku IKE kapitalizacja odsetek odbywa się rocznie. 

 

h) lokata oszczędnościowa LOKATA DOPŁATA 

 

 

 

- 3 miesięczna – 0,27 x stopa redyskonta weksli NBP  

- 6 miesięczna – 0,27 x stopa redyskonta weksli NBP 

 

 

 

 

 

Wkłady / lokaty terminowe 

/zmienna stopa/ 

1 - miesięczne 0,07% 

2 - miesięczne 0,07% 

3 - miesięczne 0,08% 

6 - miesięczne 0,10% 

9 - miesięczne 0,12% 

12 – miesięczne 0,15% 

18 – miesięczne 0,17% 

24 – miesięczne 0,20% 

36 – miesięczne 0,20% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokata Zyskowna 

/stała stopa/ 

Lokaty zakładane do dnia 30.04.2022r. 

 

3 – miesięczna 

 

6 – miesięczna 

 

12 – miesięczna 

 

 

0,85% 

 

1,15% 

 

1,75% 

Lokaty zakładane od dnia 01.05.2022r. 

 

3 – miesięczna 

 

6 – miesięczna 

 

12 – miesięczna 

 

 

1,40% 

 

1,80% 

 

2,20% 



           

 
Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach bieżących i terminowych podmiotów gospodarczych  

i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w złotych (w stosunku rocznym) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach bieżących i terminowych jednostek samorządu 

terytorialnego prowadzonych w złotych (w stosunku rocznym ) 

 

Stała stopa 

O/N (overnight) 0,00 

Zmienna stopa 

Rachunki bieżące 0,00 

Rachunki NON PROFIT 0,00 

Rachunki VAT 0,00 

Rachunki bieżące rolnicze 0,00 

1 - miesięczne 0,01 

2 - miesięczne  0,01  

3 - miesięczne 0,01 

6 - miesięczne 0,01  

9 - miesięczne 0,01  

12 - miesięczne 0,01 

18 - miesięczne 0,01 

24 - miesięczne  0,01 

36 - miesięczne 0,01 

Stała stopa 

O/N (overnight) 0,00 

 

 

 

Zmienna stopa 

Rachunki bieżące 0,00 

Rachunki NON PROFIT 0,00 

Rachunki VAT 0,00 

Rachunki bieżące rolnicze 0,00 

1 - miesięczne 0,01 

2 - miesięczne  0,01  

3 - miesięczne 0,01 

6 - miesięczne 0,01  

9 - miesięczne 0,01  

12 - miesięczne 0,01 

18 - miesięczne 0,01 

24 - miesięczne  0,01 

36 - miesięczne 0,01 



           

 
Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych osób fizycznych, podmiotów 

gospodarczych, jednostek samorządowych oraz innych jednostek organizacyjnych, prowadzonych 

w walutach wymienialnych 
 

 

 

 

 

Stopa procentowa / Okres lokowania 
Zmienna 

EUR USD GBP CHF 

Rachunki bieżące 

wkłady oszczędnościowe płatne na każde żądanie i środki na 

rachunkach bieżących  
0,03 0,03 0,03 0,03 

Rachunki terminowe 

1 dzień 0,01 0,01 0,01 0,01 

3 dni 0,01 0,01 0,01 0,01 

7 dni 0,01 0,01 0,01 0,01 

14 dni 0,01 0,01 0,01 0,01 

21 dni 0,01 0,01 0,01 0,01 

1 miesięczne 0,01 0,05 0,01 0,01 

3 miesięczne 0,03 0,10 0,05 0,03 

6 miesięczne 0,05 0,15 0,10 0,05 

12 miesięczne 0,07 0,20 0,15 0,07 

24 miesięczne 0,09 0,25 0,20 0,09 

UWAGA! Dotyczy lokat nowozakładanych i odnawianych (rolowanych). 

  

 



           

 
Oprocentowanie kredytów udzielanych dla osób fizycznych, podmiotów gospodarczych i innych 

jednostek organizacyjnych (w stosunku rocznym) 

 

 Gotówkowe konsumpcyjne (stała stopa procentowa)  

udzielane od dnia 11.04.2022r. 

od 1 m-ca do 60 m-cy 

od 61 m-cy do 120 m-cy 

 

udzielane do dnia 10.04.2022r.: 

od 1 m-ca do 120 m-cy  

 

8,50% 

8,80% 

 

 

 7,20 % 

Na działalność gospodarczą (zmienna stopa procentowa)  

do 3 m-cy 7,20 % 

powyżej 3 m-cy 7,20 % 

Kredyty rolniczy obrotowy "Kredyt rolniczy 2006" (zmienna stopa procentowa)  7,20 %  

Kredyty w ... (zmienna stopa procentowa)  

rachunku bieżącym 
WIBOR 1M + marża min. 3,5 

p.p. 

ROR 7,20 % 

Dopuszczalne saldo debetowe (zmienna stopa procentowa) 

w ROR 7,20 % 

Debet dopuszczalny (w rachunku bieżącym i rolniczym) 7,20 % 

Łączne oprocentowanie nie może być wyższe niż określone w art. 359 § 21 Kodeksu cywilnego. 

Kredyty inwestycyjny "Wspólny remont" (zmienna stopa procentowa)  

oprocentowanie kredytu 7,20 % 

Hipoteczny kredyt konsumpcyjny (zmienna stopa procentowa) 

oprocentowanie: WIBOR 6M + marża Banku 

kwota kredytu do 30% wartości nieruchomości, marża Banku 4,00% 1), 2) 

kwota kredytu powyżej 30% do 50% wartości nieruchomości, marża Banku 4,25% 1), 2) 

kwota kredytu powyżej 50% do 60% wartości nieruchomości, marża Banku 4,50% 1), 2) 

1) łączne oprocentowanie Hipotecznego kredytu konsumpcyjnego nie może być wyższe niż określone w art. 359 

§ 21 Kodeksu cywilnego, 

2) do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki  na rzecz Banku, dla kredytów udzielonych od dnia 

10.12.2021r., marżę podwyższa się o 1,0 p.p. 

Kredyt mieszkaniowy "Dom MARZEŃ" (zmienna stopa procentowa)  

- dotyczy kredytów, od których pobiera się prowizję z tytułu udzielenia kredytu - 

Kredyty spłacane metodą rat malejących 

oprocentowanie WIBOR 3M + marża Banku 

kwota kredytu do 100 000 zł, marża Banku od 2,50 %  

kwota kredytu powyżej 100 000 zł, marża Banku od 2,00 %  

Kredyty spłacane metodą rat równych 

oprocentowanie WIBOR 6M + marża Banku 

kwota kredytu do 100 000 zł, marża Banku  od 2,00 %  

kwota kredytu powyżej 100 000 zł, marża Banku od 1,70%  

Łączne oprocentowanie kredytu mieszkaniowego „Dom Marzeń” nie może być wyższe niż określone w art. 359  

§ 21 Kodeksu cywilnego. 



           

 

Kredyt mieszkaniowy "Dom MARZEŃ" (zmienna stopa procentowa)  

- dotyczy kredytów, od których na wniosek Klienta  nie pobiera się prowizji z tytułu 

udzielenia kredytu -  

Kredyty spłacane metodą rat malejących 

oprocentowanie WIBOR 3M + marża Banku 

kwota kredytu do 100 000 zł, marża Banku od 3,00 %  

kwota kredytu powyżej 100 000 zł, marża Banku od 2,50 %  

Kredyty spłacane metodą rat równych 

oprocentowanie WIBOR 6M + marża Banku 

kwota kredytu do 100 000 zł, marża Banku od 2,50 %  

kwota kredytu powyżej 100 000 zł, marża Banku  od 2,20 %   

Łączne oprocentowanie kredytu mieszkaniowego „Dom Marzeń” nie może być wyższe niż określone  

w art. 359 § 21 Kodeksu cywilnego. 

 

 

Kredyt na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych (zmienna stopa procentowa) 

oprocentowanie w 

stosunku rocznym 

WIBOR 3M (obliczany jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego 

okres jej obowiązywania) + minimum 2,00 pp marży Banku 

Kredyty gotówkowe (konsumpcyjne o stałym oprocentowaniu) odsetki płatne z góry 

do 12 m-cy 
8,50%  (udzielane od dnia 11.04.2022r.) 

7,20%  (udzielane do dnia 10.04.2022r.) 

Kredyt gotówkowy "DOBRY KREDYT" (stała stopa procentowa)  

oprocentowanie kredytu  7,20 % 

 

Kredyty na usuwanie skutków powodzi, osuwisk ziemnych i huraganów  

z dopłatami do oprocentowania z BGK  

1,10 stopy redyskonta weksli Narodowego Banku Polskiego w stosunku rocznym  

przy czym należne Bankowi odsetki od kredytu płatne są przez: 

- Kredytobiorcę w wysokości 2% w stosunku rocznym, 

- Bank Gospodarstwa Krajowego  - w pozostałej części. 

Kredyt przeznaczony na pozarolniczą działalność gospodarczą na terenach  

wiejskich w ramach linii kredytowej „WIARYGODNY PARTNER”  

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej 

3,20 stopy redyskonta weksli NBP, nie mniej niż stopa referencyjna okresowo ustalana przez Komisję 

Europejską na podstawie obiektywnych kryteriów, publikowana w Dzienniku Urzędowym Wspólnot 

Europejskich. 

Kredyt inwestycyjny na realizację inwestycji w zakresie wiejsko – gminnych szkół 

podstawowych, gimnazjów i liceów oraz zawodowych szkół rolniczych  

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej 

2,06 stopy redyskonta weksli NBP, jednak oprocentowanie kredytu nie może być niższe niż 6%  

w stosunku rocznym. 

 

 

 

 

 

 



           

 

 

Kredyty preferencyjne z pomocą Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

udzielane w ramach linii: RR, Z, PR, K01, K02, DK01, DK02, MRcsk, ZC, KSP 

(zmienna stopa procentowa, w skali roku) 

1. Kredyt preferencyjny – symbol RR, Z, PR 

Oprocentowanie kredytu 

(WIBOR 3M + 2,5 p.p. marży Banku) 

 

Oprocentowanie płatne przez kredytobiorcę 

0,67 x (WIBOR 3M + 2,5 p.p. marży Banku) 

jednak nie mniej niż 3,00% 

2. 

Kredyt preferencyjny – symbol K01, K02, DK01,  

                                                      DK02 

(w przypadku ubezpieczenia majątku) 

0,5% 

3. 

Kredyt preferencyjny – symbol K01, K02, DK01,  

                                                      DK02 

(w przypadku braku ubezpieczenia majątku) 

(WIBOR + 3,5%) – [(WIBOR 3M + 3,5% – 

0,5% - 0,5)/2] 

4. 
Kredyt preferencyjny z dopłatą do kapitału – symbol 

MRcsk 

średni WIBOR 3M + marża Banku 

od 2,0 p.p. do 6,0 p.p. 

5. Kredyt preferencyjny – symbol ZC 

Oprocentowanie kredytu 

(WIBOR 3M + 1,7 p.p. marży Banku) 

 

Oprocentowanie płatne przez Kredytobiorcę 

2,5% przy czym przez 2 lata od daty zawarcia 

umowy kredytu 1% 

 

6. Kredyt preferencyjny – symbol KSP 

Oprocentowanie kredytu  

(WIBOR 3M + 3,5 p.p. marży Banku) 

 

Oprocentowanie płatne przez Kredytobiorcę 

2,0% 

 

Kredyt AGRO PLUS (zmienna stopa procentowa, w skali roku) 

oprocentowanie w stosunku rocznym – 

kredyty udzielane do dnia 20.11.2020r. 5,00% 

oprocentowanie w stosunku rocznym – 

kredyty udzielane od dnia 21.11.2020r. WIBOR 1M + marża min. 4,8 p.p. 

 

Kredyt AGRO (zmienna stopa procentowa, w skali roku) 

oprocentowanie w stosunku rocznym – 

kredyty udzielane do dnia 20.11.2020r. 5,00% 

oprocentowanie w stosunku rocznym – 

kredyty udzielane od dnia 21.11.2020r. 
WIBOR 1M + marża min. 4,8 p.p 



           

 

 

Oprocentowanie kredytów udzielanych w oparciu o stawkę WIBOR, LIBOR, EURIBOR 

 (w stosunku rocznym) 

A. Oprocentowanie kredytów udzielanych w PLN dla podmiotów gospodarczych, 

jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek organizacyjnych - wg 

stawki WIBOR1 

kredyty do 1 roku WIBOR 1M + marża min. 3,5 p.p. 

kredyty do 2 lat WIBOR 1M + marża min. 4,0 p.p. 

kredyty powyżej 2 lat WIBOR 1M + marża min. 4,5 p.p. 

kredyt Szybka gotówka dla firm WIBOR 1M + marża min. 4,5 p.p. 

Szybka linia kredytowa WIBOR 1M + marża min. 4,5 p.p. 

Kredyt na dobry początek WIBOR 1M + marża min. 4,0 p.p. 

kredyt Agro skup WIBOR 1M + marża min. 3,0 p.p. 

kredyt Szybka inwestycja Agro WIBOR 1M + marża min. 4,0 p.p. 

B. Oprocentowanie kredytów pomostowych (w tym w ramach programu PROW) 

udzielanych przez Bank w PLN dla podmiotów gospodarczych, jednostek 

samorządu terytorialnego oraz innych jednostek organizacyjnych (oprocentowanie 

zmienne) 

kredyty do 12 m-cy WIBOR 1M + marża min. 2,50 p.p. 

kredyty powyżej 12 m-cy WIBOR 1M + marża min. 4,00 p.p. 

C. Oprocentowanie kredytów rolniczych udzielanych w PLN 

kredyty obrotowy "Kredyt rolniczy" WIBOR 1M + marża min. 3,50 p.p. 

kredyty inwestycyjny "Kredyt rolniczy inwestycyjny" WIBOR 1M + marża min. 3,50 p.p. 

D. Oprocentowanie kredytów przeterminowanych udzielonych w oparciu o stawkę 

WIBOR, LIBOR, EURIBOR, stopę redyskonta weksli przyjmowanych od banków 

do redyskonta przez NBP wynosi 15 % w stosunku rocznym (dotyczy kredytów 

udzielonych do dnia 15.03.2006r.) 

E. Oprocentowanie kredytów przeterminowanych udzielonych w oparciu  

o stawkę WIBOR, LIBOR, EURIBOR,  stopę redyskonta weksli przyjmowanych od 

banków do redyskonta przez NBP wynosi dwukrotność odsetek ustawowych za 

opóźnienie* w stosunku rocznym. 
 

   * odsetki ustawowe za opóźnienie równe są wysokości sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku 

Polskiego i 5,5 p.p. (Dz.U. z 2015r. poz. 1830) 

F. Oprocentowanie kredytów przeterminowanych udzielonych w oparciu o stawkę 

WIBOR, LIBOR, EURIBOR, stopę redyskonta weksli przyjmowanych od banków do 

redyskonta przez NBP wynosi czterokrotność wysokości stopy kredytu lombardowego 

Narodowego Banku Polskiego (dotyczy kredytów udzielonych do dnia 14.02.2016r.) 

1 –  w przypadku kredytów od kwoty 1.000.000,00 zł (włącznie), wysokość marży Banku ustalana jest   

 w drodze negocjacji z Klientem  

Kredyty przeterminowane, niedozwolone saldo debetowe 

 1,50 oprocentowania kredytu określonego umową (dotyczy kredytów udzielonych do dnia 15.03.2006r.) 

czterokrotność wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego (dotyczy kredytów 

udzielanych do dnia 14.02.2016r.) 

 
 dwukrotności odsetek ustawowych za opóźnienie* w stosunku rocznym 

 
* odsetki ustawowe za opóźnienie równe są wysokości sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku   
  Polskiego i 5,5 p.p. (Dz.U. z 2015r. poz. 1830) 


