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  Tabela oprocentowania nowo udzielanych kredytów  

dla klientów instytucjonalnych i samorządowych 
   

BYDGOSZCZ                                                                                                                                                 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 84/Z/2022 

        Zarządu BS w Bydgoszczy z dnia 01.09.2022 r. 

Obowiązuje od dnia 05.09.2022 r. 

Oprocentowanie stałe możliwe w przypadku okresu kredytowania do 5 lat, powyżej tego okresu – tylko oprocentowanie zmienne. 

Tabela 1.  Kredyty obrotowe  

Lp. Rodzaj kredytu 
Oprocentowanie zmienne  

w stosunku rocznym 
Oprocentowanie stałe  
w stosunku rocznym 

1 
Kredyt w rachunku bieżącym, obrotowy w rachunku 
kredytowym, rewolwingowy  *WIBOR 3M + 5,00 p.p.  11,00% 

2 Kredyt płatniczy *WIBOR 3M + 4,50 p.p.  – 

3 
Kredyt obrotowy na zapłatę podatku VAT 
od inwestycji finansowanej kredytem inwestycyjnym 
w Banku 

takie samo jak kredytu 
inwestycyjnego udzielanego przez 

Bank na finansowanie tej inwestycji 

takie samo jak kredytu 
inwestycyjnego udzielanego przez 

Bank na finansowanie tej inwestycji 

* stawkę WIBOR 3M na dany miesiąc przyjmuje się z dnia 25 poprzedniego miesiąca, jeżeli stawka WIBOR na ten dzień nie jest ustalana lub ogłaszana, 
przyjmuje się stawkę WIBOR z najbliższego kolejnego dnia roboczego 

 
Tabela 2.  Kredyty inwestycyjne 

Lp. Rodzaj kredytu 
Oprocentowanie zmienne  

w stosunku rocznym 
Oprocentowanie stałe  
w stosunku rocznym 

1 Kredyt inwestycyjny:   

1.1 - okres kredytowania do 5 lat *WIBOR 3M + 4,50 p.p. 10,50% 

1.2 - okres kredytowania powyżej 5 lat *WIBOR 3M + 5,00 p.p. – 

2 Kredyt inwestycyjny w kwocie od 200.000 zł:   

2.1 - okres kredytowania do 5 lat *WIBOR 3M + 3,00 p.p. 9,00% 

2.2 - okres kredytowania powyżej 5 lat *WIBOR 3M +3,50 p.p. – 

3 Kredyt inwestycyjny w kwocie od 1.000.000 zł:   

3.1 - okres kredytowania do 5 lat *WIBOR 3M + 2,70 p.p. 8,70% 

3.2 - okres kredytowania powyżej 5 lat *WIBOR 3M + 2,90 p.p. – 

4 Kredyt Unijny *WIBOR 3M + 3,00 p.p.  
9,00% w przypadku okresu 

kredytowania do 5 lat 

5 Kredyt inwestycyjny na zakup gruntów rolnych::   

5.1 - okres kredytowania do 10 lat *WIBOR 3M + 2,50 p.p. 
8,50% w przypadku okresu 

kredytowania do 5 lat 

5.2 - okres kredytowania powyżej 10 lat *WIBOR 3M + 3,00 p.p.  – 

* stawkę WIBOR 3M na dany miesiąc przyjmuje się z dnia 25 poprzedniego miesiąca, jeżeli stawka WIBOR na ten dzień nie jest ustalana lub ogłaszana, 
przyjmuje się stawkę WIBOR z najbliższego kolejnego dnia roboczego 

 
Tabela 3.  Kredytowa linia hipoteczna 

Lp. Rodzaj kredytu 
Oprocentowanie zmienne  

w stosunku rocznym 
Oprocentowanie stałe  
w stosunku rocznym 

1 na działalność gospodarczą i rolniczą w rachunku kredytowym:   

1.1 - okres kredytowania do 5 lat *WIBOR 3M + 3,50 p.p. 9,50% 

1.2 - okres kredytowania powyżej 5 lat *WIBOR 3M + 4,00 p.p. – 

* stawkę WIBOR 3M na dany miesiąc przyjmuje się z dnia 25 poprzedniego miesiąca, jeżeli stawka WIBOR na ten dzień nie jest ustalana lub ogłaszana, 
przyjmuje się stawkę WIBOR z najbliższego kolejnego dnia roboczego 

 
Tabela 4. AGRO kredyt 

Lp. Rodzaj kredytu 
Oprocentowanie zmienne  

w stosunku rocznym 
Oprocentowanie stałe  
w stosunku rocznym 

1 na działalność rolniczą w rachunku kredytowym  *WIBOR 3M + 4,00 p.p. 10,00% 

* stawkę WIBOR 3M na dany miesiąc przyjmuje się z dnia 25 poprzedniego miesiąca, jeżeli stawka WIBOR na ten dzień nie jest usta lana lub ogłaszana, 
przyjmuje się stawkę WIBOR z najbliższego kolejnego dnia roboczego 
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Tabela 5. Kredyty obrotowe na działalność gospodarczą lub rolniczą  (w tym odnowienia limitu w rachunku bieżącym) dla Klientów 
strategicznych, z wyłączeniem kredytowej linii hipotecznej i AGRO kredytu 

Lp. Rodzaj Klienta 
Oprocentowanie zmienne  

w stosunku rocznym 
Oprocentowanie stałe  
w stosunku rocznym 

1 
obroty na rachunku bieżącym w okresie 12 miesięcy poprzedzających 
złożenie wniosku o kredyt – powyżej 4 mln do 10 mln zł (włącznie) 

*WIBOR 3M + 3,90 p.p. 9,90% 

2 
obroty na rachunku bieżącym w okresie 12 miesięcy poprzedzających 
złożenie wniosku o kredyt – powyżej 10 mln do 25 mln zł (włącznie) 

*WIBOR 3M + 3,60 p.p. 9,60% 

3 
obroty na rachunku bieżącym w okresie 12 miesięcy poprzedzających 
złożenie wniosku o kredyt – powyżej 25 mln zł 

*WIBOR 3M + 3,30 p.p. 9,30% 

* stawkę WIBOR 3M na dany miesiąc przyjmuje się z dnia 25 poprzedniego miesiąca, jeżeli stawka WIBOR na ten dzień nie jest ustalana lub ogłaszana, 
przyjmuje się stawkę WIBOR z najbliższego kolejnego dnia roboczego 

 
Tabela 6. Kredyty obrotowe na działalność rolniczą (w tym odnowienia limitu w rachunku bieżącym) dla Rolników znaczących,  

z wyłączeniem kredytowej linii hipotecznej i AGRO kredytu 

Lp. Rodzaj Klienta 
Oprocentowanie zmienne  

w stosunku rocznym 
Oprocentowanie stałe  
w stosunku rocznym 

1 
obroty na rachunku bieżącym w okresie 12 miesięcy poprzedzających 
złożenie wniosku o kredyt – co najmniej 500 tys. zł lub zaangażowanie z 
tytułu kredytów na działalność rolniczą co najmniej 300 tys. zł 

*WIBOR 3M + 3,90 p.p. 9,90% 

* stawkę WIBOR 3M na dany miesiąc przyjmuje się z dnia 25 poprzedniego miesiąca, jeżeli stawka WIBOR na ten dzień nie jest ustalana lub ogłaszana, 
przyjmuje się stawkę WIBOR z najbliższego kolejnego dnia roboczego 

 
Tabela 7. Kredyty inwestycyjne na działalność gospodarczą lub rolniczą – dla Klientów strategicznych i Rolników znaczących,  

z wyłączeniem kredytowej linii hipotecznej, AGRO kredytu i kredytu unijnego 

Lp. Rodzaj kredytu 
Oprocentowanie zmienne  

w stosunku rocznym 
Oprocentowanie stałe  
w stosunku rocznym 

1 okres kredytowania do 5 lat *WIBOR 3M + 2,50 p.p. 8,50% 

2 okres kredytowania powyżej 5 lat *WIBOR 3M + 2,70 p.p. – 

* stawkę WIBOR 3M na dany miesiąc przyjmuje się z dnia 25 poprzedniego miesiąca, jeżeli stawka WIBOR na ten dzień nie jest ustalana lub ogłaszana, 
przyjmuje się stawkę WIBOR z najbliższego kolejnego dnia roboczego 

 
Tabela 8. Kredyty preferencyjne z dopłatą ARiMR  

Lp. Rodzaj kredytu 
Oprocentowanie zmienne w stosunku 
rocznym płatne przez Kredytobiorcę 

1 Kredyty preferencyjne inwestycyjne z linii: RR, Z, PR 
0,67 x (*WIBOR 3M + 2,5 p.p.)  

(min. 3%) 

2 Kredyty preferencyjne klęskowe z linii: K01, K02 
0,50 % albo (*WIBOR 3M + 3,5 p.p.) – 
[(WIBOR 3M + 3,5 p.p .- 0,5 p.p.)/2]** 

3 Kredyty z częściową spłatą kapitału – linia MRcsk *WIBOR 3M + 2,5 p.p. 

* stawka WIBOR 3M ogłaszana  na ostatni dzień  roboczy  drugiego miesiąca kwartału, która podlega zmianom  w okresie kredytowania zgodnie z wysokością 
stawki WIBOR 3M ogłaszaną w ostatnim dniu roboczym drugiego miesiąca poprzedzającego każdy następny kwartał; 

** niższe oprocentowanie stosowane w przypadku ubezpieczenia przez Klienta odpowiedniej części majątku gospodarstwa  

 
Tabela 9. Kredyty pozostałe 

Lp. Rodzaj kredytu 
Oprocentowanie zmienne  

w stosunku rocznym 
Oprocentowanie stałe  
w stosunku rocznym 

1 Kredyty inwestycyjne dla wspólnot mieszkaniowych *WIBOR 3M + 3,00 p.p. 
9,00% w przypadku okresu 

kredytowania do 5 lat 

2 
Kredyty dla jednostek samorządu terytorialnego udzielane w 
postępowaniu przetargowym lub innym trybie z wyborem oferty  

ustalane indywidualnie – 

3 Pozostałe kredyty dla jednostek samorządu terytorialnego *WIBOR 3M + 3,30 p.p. – 

* stawkę WIBOR 3M na dany miesiąc przyjmuje się z dnia 25 poprzedniego miesiąca, jeżeli stawka WIBOR na ten dzień nie jest ustalana lub ogłaszana, 
przyjmuje się stawkę WIBOR z najbliższego kolejnego dnia roboczego 

 
Tabela 10. Zadłużenie przeterminowane 

Lp. Zadłużenie przeterminowane 
Oprocentowanie zmienne  

w stosunku rocznym 

1 Należności przeterminowane 
dwukrotność odsetek ustawowych  

za opóźnienie 

 


