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BANK SPÓŁDZIELCZY   OD REDAKCJI

Fenomen Wielkopolski — tutaj w XIX wieku 
patriotycznie nastawieni obywatele tworzy-
li zręby bankowości spółdzielczej. To właśnie 

w Wielkopolsce zrodziła się idea integrowania ru-
chu spółdzielczego, która później zdobyła popular-
ność w całym kraju. Jak pisał Franciszek Kolbusz: 
„Cel integracji, został kapitalnie przedstawiony 

w haśle, które przyświecało delegatom I Zjazdu De-
legatów Spółek Zarobkowych i Gospodarczych, który 

w 1871 r. powołał w Poznaniu pierwszy polski związek 
spółdzielczy. Nosił on nazwę Związek Spółek Zarobkowych i Gospodarczych. 
Wspomniane hasło brzmiało: «Własną pracą i pomocą a siłami zjednoczonymi»”1

W Wielkopolsce, 119 lat później, grupa spółdzielców pod przywództwem Kazimie-
rza Grześkowiaka, Henryka Kołtoniaka, Piotra Fajkowskiego, Edmunda Kowalskie-
go zwołuje w Sadach koło Tarnowo Podgórnego zebranie założycielskie Gospodar-
czego Banku Wielkopolski SA. Tworzy się nowa historia… 

W tym specjalnym numerze Banku Spółdzielczego próbujemy uchwycić klimat 
tamtych przełomowych lat, różnych inicjatyw i pomysłów jak zbudować Bank któ-
ry będzie służył swoim założycielom. Udało nam się dotrzeć do kilku osób które 
aktywnie uczestniczyły w tym procesie przemian. Pokazujemy też ciągłość histo-
ryczną bankowego ruchu spółdzielczego oraz klimat początku lat 90. XX wieku. 

To co przebija ze wszystkich rozmów oraz z zapisanych kart historii to niezmien-
ność wartości, które bankowcy-spółdzielcy starali się realizować, a zawarte jest 
ono w haśle z 1871 roku „Własną pracą i pomocą a siłami zjednoczonymi”.

W imieniu całej Redakcji oraz wszystkich współpracujących autorów z okazji 25-le-
cia utworzenia SGB-Banku, składam bankom spółdzielczym tworzącym SGB-Bank, 
życzenia sukcesów w budowaniu swojej pozycji konkurencyjnej na lokalnym ryn-
ku a pracownikom SGB-Banku żeby zawsze byli dumni, że mogą wspierać rozwój 
swoich właścicieli — banków spółdzielczych. 

Zapraszam do inspirującej lektury! 
Maciej Wojtaszek
redaktor naczelny

1 Wielkopolski system spółdzielczości kredytowej. Praca zbiorowa pod redakcją Stefana Ochocińskiego. PWN 
Warszawa–Poznań 1985 r.
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Dorota Andrzejak-Sztylc 

 

Wiceprezes

Maciej Wojtaszek 

Prezes

W imieniu Rady Nadzorczej, Zarządu oraz pracowników 
Bankowego Ośrodka Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o. 
w Poznaniu wszystkim bankom spółdzielczym Grupy 
SGB, Zarządowi oraz pracownikom SGB-Banku SA 
składam gratulacje z okazji pięknego jubileuszu 25-lecia 
istnienia SGB-Banku SA (poprzednio GBW SA).

Jubileusz Banku jest doskonałą okazją do 
podsumowania minionego dwudziestopięciolecia. 
Powstanie Gospodarczego Banku Wielkopolski SA było 
konsekwencją przemian, jakie nastąpiły w sektorze 
bankowości spółdzielczej po 1989 r., w nowych, 
demokratycznych i wolnorynkowych warunkach 
ustrojowych Polski. Wtedy to najaktywniejsze 
Banki Spółdzielcze z Wielkopolski i Kujaw dążyły 
do zbudowania własnej, niezależnej organizacji 
zrzeszającej.

Pierwsze organizacje, zrzeszające Banki Spółdzielcze, 
powstały na świecie już w latach 70. XIX stulecia. 
Dzisiejsze sieci Banków Spółdzielczych są w Europie 
bardzo silnymi podmiotami o wielkim potencjale 
ekonomicznym i znacznym udziale w rynku bankowym. 
Również i w Polsce istnieją możliwości, by potencjał 
spółdzielczości bankowej, mocno zakorzenionej 
w środowisku lokalnym, nadal wzrastał. 

Działalność SGB-Banku SA i osiągnięte przezeń w latach 
1990–2015 wyniki, świadczą o słuszności decyzji 
sprzed 25 lat. Nieoceniona w tym zasługa członków 
Zarządów i Rad Nadzorczych oraz pracowników 
zrzeszonych Banków Spółdzielczych, jak i Zarządu, Rady 
Nadzorczej oraz pracowników Banku Zrzeszającego. 
Chciałbym w tym miejscu wszystkim twórcom sukcesu 
SGB-Banku SA złożyć wyrazy głębokiego szacunku.

Życzę dalszego, wspaniałego rozwoju Banku ku 
pożytkowi jego akcjonariuszy i zrzeszonych z nim 
Banków Spółdzielczych.

Z wyrazami szacunku i poważania
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Ryszard Lorek, 
prezes zarządu SGB-Banku SA

Strategia rozwoju SGB
w oparciu o nowy model biznesowy
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W tym roku SGB-Bank obchodzi 25-lecie. Jak zmieniły się 
w tym czasie Banki Spółdzielcze?
Nasze 25-lecie to nie tylko jubileusz SGB-Banku, to przede 
wszystkim jubileusz całego Zrzeszenia SGB i wszystkich 
Banków w nim zrzeszonych. Historia bankowości spółdziel-
czej w Polsce sięga 160 
lat. 25 lat temu powstało 
pierwsze w Polsce zrzesze-
nie banków spółdzielczych, 
z bankiem SGB (wtedy pod 
nazwą GBW) jako bankiem 
zrzeszającym. 
Po roku 1989 otworzyły 
się w Polsce nowe moż-
liwości, ale też nadeszły 
zupełnie nowe wyzwania. 
Ostatnie ćwierćwiecze to 
okres niesamowitego roz-
woju polskiej gospodarki, 
a więc także Banków Spół-
dzielczych. Banki Spół-
dzielcze wykonały w tym 
czasie ogromną pracę, aby 
z banków specjalizujących 
się w obsłudze głównie 
klientów sektora rolnicze-
go dojść do oferty, która 
nie ustępuje tym, co ofe-
rują banki komercyjne. 
Przy tym Banki Spółdziel-
cze nie zatraciły swoich 
największych atutów — lo-
kalności, autonomiczności, 
decyzyjności, dostosowa-
nia do terenu funkcjonowania oraz ogromnego zaangażo-
wania w lokalną gospodarkę i życie lokalnych społeczności. 
Dzięki temu Banki Spółdzielcze cieszą się dziś ogromnym 
zaufaniem, a ich klienci szeroką ofertą produktów banko-
wych i nowoczesnymi rozwiązaniami. 

Bank pracuje obecnie nad nową strategią rozwoju na lata 
2016–2020. Jaki stawiacie sobie cel i na jakie sprawy pla-
nujecie położyć szczególny nacisk?
Z pewnością będzie to strategia rozwoju, stawiająca na 
pierwszym miejscu klientów zrzeszonych Banków Spółdziel-

czych, ich profesjonalną 
obsługę i dostęp do szero-
kiego portfela produktów 
oraz usług bankowych. 
Nowa strategia zmieni tak-
że w pewnym stopniu rolę 
SGB-Banku, jako banku 
zrzeszającego. W nowym 
modelu biznesowym chce-
my koncentrować się na 
wsparciu Banków Spółdziel-
czych w zakresie rozwiązań 
informatycznych, optymali-
zacji procesów, działalności 
skarbowej czy dostarczania 
nowych produktów i usług 
wraz ze wsparciem marke-
tingowym. Duże znaczenie 
dla kształtu nowej strate-
gii będzie miało również 
wdrożenie IPS w naszym 
Zrzeszeniu, do czego zo-
bowiązują nas ostatnie 
zmiany w ustawie o funk-
cjonowaniu banków spół-
dzielczych, ich zrzeszaniu 
i bankach zrzeszających. 
Gwarancja bezpieczeństwa 
całego zrzeszenia to dla nas 

od zawsze najwyższy priorytet, a nowe rozwiązania prawne 
pozwalają nam jeszcze bardziej wykorzystać siłę zrzeszenia. 

Jak bardzo zmieni się rola banku zrzeszającego po wdro-
żeniu zasad nowej ustawy o bankach spółdzielczych?
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SGB-Bank będzie uczestnikiem Systemu Ochrony, co wiąże 
się z określonymi obowiązkami. Konsekwencją organizacyj-
ną jest przeniesienie działalności w zakresie audytu i części 
ryzyka do jednostki zarządzającej — odrębnej spółdzielni.

W wywiadzie udzielonym na początku tego roku, mówił 
Pan, że będzie to rok walki o klienta ale jednocześnie 
szansa dla banków spółdzielczych. Czy rzeczywiście ban-
kom udało się pozyskać nowych klientów?
O konkretne liczby trzeba oczywiście zapytać prezesów po-
szczególnych Banków Spółdzielczych. Jednak fakty są takie, 
że nie tylko przychodzą nowi, ale także wracają starzy klien-
ci, skuszeni niegdyś, a dziś rozczarowani współpracą z ban-
kami komercyjnymi. I między innymi to miałem na myśli 
mówiąc o szansie. My, jako bank zrzeszający, skupiliśmy się 
w tym roku na znalezieniu takich rozwiązań, takiego modelu 
funkcjonowania, który pozwoli nam w maksymalny sposób 
wesprzeć Banki Spółdzielcze i umożliwi im poświęcenie się 
właśnie na pracy dla klienta.

Od 2 lat bank udziela kredytów dla MSP z gwarancjami de 
minimis we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajo-
wego. Czy warto angażować się w takie programy?
SGB-Bank S.A. uczestniczy we wszystkich programach gwa-
rancyjnych jakie proponuje obecnie Bank Gospodarstwa 
Krajowego. Aktualnie, zarówno SGB-Bank SA jak i zrzeszone 
Banki Spółdzielcze, oferują swoim klientom zabezpieczenia 
spłaty kredytów udzielane przez BGK w ramach portfelo-
wej linii gwarancyjnej PLG, portfelowej linii gwarancyjnej de 
minimis PLD oraz portfelowej linii gwarancyjnej de minimis 
i poręczenia funduszy poręczeniowych PLD PLUS. W końcu 
października br. SGB-Bank SA przystąpił do realizacji kolej-
nego programu we współpracy z BGK, tj. portfelowej linii 
gwarancyjnej z regwarancją udzielaną przez Europejski Fun-
dusz Inwestycyjny w ramach programu COSME. 
Korzystanie z gwarancji BGK niesie za sobą korzyść zarów-
no dla kredytobiorcy, jak i dla banku kredytującego. Z jednej 
strony ułatwia dostęp do finansowania kredytem przedsię-
biorcom posiadającym krótką historię kredytową lub niepo-
siadającym wystarczających zabezpieczeń, a także umożliwia 
swobodne dysponowanie własnym majątkiem. Z drugiej 
strony stanowi dla banku kredytującego zabezpieczenie 
o wysokiej płynności i umożliwia szybkie odzyskanie należ-
ności w sytuacji konieczności realizacji gwarancji przez BGK. 

Niedawno bank wdrożył Nowy Model Komunikacji z ban-
kami spółdzielczymi. Jakich korzyści oczekuje zrzeszenie 
dzięki tej inicjatywie?
Nowy Model Komunikacji funkcjonuje już równy rok. Jego 
wdrożenie było odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez 
zrzeszone Banki Spółdzielcze i miało na celu usprawnie-
nie komunikacji między Bankami Spółdzielczymi a bankiem 
zrzeszającym. Poza Informatorem SGB, który zyskał nową 
szatę graficzną i przede wszystkim merytoryczną, urucho-
miony został nowy intranet, rozpoczęła się dystrybucja Biu-
letynu SGB, zawierającego zbiór aktualności dotyczących 
Zrzeszenia, a także rozpoczęto cykliczne spotkania z Banka-
mi Spółdzielczymi w ramach Panelu SGB, poświęcone tema-
tom biznesowym, organizacyjnym i ogólnoinformacyjnym. 
Podstawowym celem realizowanych działań jest przekazy-
wanie profesjonalnej informacji do Banków Spółdzielczych, 

ale także — zwłaszcza w przypadku spotkań bezpośrednich 
— zbieranie opinii i wymiana doświadczeń z Bankami Spół-
dzielczymi. Z informacji, które do nas docierają wynika, że 
wprowadzone zmiany się sprawdziły.

Jakie są pomysły i rozwiązania dla Banków Spółdzielczych 
na działalność w środowisku niskich stóp procentowych?
Remedium na to jest zwiększona aktywność: poszukiwanie 
nowych produktów, usług i zwiększenie aktywności bizne-
sowej banków spółdzielczych. Trwają intensywne prace nad 
szeregiem rozwiązań, które to umożliwią. Zakładamy, że 
efekty tych prac znajdą wyraz w nowej strategii Spółdziel-
czej Grupy Bankowej.
Odpowiedzią może być też zwiększenie efektywności. Bę-
dziemy dążyli do tego, aby w całym Zrzeszeniu wdrożyć 
wspólne rozwiązania informatyczne, które będą dostoso-
wane do potrzeb i możliwości poszczególnych Banków 
Spółdzielczych. Wprowadzenie jednego systemu informa-
tycznego jest niezwykle istotne nie tylko dlatego, że ułatwi 
on naszą pracę, nie tylko dlatego, że pozwoli zaspokoić ro-
snące oczekiwania naszych klientów, ale przede wszystkim 
dlatego, że znacząco zwiększy efektywność poszczególnych 
Banków Spółdzielczych oraz całej Grupy SGB. Będzie to 
wielki wysiłek i, jak się spodziewam, wielki sukces. Modele 
empiryczne, w szczególności niemieckie, wskazują na dużą 
poprawę efektywności poszczególnych banków spółdziel-
czych sięgająca po wdrożeniu jednorodnego rozwiązania 
informatycznego, nawet 30%. .
Redakcja
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Daty z historii polskiej bankowości spółdzielczej

W Poznaniu utworzono 
Towarzystwo Pożyczkowe 
dla Przemysłowców 
miasta Poznania, które 
powszechnie uznawane 
jest za pierwszy bank 
spółdzielczy na ziemiach 
polskich.

W Galicji powstała 
pierwsza spółdzielnia 
pożyczkowa — Miejskie 
Towarzystwo Pożycz-
kowe w Brzeżanach. 
W następnych latach 
podobne instytucje 
utworzono w Krakowie 
(1869 r.), we Lwowie 
(1871 r.) i Cieszynie 
(1873 r.). Wszystkie one 
skupiały zamożniejszych 
chłopów, rzemieślników 
i inteligencję miejską.

Herman Schulze-Delitzsch założył w 
Delitzsch (Saksonia) stowarzyszenie 
zaliczkowe, zrzeszające rzemieślników i 
robotników, które uważane jest za pierwszy 
bank ludowy w Niemczech.

 1850   1859   1847  

Friedrich Wilhelm Raiffeisen 
utworzył w Weyersbach 
(Nadrenia) stowarzyszenie 
pożyczkowe, które wspierało 
finansowo miejscowych rolników, 
chroniąc ich przed lichwą. 
Kolejnym krokiem w ułatwieniu 
ludności wiejskiej dostępu do 
kredytów było utworzenie przez 
F. W. Raiffeisena w 1862 roku 
w Anhausen kasy pożyczkowej, 
która uchodzi za pierwszy 
bank spółdzielczy Raiffeisena 
w Europie.

 1862  

Powstały kolejne 
Towarzystwa Pożyczkowe 
w Brodnicy i Golubiu, 
a w 1864 r. Spółdzielnia 
Kredytowa w Środzie 
Wielkopolskiej. Wszystkie 
one wzorowały się na 
modelu niemieckiego banku 
ludowego.

 1861   1864  

Z inicjatywy  
Mieczysława 
Łyskowskiego 
powstało Towarzystwo 
Oszczędności i Pożyczek 
w Śremie, które później 
zostało przekształcone 
w Bank Ludowy 
w Śremie, oparty na 
modelu banku ludowego 
H. Schulze-Delitzscha.

dr hab. Eugeniusz Gostomski,  
profesor Wydziału Ekonomicznego Instytutu 
Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego
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W Poznaniu utworzono 
pierwszy polski związek 
spółdzielczy — Związek 
Spółek Zarobkowych 
i Gospodarczych, którego 
zadaniem była pomoc dla 
zrzeszonych spółdzielni.

 1870   1873   1885   1890  

W Warszawie, później 
niż w innych zaborach, 
powstała Kasa Pożyczkowa 
Przemysłowców Warszaw-
skich, która była pierwszą 
spółdzielnią kredytową 
w zaborze rosyjskim, a w 
1872 roku spółdzielnię 
kredytową utworzono 
w Grójcu.

Spółdzielnie kredytowe 
w Wielkopolsce przyjęły 
nazwę „bank ludowy”, co 
dobrze odzwierciedlało 
charakter ich działalności 
i segment obsługiwanych 
klientów.

Utworzono w Poznaniu 
Bank Związku Spółek 
Zarobkowych — pierwszą 
polską spółdzielczą cen-
tralę finansową, poprzed-
nika dzisiejszych banków 
zrzeszających.

Franciszek Stefczyk 
utworzył w Czernichowie 
kasę oszczędnościowo-
pożyczkową, co 
zapoczątkowało 
powoływanie do życia 
w zaborze austriackim 
kas wzorowanych na 
modelu spółdzielczej 
kasy Raiffeisena, później 
nazywanych kasami 
Stefczyka.

 1871  
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Uchwalenie pierwszej 
w Polsce ustawy 
o spółdzielniach, 
która stworzyła dobre 
podstawy prawne także 
dla funkcjonowania 
bankowości spółdzielczej 
w odrodzonej Polsce

 1920  

W tragicznym okresie II wojny światowej życie 
straciło wielu działaczy ruch spółdzielczego w Polsce 
i zniszczone zostały podstawy materialne banków 
spółdzielczych. Zlikwidowano spółdzielczość 
kredytową we Wielkopolsce i na wschodnich 
terenach Rzeczypospolitej zajętych przez ZSRR, 
a w Generalnej Guberni zakazano prowadzenia 
działalności samorządowej w bankach spółdzielczych 
i poddano je niemieckiemu nadzorowi bankowemu.

Działalność spółdzielni kredyto-
wych, które od 1950 roku zaczęto 
przekształcać w gminne kasy spół-
dzielcze (GKS) i które zostały pod-
porządkowane Bankowi Rolnemu, 
została ograniczona do kredytów 
obrotowych, a oszczędności mogły 
one gromadzić tylko na zlecenie 
i rachunek PKO. Spółdzielnie stały 
się pomocniczym ramieniem banku 
państwowego.

 1939-1945   1949-1955   1910  

Utworzenie Banku 
Towarzystw Spółdzielczych 
w Warszawie, jako centrali 
finansowej spółdzielczości 
kredytowej w zaborze 
rosyjskim.

 1934  

Z połączenia Unii 
i Zjednoczenia powstał 
Związek Spółdzielni 
Rolniczych i Zarobkowo-
Gospodarczych.

 1924  

Powstały dwa niezależne związki 
spółdzielni kredytowych: Unia 
Związków Spółdzielczych (dla 
banków ludowych) i Zjednoczenie 
Związków Spółdzielni Rolniczych 
(dla Kas Stefczyka).
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Powstanie BGŻ, który stał 
się centralą finansową, 
organizacyjną i lustracyjną 
dla wszystkich banków 
spółdzielczych, łącząc je 
z państwowym systemem 
bankowym. BS w istocie 
stały się oddziałami BGŻ.

SOP-om umożliwiono 
używanie nazwy „bank” 
z dodatkiem „spółdzielczy” 
lub „ludowy”.

 1960  

Wraz z pewną liberalizacją 
systemu politycznego 
w Polsce zaczęto 
stopniowo przywracać 
organy samorządu 
spółdzielczego, 
GKS przekształcone 
zostały w spółdzielnie 
oszczędnościowo-
pożyczkowe, co oznaczało 
powrót do dawnej nazwy.

 1956-1974   1990  2000

Na mocy ustawy z 20 stycznia 
1990 roku o zmianach w organizacji 
i działalności spółdzielni banki 
spółdzielcze stały się samodzielne, ale 
w większości nie były przygotowane 
organizacyjnie i kapitałowo do 
samodzielnego funkcjonowania 
w gospodarce rynkowej. 

Uchwalenie ustawy 
o funkcjonowaniu ban-
ków spółdzielczych, ich 
zrzeszaniu się i bankach 
zrzeszających. Ustawa 
ta zwiększyła swobodę 
w zakresie tworzenia 
struktur organizacyjnych 
w spółdzielczym sektorze 
bankowym. Konieczność 
spełnienia wyższych wy-
mogów kapitałowych przez 
banki spółdzielcze zmusiła 
je do konsolidacji, co do-
prowadziło do znacznego 
zmniejszenia ich liczby.

Działalność bankową 
podjęły następujące 
banki zrzeszające BS: 
Bank Unii Gospodarczej 
SA w Warszawie 
i Gospodarczy Bank 
Południowo-Zachodni SA 
we Wrocławiu.

Przyjęcie ustawy o restrukturyzacji 
banków spółdzielczych i BGŻ, 
która doprowadziła do powstania 
aż 8 słabych banków regionalnych 
zrzeszających banki spółdzielcze.

Rozpoczęcie działalności 
operacyjnej przez bank 
zrzeszający GBW SA 
w Poznaniu.

Około 130 banków 
spółdzielczych powołało 
do życia KZBS.

 1991   1992   1975  1994

 

 
 

Gospodarczy Bank Wielkopolski SA 
Bank Regionalny w Poznaniu 
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Bankowość
spółdzielcza

Joanna Herdzik

Historia polskiej spółdzielczości bankowej sięga drugiej połowy XIX w.,  
okresu Polski rozbiorowej. Spółdzielczość finansową, obok spółdzielni rolniczych  

zalicza się do najstarszej gałęzi spółdzielczości.

W połowie XIX w. niemal we wszystkich krajach euro-
pejskich, powstawały spółdzielnie różnych typów: 
spożywcze, rolnicze, oszczędnościowo-kredyto-

we, pracy czy mieszkaniowe. Dla zwiększenia efektywności 
swego działania spółdzielnie tworzyły swoje organizacje re-
gionalne i ogólnokrajowe. W roku 1895 założony został Mię-
dzynarodowy Związek Spółdzielczy, istniejący do tej pory 
jako największa i jedna z najstarszych organizacji pozarządo-
wych na świecie. Na ziemiach polskich spółdzielczość rozwi-
jała się działając w ramach legislacji państw zaborczych. Obok 
wielu innych typów spółdzielni, szczególnie znane stały się 
wielkopolskie banki ludowe i „Rolniki”, spółdzielnie spożyw-
ców w Królestwie i w Galicji Kasy Stefczyka. Spółdzielnie te 
odgrywały ogromną rolę nie tylko w rozwoju gospodarczym 
i społecznym miast i wsi, ale również ogromną rolę kulturalną 
i patriotyczną w obronie polskości. Pojawiały się „wzorcowe 
wsie spółdzielcze”, w których współistniały i współdziałały 
ze sobą liczne formy spółdzielni. W spółdzielczość angażo-
wało się wielu czołowych działaczy społecznych, gospodar-
czych i intelektualistów tamtej epoki.
Polski ruch spółdzielczy rodzący się równocześnie na te-
renach trzech zaborów był narzędziem w walce o naro-
dową tożsamość i polską ziemię, był formą zrzeszania się 
i edukacji rzemieślników i chłopów. Samopomoc finansowa 
i solidarność oraz idee ekonomiczne spółdzielczości wraz 
z ideą obrony polskiej narodowości stanowiły obronę Po-
laków przed naciskiem, wyzyskiem i konkurencją zaborcy. 
Spółdzielczość kredytowa była instrumentem pobudzania 
sił gospodarczych polskich mieszczan, rzemieślników i rol-
ników. Inicjatywy społeczne i kulturalne polskiego społe-
czeństwa dzięki spółdzielczym zasadom samopomocy miały 
możliwość powstawania i rozwoju. Spółdzielnie kredytowe, 
oprócz działalności ekonomicznej prowadziły na dużą ska-
lę działalność oświatową i edukacyjną. Powstające spółki 
zarobkowe łączył cel gospodarczy, którym było integrowa-
nie wysiłków w walce z lichwą, utrzymanie polskiego stanu 
posiadania, oraz przeciwdziałanie wynarodowieniu. Mimo 
wielu form organizacyjnych i różnych zasad działalności 

na terenach zaboru rosyjskiego, pruskiego i austriackiego, 
to formuła samopomocy stanowiła podstawę działalności 
ówczesnych spółdzielni. Ruch spółdzielczy najintensywniej 
rozwijał się w pozostającej pod zaborem pruskim Wielko-
polsce. 

Za pierwszą polską spółdzielnię 
oszczędnościowo-kredytową 
uznaje się powstałe w 1861 r. 
Towarzystwo Pożyczkowe dla 
Przemysłowców m. Poznania. 
Do najstarszych, powstałych 
w roku 1862, istniejących do 
dzisiaj spółdzielni należą Bank 

Spółdzielczy w Brodnicy i Golubiu 
oraz, funkcjonujący z przerwami 
w działalności Bank Spółdzielczy 
w Śremie, dzisiaj kontynuujący 

dzieło swoich twórców  
z połowy XIX w.

Organizowanie i zakładanie spółdzielni okazało się dobrą 
podstawą ekonomiczną, pokazało aktywność społeczeństwa, 
i zapoczątkowało narodziny polskiego ruchu ludowego. Za-
kładano kółka rolnicze, towarzystwa rzemieślnicze i zaliczko-
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we, zachęcano do wstępowania do banków ludowych, spół-
dzielni, kas oszczędnościowych, spółek kredytowych. Pod 
wpływem licznego współudziału w tych inicjatywach księży 
oraz właścicieli ziemskich, kupców i rolników, spółki rozrasta-
ły się i stawały się coraz zasobniejsze. Kasy oszczędnościo-
wo-pożyczkowe zachęcały swoich członków do oszczędza-
nia. Udzielały niedrogich kredytów na rozwijanie działalności 
usługowej i wytwórczej oraz na nabycie ziemi. Powstające 
kasy umożliwiały zagospodarowanie środków na zasadach 
samopomocy, a ich celem było ekonomiczne wsparcie uboż-
szej części polskiej ludności. Idea spółdzielczości przenikała 
do wszystkich warstw społecznych, powodując wzrost licz-
by członków spółdzielni i wzrost ich zasobów. Ugruntowanie 
pozycji spółdzielczości kredytowej umożliwiało powstawanie 
i przyrost nowych spółdzielni i umocnienie podstaw finanso-
wej samopomocy. Do wybuchu I wojny światowej spółdziel-
czość rozwijała się systematycznie, a cechą charakterystyczną 

był wzrost liczby członków nie korzystających 
z kredytu, co świadczyło o dużym zaufaniu 
do spółdzielni. 
Niepodległa Polska, odrodzona po I woj-
nie światowej zmuszona była do podjęcia 
działań umożliwiających połączenie regio-
nów, należących przez blisko 150 lat do róż-
nych ustrojów politycznych i gospodarczych 
państw zaborczych. W niełatwym procesie 
scalania kraju uczestniczyła także różnorodna 
organizacyjnie, spółdzielczość bankowa. Dla 
ujednolicenia zasad i form działania spółdziel-
czości w niepodległej Polsce, duże znaczenie 
miała ustawa o spółdzielniach, uchwalo-
na przez Sejm RP 29 października 1920 r. 
Różnorodność organizacyjna spółdzielni, 
stanowiła poważne wyzwanie dla działaczy 
spółdzielczych, którzy nad ujednoliceniem 
zasad działania bankowości spółdzielczej, 
pracowali przez całe dwudziestolecie mię-
dzywojenne. W okresie II Rzeczypospolitej 
spółdzielczość kredytowa przeżyła kolejno: 
inflację, kilka lat dobrej koniunktury, kryzys 
gospodarczy i, w latach 1937–1939 stop-
niową poprawę działalności. Proces jedno-
czenia ruchu spółdzielczego, mimo starań 
dr. Franciszka Stefczyka, postępował po-
woli, doprowadzając najpierw, w 1924 r. do 
powstania w Polsce dwóch związków: wiel-
kopolsko-pomorskiej Unii i małopolskiego 
Zjednoczenia. Dopiero po kryzysie gospo-
darczym przełomu lat 20. i 30., w 1934 r. 
doszło do utworzenia dla polskiej spółdziel-
czości jednego związku pod nazwą Związek 
Spółdzielni Rolniczych i Zarobkowo-Go-
spodarczych RP. W tym okresie spółdziel-
czość bankowa korzystała z kilku central fi-
nansowych, także z Centralnej Kasy Spółek 
Rolniczych i Banku Spółek Zarobkowych. 
Lata międzywojenne w bankowości spół-
dzielczej to okres wzrostu i spadku działal-
ności, ponieważ kryzys ekonomiczny lat trzy-

dziestych zahamował ich początkowy rozwój.
Wybuch II wojny światowej i okupacja niemiecka, przerwała 
funkcjonowanie banków. Pozbawiła spółdzielnie kredytowe 
ich całego dorobku finansowego z okresu dwudziestolecia 
międzywojennego. Polskie spółdzielnie oszczędnościowo–
pożyczkowe na terenach przyłączonych do Rzeszy uległy 
całkowitej likwidacji. Zlikwidowano polskie spółdzielnie kre-
dytowe funkcjonujące wcześniej na terenach zajętych we 
wrześniu 1939 r. przez Armię Czerwoną oraz te, które dzia-
łały na obszarze Rzeszy.
Po wyzwoleniu kraju spod okupacji hitlerowskiej, dzięki 
zaangażowaniu działaczy spółdzielczych, przywracano do 
życia spółdzielczość bankową. Wysiłek działaczy spółdziel-
czych skierowany był na reaktywowanie przedwojennych 
spółdzielni oraz utworzenie nowych, które organizowano 
według zasad obowiązujących przed wojną. Jednak entu-
zjazm spółdzielców w latach odbudowy kraju ze zniszczeń 

Karol  
Marcinkowski

dr Franciszek 
Stefczyk

ks. Augustyn 
Szamarzewski

ks. Piotr 
Wawrzyniak

Prekursorem spółdzielczości na terenach Polski był Stani-
sław Staszic, który w 1816 roku założył w swoich dobrach 
Towarzystwo Rolnicze Hrubieszowskie. Do twórców polskiej 
spółdzielczości, której początki datuje się na drugą połowę 
XIX w., zalicza się: w zaborze pruskim (na terenie Wielkopol-
ski) Karola Marcinkowskiego, księdza Augustyna Sza-
marzewskiego i księdza Piotra Wawrzyniaka; w zaborze 
rosyjskim Edwarda Abramowskiego; w zaborze austriackim 
dr. Franciszka Stefczyka.
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wojennych, skutecznie studziła walka o polityczny i ekono-
miczny kształt państwa. Środowisko spółdzielcze miało trud-
ności z akceptacją działań gospodarczych dokonywanych 
pod wpływem ideologii komunistycznej, ponieważ pragnęło 
ono zachować tradycyjne wartości ruchu spółdzielczego. 
W powojennym procesie budowania scentralizowanej go-
spodarki socjalistycznej, nastąpiło przekształcenie banków 
ludowych i spółdzielczych w Gminne Kasy Spółdzielcze. 
Pozbawione samorządności i samodzielności GKS nosiły 
miano „spółdzielcza” tylko formalnie. Kasy nie prowadziły 
typowej działalności bankowej, nie przyjmowały wkładów 
oszczędnościowych, a ich działalność kredytowa opiera-
ła się o kredyt refinansowy i plan kredytowy, realizowały 
tylko odgórny plan gospodarczy „rozdzielając i wypłacając 
kredyty”. W wyniku zmiany dekretu o reformie bankowej, 
w kolejnych latach uchwalono zmianę statutu i nazwy ist-
niejących spółdzielni na powszechnie obowiązującą dla kas 
spółdzielczych: Kasa Oszczędnościowo-Pożyczkowa (SOP).
Zmiany w polityce wobec rolnictwa indywidualnego w roku 
1956 wpłynęły na wzrost znaczenia spółdzielczości ban-
kowej. SOP otrzymały statut, którego celem było przywró-
cenie spółdzielczości bankowej jej spółdzielczo-samorzą-
dowego charakteru. Statut ten wprowadził także nową dla 
wszystkich SOP nazwę — Kasa Spółdzielcza. W następnym 
roku Zjazd Delegatów Kas Spółdzielczych powołał do ży-
cia Związek SOP, jako centralę organizacyjno-rewizyjną, 
który od 1964 roku funkcjonował jako Centralny Związek 
SOP. W placówkach SOP-ów skoncentrowana była ob-
sługa kredytowa indywidualnych gospodarstw rolnych, 

spółdzielni rolniczych i tzw. gospodarki nieuspołecznionej.  
SOP-y przejęły obsługę finansową budżetów gmin i sprze-
daży nieruchomości rolnych oraz ewidencję sprzedaży pro-
duktów rolnych do celów emerytalnych. Ustawa z 13 kwiet-
nia 1960 r. o prawie bankowym określiła status SOP i zakres 
ich działalności. Na mocy tej ustawy SOP-y odzyskały spół-
dzielczy charakter i organa statutowe oraz rozszerzyły do-
tychczas ograniczony zakres usług. Jednocześnie, uzyskały 
prawo stosowania nazwy Bank z określeniem Spółdzielczy 
lub Ludowy, 
Przywrócenie spółdzielniom samodzielności i samorządności 
spowodowało w efekcie zmiany organizacyjne, aktywność 
członków i ożywienie działalności organów samorządowych. 
Spółdzielnie zostały uprawnione do udzielania pożyczek 
z własnych środków, udzielania zapomóg członkom oraz gro-
madzenia wkładów oszczędnościowych na własny rachunek. 
Z dniem 1 lipca 1975 roku powołano Bank Gospodarki 
Żywnościowej, jako bank państwowo-spółdzielczy, który 
stał się dla banków spółdzielczych jednostką nadrzędną. 
Bank powołany został do obsługi finansowo-kredytowej 
rolnictwa, przemysłu rolno-spożywczego oraz leśnictwa. 
W wyniku reformy administracyjnej kraju i powstania no-
wych województw, utworzono oddziały wojewódzkie BGŻ, 
i kontynuowano centralistyczne formy zarządzania. Refor-
ma administracyjna i likwidacja powiatów, znacznie posze-
rzała kompetencje gminnych rad narodowych, co stworzyło 
potrzebę poszerzenia zakresu działania gminnych placówek 
bankowych. Wprowadzone zmiany ograniczały samorząd-
ność. Organom samorządowym zmniejszono zakres upraw-
nień stanowiących i nadzorczo-kontrolnych. Uprawnienia 
zarządu zostały przekazane dyrektorowi banku, którego po-
woływał prezes BGŻ, a sam jednoosobowo kierował działal-
nością kredytową, oszczędnościową i rozliczeniową. Zarząd 
nie miał praktycznie wpływu na powoływanie dyrektora. 
W roku 1982 uchwalone zostało nowe prawo bankowe, 
a następnie prawo spółdzielcze. Te akty prawne pozwoliły na 
powrót zasad spółdzielczych w bankach spółdzielczych. Ale  
w dalszym ciągu, funkcjonowały one jako terenowe ogniwa 
organizacyjne BGŻ (kasy gminne), który pozostawał dla nich 
organizacyjną centralą, finansową i rewizyjną. Pomimo to, 
działalność była ograniczona, ponieważ wynikała z uwarun-
kowań systemowych socjalistycznego Państwa i obowiązu-
jącego systemu finansowego. 

Bankowość spółdzielcza w warunkach gospodarki 
rynkowej 
Po roku 1989 konsekwencją przemian gospodarczych i poli-
tycznych, było przejście bankowości spółdzielczej od gospo-
darki centralnie sterowanej do gospodarki wolnorynkowej. 
W nowej rzeczywistości gospodarczej zaczęły powstawać 
firmy i niezależne przedsiębiorstwa. Równocześnie pro-
wadzono postępowania upadłościowe części istniejących 
przedsiębiorstw, zwłaszcza tych które nie były zdolne do 
funkcjonowania w nowych warunkach gospodarki rynkowej. 
Tym samym, coraz szybciej i prężniej rozwijał się sektor pry-
watny. Rok 1990 przyniósł bankom spółdzielczym w Polsce 
zmiany organizacyjne i ekonomiczne. Banki funkcjonujące 
przed 1989 rokiem  prowadziły ograniczoną działalność opar-
tą o centralne plany społeczno-gospodarcze i jako przedsię-

Pierwszy polski związek rewizyjny 
powołano w 1871 roku, 

pod nazwą Związek Spółek 
Zarobkowych i Gospodarczych. 
Pierwszy sejmik tego Związku, 
odbył się pod hasłem: „Własną 

pracą i pomocą, a siłami 
zjednoczonymi”, które do dziś 
zachowało swą aktualność.
Zrzeszenie się istniejących 

spółdzielni w związek 
pozwoliło na wyodrębnienie 

się samodzielnego ruchu 
spółdzielczego ze sfery 

stowarzyszeń gospodarczych.
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biorstwa nie były instytucjami samodziel-
nymi. Realizowały wytyczone zadania, 
nie podejmując samodzielnych decyzji 
co do zakresu i warunków prowadzonej 
działalności. Otwarty rynek gospodarki 
konkurencyjnej, zmiany w Prawie ban-
kowym, Prawie spółdzielczym i Ustawie 
„O zmianach w organizacji i działalności 
spółdzielczości”, w zasadniczy sposób 
odmieniły działalność Banków Spółdziel-
czych. Uwarunkowania prawne pozwo-
liły im uzyskać autonomię i możliwość 
uniezależnienia się od BGŻ, który został 
pozbawiony funkcji centralnego związku 
spółdzielczego i wykonywania lustracji 
w bankach spółdzielczych. Umożliwiły 
bankom spółdzielczym powołanie banku 
zrzeszającego, niezależnie od funkcjonu-
jącego w charakterze państwowo-spół-
dzielczym BGŻ.
Jedną z najważniejszych zmian w bankach spółdzielczych 
był powrót do samodzielnego zarządzania oraz możliwość 
poszerzenia zakresu i terenu działania. Narodowy Bank Pol-
ski określił ekonomiczne instrumenty sterowania działalno-
ścią banków. Niektóre podstawy regulujące funkcjonowa-
nie nowoczesnego systemu sektora spółdzielczego zostały 
uregulowane przez ustawy z dnia 31 stycznia 1989 roku: 
Prawo bankowe i o NBP. Jednak sposób wprowadzenia no-
wych regulacji nie spowodował znaczących zmian w środo-
wisku BS. Wprawdzie zrzeszanie się z Bankiem Gospodar-
ki Żywnościowej przestało być dla banków spółdzielczych 
obligatoryjne, jednakże BGŻ nadal było centralą finansową. 
Wprowadzone modyfikacje prawne umożliwiły realizację 
inicjatywy utworzenia banku zrzeszającego, który w sposób 
optymalny miałby sprostać oczekiwaniom banków spół-
dzielczych działających od niedawna w nowych warunkach 
gospodarczych. I w tym momencie rozpoczyna się historia 

dzisiejszego SGB-Banku SA, powołanego do życia z inicjaty-
wy banków spółdzielczych jako Gospodarczy Bank Wielko-
polski SA — od 1990 roku, od powołania pierwszego banku 
zrzeszającego — funkcjonuje nowoczesna, polska banko-
wość spółdzielcza. .

Rok 2015, jest rokiem 25-lecia 
powstania pierwszego banku 

zrzeszającego w III RP. 
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Koniec grudnia 1989 w Zakopanem był więcej niż rado-
sny. Tłum turystów na Krupówkach w Sylwestra odli-
czał ostatnie godziny mijającego roku, roku, w którym 

aktorka Joanna Szczepkowska, w „Dzienniku Telewizyjnym” 
— jedynym wówczas programie informacyjnym — powie-
działa: „proszę państwa, 4 czerwca 89 roku, skończył się 
w Polsce komunizm”. 
W białej od śniegu i mroźnej, zimowej stolicy Polski nie było 
widać zmierzchu tamtego ustroju. Jak co roku, z pociągów 
przepełnionych do granic możliwości wylewał się potok „ce-
prów”. Tak jak zwykle, pod dworcem czekali na nich miejsco-
wi górale łasi na ich „dutki”. Fundusz Wczasów Pracowni-
czych (w PRL-u załatwiający tzw. wczasy pracowników pań-
stwowych przedsiębiorstw), tak jak poprzednio, zapewniał 
noclegi i wyżywienie. Jak zwykle uczniowie i studenci  za-
pełnili zamienione na sypialnie sale lekcyjne (kto dziś pamię-
ta te rozkładane metalowe łóżka?) i szkolne schroniska mło-
dzieżowe. Narciarze szusowali w Kotle Goryczkowym i na 
Nosalu. Bawiono się w rytmach piosenek biesiadnych, albo 
przy szlagierach serwowanych przez Marka Niedźwieckie-
go. Na jego liście przebojów „królował”  Phil Collins i Roxet-
te, a w programie sylwestrowym telewizji Papa Dance chciał 
dzielić się chlebem w utworze „Nasz ziemski Eden”. W tym 
czasie za oknami kwater pod Tatrami — w naturalnych lo-
dówkach —  czekając na północ, mroził się wszechobecny 
szampan radziecki. Mało kto wtedy potrafił oglądając — 
ubranego w garnitur prezydenta Wojciecha Jaruzelskiego 
— zobaczyć ogrom zmian, które będą udziałem Polski w nad-
chodzącym 1990 r. Prawie nikt nie interpretował właściwe 
braku państwowego godła za plecami ówczesnej głowy 
państwa. Wybrany przez Sejm Kontraktowy Wojciech Jaru-
zelski wystąpił w telewizji polskiej, bez generalskiego mun-
duru, o 20.00 po głównym wydaniu dziennika. Rozpoczął 
od zapewnienia, że nie jest to orędzie, ale tylko kilka słów, 
którymi — z okazji nadchodzącego Nowego Roku — chce się 
podzielić. „Musieliśmy wszyscy — mówił prezydent — dojrzeć 
do dialogu, do kompromisu. Szliśmy do siebie z daleka, z róż-
nych często stron. Szliśmy mozolnie po wyboistej drodze. 
Wbrew wszelkim przeciwnościom prowadziła ona do reali-
zmu politycznego, do porozumienia, do demokracji. Chociaż 

nie jest to zbyt częste w naszych dziejach, Polak okazał się 
tym razem mądry przed szkodą” — podkreślał w sylwestro-
wy wieczór gen. Jaruzelski.

Z Sylwestra do innego świata
Dziś, po ponad 25-latach, nie ma jednoznacznych opinii 
o tym, czy rzeczywiście tacy byli wtedy Polacy. Czy oni de-
cydowali? Czy chociaż mieli świadomość skali i wagi decyzji, 
które wtedy już podjęto? Przypomnieć należy, że nie było 
wówczas takiego, jak obecnie przepływu informacji. W Pol-
sce nie było Internetu, telefonia komórkowa ledwie raczko-
wała i wciąż mieliśmy monopol państwowy w prasie, radiu 
i telewizji. Tymczasem Sejm zebrał się 27 grudnia 1989 r. 
i w ciągu 3 dni zmienił całość dotychczasowego porządku 
gospodarczego, jak również w znaczący sposób zmodyfiko-
wał Konstytucję. Co więcej, prezydent podpisał wszystkie 
uchwalone akty prawne i weszły one w życie (bez vacatio 
legis!) wraz z wybiciem północy obwieszczającej nadejście 
Nowego, 1990 Roku. Śmiało można więc stwierdzić, że 
strzelające korki szampana, w wielu wypadkach, także na 
Krupówkach, skutecznie mogły zagłuszyć racjonalną ocenę 
dopiero, co uchwalonego prawa. 
Nim jednak opiszę jego skutki, postaram się zrobić, choćby 
pobieżny bilans otwarcia. Na początku 1989 r. polska go-
spodarka znajdowała się w fatalnym, kryzysowym stanie. 
Podstawowymi problemami były: galopująca inflacja (sięga-
jąca w 1989 r. 639,6%. w skali roku) brak prorozwojowych 
technologii, przestarzała struktura przedsiębiorstw (głównie 
molochów państwowych), niewydolne rolnictwo (najbliższe 
gospodarce rynkowej, bo w znacznej mierze składające się 
z indywidualnych gospodarstw chłopskich), braki podsta-
wowych towarów w sklepach, zadłużenie zagraniczne,  nie-
zdolne do przekształceń państwowe instytucje obsługujące 
gospodarkę, brak kapitału i podstawowych uregulowań, 
które wspierają rozwój gospodarczy. Ponadto kłopoty te 
wywoływały olbrzymie niepokoje społeczne, strajki i prote-
sty, które ponownie odbijały się negatywnie na gospodarce. 
W dodatku, w tym okresie, tak jak inne kraje wychodzące 
z centralizmu ekonomicznego, polską gospodarkę dotknęło 
poważne załamanie produkcji. Spowodowało ono w latach 

1990  
— czas przełomu

Piotr Górski



17nr 5  Listopad 2015

BANK SPÓŁDZIELCZY   POLSKA W LATACH 90.

1988–91 obniżenie PKB — według niektórych danych — 
łącznie o ok. 14%. Jednocześnie odnotowano gwałtowny 
spadek nakładów inwestycyjnych, który w tamtym okresie 
zaczął przekraczać 10% (w ujęciu rok do roku). W tej sytu-
acji, wielu ekspertów kreśliło w ciemnych barwach szanse 
szybkiego wyjścia naszego kraju z zapaści i następnie wej-
ścia na ścieżkę rozwoju. 

Jaskółki zmian, światełka w tunelu
Gdyby jednak szukać jakichkolwiek pozytywów, to pierwsza 
jaskółka zmian na lepsze pojawiła się wiosną 1988 r. W dniu 
11 kwietnia podjęto decyzję o wydzieleniu ze struktur Na-
rodowego Banku Polskiego 9 banków, które rozpoczęły 
działalność operacyjną 1 stycznia 1989 r. Banki te przejęły 
od NBP działalność kredytową i depozytową. W tym samym 
roku prezes NBP, w porozumieniu z Ministrem Finansów, 
wydał zgodę na utworzenie kolejnych 8 banków komercyj-
nych, w tym 1 banku z udziałem kapitału zagranicznego. Na 
koniec 1989 r. czyli wtedy, gdy strzelały korki od szampana 
nie tylko na Krupówkach, w Polsce działalność prowadziło 
25 banków komercyjnych, w tym Bank Gospodarstwa Kra-
jowego reaktywowany na mocy decyzji Ministra Finansów. 
Wspomnę, że w 1990 r. wydano zgody na utworzenie 45 
banków komercyjnych, w tym 3 z udziałem kapitału zagra-
nicznego, natomiast w 1991 r. działalność rozpoczęło kolej-
nych 17 banków komercyjnych, w tym 6 z udziałem kapitału 
zagranicznego. W ocenie całości tego procesu ekonomiści 
podkreślają, że „polityka taka wynikała z dążenia do demo-
nopolizacji sektora bankowego, zwiększenia konkurencyj-
ności i wzrostu udziału kapitału prywatnego”.
Na drugie „światełko w tunelu” tamtej sytuacji trzeba było 
czekać prawie do końca 1988 r. Kolejną jaskółką zmian, któ-
rej rangę później umniejszano, była ustawa z dnia 23 grud-
nia 1988 r. o działalności gospodarczej, popularnie nazywa-
na „ustawą Wilczka”. W 25. rocznicę uchwalenia tego aktu 
prof. Robert Gwiazdowski, prezydent Centrum im. Adama 
Smitha, oceniał, że była ona „autorskim pomysłem na drogę 
do nowoczesnej gospodarki”. Uważał również, że gdyby nie 
ona, „nie doszłyby do skutku przemiany gospodarcze, u pro-
gu których Polska wtedy stała”. Przypominał, że ustawa ta 
umożliwiła każdemu w Polsce zakładanie firm i prowadze-
nie działalności gospodarczej. Ta swoboda była — według 
profesora — rewolucyjna w tamtych czasach. W dodatku 
cała ustawa zawierała 55 punktów i mieściła się dosłownie 
na trzech stronach tekstu. Jej autor Mieczysław Wilczek, 
minister przemysłu w latach 1988–89 w rządzie Mieczy-
sława Rakowskiego, dziś jest w cieniu późniejszych reform 
Leszka Balcerowicza. Jednak ustawa, którą zaproponował 
i — z pomocą ówczesnego premiera — przeprowadził przez 
Sejm, była iskrą, która wywołała w Polsce eksplozję drobnej 
przedsiębiorczości. W znacznym stopniu przyczyniła się też 
do późniejszego, szybszego przejścia z tzw. gospodarki real-
nego socjalizmu do gospodarki wolnorynkowej. Opracowa-
ny według projektu ministra przemysłu Mieczysława Wilcz-
ka i premiera Mieczysława Rakowskiego tekst uchwalony 
przez ostatni Sejm PRL-u obowiązywał aż do końca 2000 r. 
— Ta ustawa jest dziś znów potrzebna — twierdzą niektórzy 
ekonomiści.

Orzeł w koronie i Balcerowicz... bez wyjątków
Wróćmy jednak do poranku 1 stycznia 1990 r. Po upojnej 
sylwestrowej nocy mało kto zdawał sobie sprawę, że już 
pożegnał Polską Rzeczypospolitą Ludową, która odeszła do 
historii i właśnie wita Rzeczypospolitą (albo „Rzeczpospoli-
tą” — bo i w takiej wersji pojawia się w ustawie) Polską.
Można też pokusić się o stwierdzenie, że nikt wtedy nie 
wiedział, że właśnie nastała III Rzeczpospolita. Ta nazwa, 
wskazująca na bezpośrednią kontynuację przedwojennej 
II Rzeczpospolitej Polskiej (i domyślnie skazująca na zapo-
mnienie 55 lat istnienia PRL-u) oficjalnie pojawi się dopiero 
w preambule do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przy-
jętej w 1997 r. Jednak za moment powstania III Rzeczpo-
spolitej uznaje się przywrócenie orła w koronie jako godła 
Polski i zmianę nazwy naszego kraju na „Rzeczypospolita 
Polska”. Tego właśnie dokonała, przyjęta przez Sejm Kon-
traktowy ustawa z 29 grudnia 1989 r. o zmianie Konstytucji 
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz.U. 1989 nr 74 poz. 
444). Akt ten gen. Wojciech Jaruzelski podpisał w Sylwestra 
1989 r. i pewnie z tego względu telewizyjne wystąpienie, 
które wygłosił tego samego dnia, pozbawione było naro-
dowych symboli. Skutki wprowadzenia kolejnych 10 ustaw, 
które prezydent podpisał 31 grudnia 1989 r., choć niezau-
ważalne w świąteczny dzień Nowego Roku, po 12 miesią-
cach przyniosą m.in. ponad 6%. bezrobocia — nieznanego 
w Polsce przez ponad półwieku. Ponadto wywołają też naj-
bardziej zauważalne: gwałtowny wzrost „uwolnionych” cen 
powodujący zrównoważenia popytu z podażą (ceny dóbr 
konsumpcyjnych tylko w styczniu 1990 r. wzrosły o 79,6%), 
skokową podwyżkę kosztów kredytów, otwarcie polskiego 
obszaru celnego dla produktów zagranicznych, zmniejsze-
nie rodzimego wytwarzania i rygorystyczne wykorzystania 
podatku od ponadnormatywnego wzrostu wynagrodzeń, 
co w znacznej mierze ograniczyło popyt wewnętrzny i do-
prowadziło do osiągnięcia równowagi rynkowej. Razem te 
10 aktów prawnych uchwalonych przez Sejm Kontraktowy 
27 i 28 grudnia 1989 r. i podpisanych przez prezydenta 
Jaruzelskiego 31 grudnia 1989 roku, było podstawą tzw. 
„planu Balcerowicza”. Leszek Balcerowicz, który zmiany te 
firmował swoim nazwiskiem, był wtedy wicepremierem 
i ministrem finansów w rządzie Tadeusza Mazowieckiego 
(pierwszy niekomunistyczny premier). Plan reform pod kie-
rownictwem Balcerowicza opracowała grupa ekspertów, 
wśród których byli m.in.: prof. Stanisław Gomułka, dr Stefan 
Kawalec oraz dr Wojciech Misiąg. Grupa ta nie ukrywała, 
że założenia planu wykorzystują zamysł liberalnego prof. 
Jeffreya Sachsa. Sam Balcerowicz sposób wprowadzenia 
reform oraz przewidywane ich skutki przedstawił opinii pu-
blicznej na konferencji prasowej transmitowanej przez TVP. 
Czy to co wtedy zachwalał dało Polakom, ten — wywoływa-
ny przez Papa Dance — „ziemski Eden”, czyli raj?
Jedną z pierwszych konfrontacji swego planu z rzeczywi-
stością gospodarczą ówczesnej Polski Leszek Balcerowicz 
doświadczył w Poznaniu. W marcu 1990 r. przyjechał na 
Targi Krajowe „Wiosna '90”. W trakcie zwiedzania ekspo-
zycji, tworzonej głównie przez tzw. „przemysł terenowy”, 
spółdzielczość pracy i rzemiosło, do wicepremiera podeszła 
kobieta, która przedstawiła się jako przedstawicielka przed-
siębiorstwa spółdzielczości niewidomych. Utrzymywała, że 
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z powodu podwyżki cen wszystkich składników do produk-
cji pędzli i mioteł drastycznie trzeba było podnieść ceny 
wyrobów, a to odbiło się na poziomie sprzedaży. Jedno-
cześnie gwałtownie wzrosły koszty kredytu, więc nie ma 
za co kupić surowców. W ten sposób spółdzielni grozi li-
kwidacja i kilkudziesięciu inwalidów straci pracę. Pani ta 
prosiła o uwzględnienie specyfiki tej grupy zatrudnionych 
i wprowadzenie przez rząd jakichś wyjątkowych uregulo-
wań lub preferencji. Wicepremier Balcerowicz wysłuchał 
i bardzo swobodnie odpowiedział, że wyjątków nie ma. Dla 
wszystkich — tak twierdził — są jednakowe warunki. Trzeba 
albo być lepszym od konkurencji, albo jej ustąpić. — Ale to 
są niewidomi! — broniła swych racji ta pani. — Dla rynku 
i państwa, to nie ma znaczenia — odparł minister finansów.
Być może właśnie taka postawa oraz fakt, że w wyniku 
wprowadzonych reform nastąpiło szokujące rozwarstwie-
nie w zamożności społeczeństwa sprawiły, że bardzo szyb-
ko pojawiło się hasło „Balcerowicz musi odejść!” Wcze-
snym latem 1990 r. przeciwko reformom rozpoczęły się 
strajki (w tym głodowy kolejarzy) i protesty rolników. NSZZ 
„Solidarność”, która w tej materii pierwotnie wspierała po-
czynania rządu Mazowieckiego, też po kilku miesiącach 
zwinęła swój „parasol”. Trudno jednak nawet teraz prze-
sądzić, czy to te protesty, czy może lepsze niż oczekiwane 
rezultaty w gospodarce, spowodowały latem 1990 r. roz-
luźnienie rygorów reform, przede wszystkim w systemie 
pieniężno-bankowym. Mimo to koszty społeczne trans-
formacji gospodarczej na koniec roku były olbrzymie. W 
jakieś mierze były one rekompensowane, choćby przyha-
mowaniem inflacji (na koniec 1990 r. wyniosła ona 170% 
rok do roku) i dodatnim wynoszącym 2,2 mld dolarów bi-
lansem handlu zagranicznego. Trzeba jednak zdawać sobie 
sprawę, że był to pierwszy rok przemian i chociaż, praw-
dopodobnie, najbardziej szokujący, to jednak nie ostatni. 
Prywatyzacja gospodarki dopiero się zaczynała, a w kolej-
nych latach dojdzie do takich zdarzeń, jak: likwidacja PGR-
-ów, perturbacje w kredytowaniu rolników (blokady dróg), 
likwidacja koncernu prasowego „Prasa-Książka-Ruch” 

i wielu innych. Nie zmienia to faktu, że na rozpoczynają-
cej się wtedy dekadzie lat 90. „plan Balcerowicza” wywarł 
największe piętno, a jego skutki (zarówno pozytywne, jak 
i negatywne) obserwujemy także i teraz.

Gmina — pierwsza samorządna i majętna władza
Równie wielkim, doniosłym i przełomowym dla Polski przed-
sięwzięciem była przeprowadzona wiosną 1990 r. reforma 
samorządowa. Uznawana jest ona do dziś za jedną z najbar-
dziej udanych reform ostatniego 25-lecia. Prof. Jerzy Re-
gulski — jej współtwórca — utrzymuje, że jej wprowadzenie 
oznaczało wtedy przełamanie pięciu podstawowych mono-
poli państwa komunistycznego. Wymienia je i charakteryzu-
je w artykule „Samorząd a model państwa” opublikowanym 
w wydawanym przez Biuro Analiz Sejmowych „Infos” nr 10 
(80) z 20 maja 2010 r. Podkreśla tam, że wybory samorzą-
dowe przeprowadzone 27 maja 1990 r. były pierwszymi 
w pełni wolnymi i demokratycznymi wyborami w powo-
jennej historii Polski i już tylko przez to złamano monopol 
polityczny. Ponadto odesłanie do lamusa poprzednich „rad 
narodowych” i ustanowienie samorządnych gmin, dla prof. 
Regulskiego oznaczało przełamanie:
•	 Monopolu władzy publicznej. „Władze gmin — jego zda-

niem — uzyskały prawo wykonywania wielu funkcji pu-
blicznych w imieniu własnym, a nie w imieniu państwa. 
Odrzucono zasadę jednolitej władzy państwowej. Powsta-
ła sfera spraw publicznych wyłączonych spod zwierzch-
ności rządu. Premier i ministrowie przestali być zwierzch-
nikami wójtów i burmistrzów, którym mogli w przeszłości 
wydawać polecenia. 

•	 Monopolu własności publicznej. „Wcześniej — jak pisze 
profesor we wspomnianym artykule — władze lokalne ad-
ministrowały jedynie wydzielonymi składnikami własności 
państwowej. W 1990 r. gminy uzyskały osobowość praw-
ną i przejęły znaczną część majątku państwa na własność. 
Stały się niezależnymi podmiotami, które mogły korzystać 
m.in. z kredytów bankowych. Była to pierwsza operacja 
quasi-prywatyzacyjna”. ZD
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•	 Monopolu finansów publicznych. „W przeszłości — tłu-
maczy prof. Regulski — budżety gminne stanowiły część 
składową budżetu państwa. W 1990 r. nastąpiło ich wy-
odrębnienie, a zarządzanie finansami lokalnymi znalazło 
się w gestii władz lokalnych. Jednocześnie utworzono 
możliwość uzyskiwania przychodów z różnych źródeł”.

•	 Monopolu administracji publicznej. „Samorządne gminy — 
wyjaśnia profesor — uzyskały własną administrację, zło-
żoną z własnych pracowników. Poprzednio to urzędnicy 
państwowi pracowali w administracji lokalnej. W wyniku 
reformy powstała nowa, odrębna grupa zawodowa pra-
cowników samorządowych”.

Działania przywracające samorząd terytorialny na szczeblu 
gminnym przebiegły w tempie iście sprinterskim. Z inicjaty-
wy rządu Tadeusza Mazowieckiego ogłoszonej na początku 
roku, już 8 marca 1990 r. Sejm (wciąż Kontraktowy) uchwalił 
ustawę o samorządzie gminnym (Dz.U. 1990 nr 16 poz. 95), 
wprowadzającą w życie gmin nowy ustrój i rozpoczynającą 
długotrwały proces przekształceń administracji publicznej. 
Przygotowali ją senatorowie, wśród których największą ak-
tywność w tej sprawie wykazywali Jerzy Regulski i Jerzy Stę-
pień. Na jej podstawie, w miejsce istniejących w PRL rad na-
rodowych, w przeszło dwóch tysiącach gmin wprowadzono 
prawdziwy samorząd — rady gmin o znacznie większych 
uprawnieniach. Pierwsze w powojennej Polsce — całkowi-
cie wolne wybory do tych rad — przeprowadzono 27 maja 
1990 roku. Spotkały się one z dużą aktywnością obywatel-
ską. Według strony nowahistoria.interia.pl, w kampanii wy-
borczej uczestniczyło ok. 2000 partii i ugrupowań politycz-
nych oraz organizacji. Elekcję przeprowadzono do 2383 rad 
gmin. Wśród nich było: „1547 rad w gminach wiejskich, 145 
rad miejskich w miastach do 40 tys. mieszkańców, 110 rad 
miejskich w miastach powyżej 40 tys. mieszkańców, 574 
gmin i miast, 7 rad dzielnic. Na ogólną liczbę 52 037 manda-
tów kandydowało 147 389 kandydatów, wybrano spośród 
nich 51 987 radnych do rad gmin (nie wszystkie mandaty 
zostały obsadzone). Frekwencja wyborcza wynosiła 42%. 
Liczba oddanych głosów nieważnych nie przekraczała 2%.” 

Nowo wybrane rady gmin wybrały swoje władze wykonaw-
cze  —  prezydentów miast (w miastach powyżej 100 tys. 
mieszkańców oraz tych, gdzie dotąd byli prezydenci, czyli 
praktycznie w większości miast powyżej 50 tys. mieszkań-
ców), burmistrzów (w mniejszych miastach) oraz wójtów 
(w gminach wiejskich).
Prof. Regulski — w 25-lecie tamtej reformy — przyznawał, 
że na początku lat 90. brakowało w Polsce wiedzy, czym 
jest samorząd. „Nie miały jej z natury rzeczy władze PRL, 
ale nie miała też ówczesna opozycja, nieprzygotowana do 
przejęcia władzy”. Stąd wprowadzane zmiany nie były wolne 
od błędów. Jednym z nich było przeoczenie roli samorzą-
dów w tak zdawało się prozaicznej sprawie, jak udzielanie 
ślubów. Profesor wspominał, że w wyniku tego uchybienia 
spora ilość par w Polsce mogła w 1990 r. przez kilka tygodni 
żyć ze sobą w nieformalnym związku, w dodatku zupełnie 
tego nieświadoma i pomimo spełnienia wszystkich formal-
ności. Kompetencji nie miał urzędnik i to on, przez krótki 
czas wykonywał pozorną czynność prawną. Takie wtedy 
były — zdaniem profesora — koszty zmiany ustroju. W od-
różnieniu jednak od degresywnych skutków „planu Balcero-
wicza” efekty podstawowej dla Polski reformy samorządo-
wej — drugiej z przeprowadzonych w 1990 r. — wydają się 
być wyłącznie optymistyczne. Nowa władza nie tylko oka-
zała się użyteczna i społecznie akceptowana, ale i majętna 
mieniem komunalnym. Stała się też partnerem dla instytucji 
finansowych, bo decydowała o wydatkach i inwestycjach 
na swoim terenie. Nadmienić też wypada, że stolicą samo-
rządowców spontanicznie stał się ...Poznań. To tu, jesienią 
1990 r. powołano Krajowy Sejmik Samorządu Terytorial-
nego. Instytucja ta, chociaż w znacznej części funkcjonują-
ca nieformalnie, stała się w późniejszym czasie partnerem 
administracji państwowej w uregulowaniach dotyczących 
samorządów i w decentralizacji Polski. Także w stolicy Wiel-
kopolski swoje siedziby ustanowiły m.in. takie samorządo-
we organizacje jak: Związek Miast Polskich, Związek Gmin 
Wiejskich RP oraz kilka innych. Tu w końcu toczą się dys-
kusje o niemal wszystkich sprawach związanych z nowym, ZD
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zdecentralizowanym układem kraju toczone przez takie 
osoby jak: Piotr Buczkowski, Michał Kulesza, Zyta Gilowska, 
Leon Kieres i wielu innych. 

Ustawowe uderzenie w przywileje gospodarki 
uspołecznionej
Wprowadzenie samorządu z pewnością było przełomem 
w organizacji państwa. Reformy Balcerowicza przebudo-
wały gospodarkę Polski. Zarówno jednak pierwsza z nich, 
jak i — druga nie były by możliwe bez fundamentalnego 
przeobrażenia prawa cywilnego ustanowionego w PRL-u 
w 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93).
Akt ten już w „minionym ustroju” był kilkakrotnie noweli-
zowany, jednak to czego dokonano od lipca 1990 r. śmiało 
nazwać można rewolucją. W kodeksie cywilnym naniesio-
no ponad 130 poprawek i wprowadzono do niego część 
poświęconą przekazowi i papierom wartościowym. Znie-
siono wszystkie przywileje, które poprzednio wiązane były 
z tzw. podmiotami gospodarki uspołecznionej i doprowa-
dzono do faktycznej sytuacji, w której — tak jak w zapisie 
Art. 1 tej ustawy — „kodeks niniejszy reguluje stosunki cy-
wilno-prawne między osobami fizycznymi i osobami praw-
nymi” (Ustawa z dn. 28 lipca 1990 r. o zmianie ustawy — 
Kodeks cywilny, Dz.U. z 18 lipca 1990 r nr 55 poz.321). 
Wśród spraw zmienianych tą ustawą były m.in. związane 
z zasiedzeniem gruntów, podziałem gospodarstw rolnych, 
zbyciem przedsiębiorstw, przedawnieniem roszczeń, wyod-
rębnieniem lokali mieszkalnych w odrębną nieruchomość 
i wiele, wiele innych. Fundamentalne znaczenie tej nowe-
lizacji wyznaczał jednak wprowadzony tu art. 357: „Strony 
zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według 
swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały 
się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom 
współżycia społecznego”. W ten sposób, po raz pierwszy 
w historii powojennej Polski, do systemu prawnego wpro-
wadzono zasadę swobody zawierania umów. 

Czarna teczka na zakończenie
Rok 1990 nie tylko wytyczał nowe drogi ustrojowe, gospo-
darcze, czy prawne, był przełomowy także dla sprawowania 
władzy. Jesienią tego roku Polacy po raz pierwszy w po-
wszechnej elekcji wybierali głowę państwa. W wyborcze 
szranki stanęli: Tadeusz Mazowiecki — urzędujący wtedy 
premier, Lech Wałęsą — noblista i charyzmatyczny wówczas 

przywódca „Solidarności” oraz bliżej nikomu nieznany, ale 
posiadający legendarną „czarną teczką” Stan Tymiński. Ku 
europejskiemu zdumieniu do drugiej tury wyborów nie kwa-
lifikuje się Tadeusz Mazowiecki. W konsekwencji upada jego 
gabinet i kończy się okres pełen spontaniczności, ogrom-
nych wyzwań i przełomów. Wybory ostatecznie wygrywa 
Lech Wałęsa. Jego zaprzysiężenie jako Prezydenta Rzecz-
pospolitej Polskiej miało jednak miejsce już w 1991 r. Dziś 
nie potrafię przywołać z pamięci osoby, która przemawiała 
w telewizji w Sylwestra 1990 r. Na zakończenie przytaczam 
więc słowa papieża Jana Pawła II wygłoszone 12 stycznia 
1991 r. w trakcie spotkania z korpusem dyplomatycznym 
akredytowanym przy Stolicy Apostolskiej. Przemówienie to 
zatytułowane było „Bramy nadziei” i odnosząc się w nim do 
sytuacji w krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz ca-
łości kontynentu papież w 1991 r. powiedział m.in.: „Samo 
odrzucenie monopolu jednej partii nie wystarczy, aby zbudować 
coś nowego, trzeba jeszcze znaleźć cel życia i pracy. W krajach 
tych (Europy Środkowo-Wschodniej — przyp. autora) odbyły się 
wybory, czasem jednak kandydaci może nie dosyć jednoznacz-
nie formułowali swoje priorytety. Tkanka moralna i społeczna 
tych krajów została poważnie uszkodzona, wobec czego rodzi-
na i szkoła muszą tam znów stać się miejscem kształtowania 
sumień; trzeba odnowić zamiłowanie do solidnej pracy, ponie-
waż służy ona wspólnemu dobru. Do podjęcia tych wszystkich 
zadań — kontynuował Papież — potrzebna jest solidarność 
europejska. Nic bardziej nie zagraża równowadze w Europie — 
a w istocie także pokojowi na kontynencie — niż nowy podział: 
przeciwstawienie Europy bogatych Europie ubogich; regionów 
rozwiniętych — regionom zacofanym. Współpracy technicznej 
i kulturalnej muszą towarzyszyć wspólne przedsięwzięcia go-
spodarcze. Wymaga to pewnej wyrozumiałości ze strony krajów 
europejskich, przywykłych do swobodnego myślenia i produko-
wania dóbr, wobec tych partnerów, których przez ponad pół 
wieku, niestety, krępowały więzy systemów uznających twórcze 
i samodzielne myślenie za działalność wywrotową”.
Te słowa wciąż są aktualne.

W materiale wykorzystałem informacje ogólnodostępne 
z Wikipedii oraz innych witryn internetowych, jak również 
wiedzę własną. Akty prawne cytuję za Archiwum Sejmo-
wym. Cytat z przemówienia Jana Pawła II pochodzi ze stro-
ny www.opoka.org.pl .
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W roku 1990 Gospodarczy Bank Wielkopolski Spół-
ka Akcyjna w Poznaniu powstał jako pierwszy 
w Polsce bank zrzeszający banki spółdzielcze, 

który nie został powołany ustawowo, lecz dzięki realizacji 
inicjatywy samych Banków Spółdzielczych, które skorzysta-
ły z możliwości wyzwolenia się spod opieki BGŻ.
Tworząc zrzeszenie jego inicjatorzy czerpali wzorce z długo-
letniej tradycji polskich banków spółdzielczych i wykorzysty-
wali doświadczenia spółdzielczych struktur bankowych funk-
cjonujących głównie w Niemczech, Francji i Austrii. Celem 
powstania Banku było stworzenie nowoczesnej grupy ban-
kowej, konkurencyjnej wobec innych banków, funkcjonują-
cej w oparciu o założenie, iż podstawowym jej ogniwem jest 
Bank Spółdzielczy. Działania i aktywność finansowa GBW SA 
jako banku zrzeszającego ukierunkowane zostały na wzmac-
nianie pozycji Banków Spółdzielczych na rynku usług banko-
wych. Utworzenie banku zrzeszającego wyzwoliło prawdzi-
wą samodzielność, uaktywniło banki spółdzielcze i urucho-
miło potencjał twórczy w spółdzielczości bankowej, uśpiony 
odgórnie narzuconymi w przeszłości ustaleniami. 

„Siłę banku zrzeszającego 
stanowią silne Banki 

Spółdzielcze”

GBW SA powstał z inicjatywy Banków Spółdzielczych. Władze 
124 z nich uznały, że w nowej sytuacji ustrojowej zaistniała po-
trzeba powołania instytucji zrzeszającej, i potrzeba utworzenia 
grupy bankowej liczącej się w obsłudze sektora rolno-spożyw-
czego, otoczenia rolnictwa i budżetów gminnych.
Decyzja nr 49 prezesa Narodowego Banku Polskiego w spra-
wie utworzenia Gospodarczego Banku Wielkopolski SA nosi 
datę 8 listopada 1990 roku. W cztery dni później pełnomocni-
cy 124 banków spółdzielczych z 13 ówczesnych województw 
podpisali w Sadach koło Poznania, akt notarialny powołania 
Banku. Następnego dnia w tym samym miejscu, odbyło się 
pierwsze Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na którym za-
twierdzono statut i wybrano statutowe władze banku. 
Przedmiotem działania Banku stały się między innymi: uni-
wersalna obsługa bankowa osób fizycznych i prawnych, 

GBW SA
— powstanie współczesnego 

SGB-Banku SA
Joanna Herdzik

obsługa finansowa przedsiębiorstw, szczególnie rolnictwa 
i przetwórstwa rolno-spożywczego. W zakres głównych 
działań Banku weszło pełnienie funkcji banku zrzeszającego 
w sieci banków spółdzielczych oraz różne formy współpracy  
z bankami akcjonariuszami, działania na rzecz i w interesie 
banków zrzeszonych, i banków akcjonariuszy. 

Pełną działalność bankową 
Gospodarczy Bank Wielkopolski 

SA uruchomił w siedzibie 
przy ulicy Mielżyńskiego 22 
w Poznaniu, w dniu 22 maja 

1991 roku.

Zrzeszone banki spółdzielcze uznały, że współpraca z GBW 
SA to jedna z najważniejszych decyzji w ich działalności. 
Przede wszystkim z uwagi na przełom w funkcjonowaniu 
banków w Polsce, a szczególnie w bankowości spółdziel-
czej podporządkowanej do tej pory Bankowi Gospodar-
ki Żywnościowej. GBW SA stał się symbolem zmian, jakie 
po 1989 roku zostały zapoczątkowane w polskim systemie 
bankowym. Następne lata wspólnej działalności zrzeszenio-
wej obfitowały w wiele doświadczeń i poszukiwań kierunku 
w jakim zmierzać powinna spółdzielczość bankowa.

Działalność banku zrzeszającego
W nowej rzeczywistości gospodarczej, po zmianach polityki 
wobec rolnictwa oraz po wprowadzeniu w roku 1990 zmien-
nych stóp procentowych, kredytowane podmioty wpadły 
w pułapkę zadłużeniową i zahamowaniu uległy spłaty kredy-
tów. Sytuacja kryzysowa w gospodarce powodowała narasta-
jący kryzys podmiotów obsługiwanych przez banki spółdziel-
cze, co spowodowało powstawanie coraz większych strat. 
Sytuację pogarszały także przestarzałe procedury bankowe, 
niewystarczająca wiedza z zakresu pomiaru i analizy ryzyka 
i nieadekwatne, niedostosowane rozwiązania prawne. 
W 1992 roku banki spółdzielcze zobowiązane zostały przez 
Prezesa NBP, do zrzeszenia się w jednym z nowopowsta- FO
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łych banków zrzeszających (GBW SA, BUG SA, GBP-Z SA) 
lub w BGŻ na zasadach określonych w art. 45 ustawy Prawo 
bankowe. Banki zrzeszające zobowiązane zostały do dzia-
łania na rzecz banków spółdzielczych m.in. do świadczenia 
pomocy organizacyjnej, prawnej i nawet finansowej. 
Rok 1994 z Ustawą o restrukturyzacji banków spółdziel-
czych i BGŻ, zmienił nieco rzeczywistość biznesową banko-
wości spółdzielczej. Ustawa określała kierunki zmian funk-
cjonowania spółdzielczego sektora bankowego. Zakładała: 
1. Przekształcenie BGŻ w bank w formie spółki akcyjnej, 
pełniący funkcję banku krajowego wobec banków regional-
nych i spółdzielczych; 2. Utworzenie banków regionalnych 
w formie spółek akcyjnych, będących własnością banków 
spółdzielczych; 3. Uzyskanie statusu banku regionalnego 
dla GBW SA, BUG SA i GBP-Z SA i możliwość zrzeszenia się 
w banku krajowym; 4. Konsolidację finansową zrzeszeń re-
gionalnych; 5. Zawarcie przez banki regionalne umowy zrze-
szenia krajowego z BGŻ w celu stworzenia jednolitej struk-
tury organizacyjnej. Ustawa określiła BGŻ jako bank krajowy 
w trójszczeblowej strukturze bankowości spółdzielczej.

Bank Regionalny — GBW S.A.
Gospodarczy Bank Wielkopolski SA w Poznaniu przyłączył 
się do trójszczeblowej struktury, budowanej w oparciu o za-
pisy ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. w styczniu 1995 
roku, po podpisaniu z BGŻ SA tymczasowej umowy zrze-
szenia krajowego — i uzyskał status banku regionalnego. 
Jednak sprzeczność interesów i oczekiwań były przyczyną 
braku możliwości ostatecznego uzgodnienia umowy zrze-
szenia krajowego. W efekcie, prace nad konsolidacją sektora 
skończyły się niepowodzeniem. Przez 6 lat trójszczeblowa 
struktura bankowości spółdzielczej funkcjonowała na pod-
stawie tymczasowych umów zrzeszenia krajowego i tym-
czasowych umów zrzeszeń regionalnych. 
W konsekwencji wypracowano, uchwaloną przez Sejm 
7 grudnia 2000 roku, nową ustawę o funkcjonowaniu 
banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrze-
szających, która stworzyła nowe warunki prawne dla 
funkcjonowania sektora. Jej przepisy umożliwiły bankom 
spółdzielczym i regionalnym dobrowolny wybór modelu 
funkcjonowania oraz własnej strategii rozwoju i określiły 
dwustopniową strukturę sektora. 

Spółdzielcza Grupa Bankowa
Pierwsze w historii połączenie banków regionalnych nastą-
piło w 2001 a następne w 2002 roku: GBW SA w Pozna-

niu przyłączył Bałtycki Bank Regionalny SA w Koszalinie 
i kolejnym roku Pomorsko-Kujawski Bank Regionalny SA 
w Bydgoszczy. Przyłączenie Mazowieckiego Banku Re-
gionalnego SA w Warszawie w roku 2011 ukształtowało 
obecną strukturę grupy. Spółdzielcza Grupa Bankowa jako 
nazwa zrzeszenia przyjęta została w roku 2001. We wrze-
śniu tego roku, zgromadzenie prezesów zrzeszenia GBW SA 
(po pierwszym łączeniu) zdecydowało o przyjęciu wspólnej 
nazwy handlowej i rozpoczęto powolne jej wdrażanie dla 
Banku i zrzeszonych Banków Spółdzielczych. 
Grupa realizuje strategię funkcjonowania zrzeszenia, a stra-
tegia Banku nierozerwalnie wiąże się ze strategią Grupy. Za-
kłada ona umacnianie na rynku usług finansowych pozycji 
banków SGB oraz integrację Grupy. SGB ma być kojarzo-
na i rozpoznawalna jako jedna, silna, zwarta grupa Banków 
Spółdzielczych i banku zrzeszającego. 

Pracować razem, dzielić się 
wiedzą i zapewniać sobie szanse 

drogami zmierzającymi do 
sukcesu biznesowego.

SGB-Bank S.A. 
Bank i zrzeszone Banki Spółdzielcze, dzięki zaangażowaniu 
stron, wsparciu i współdziałaniu stworzyły silną Grupę, któ-
rej podstawę stanowi siła każdego z jej członków. Człon-
kowie Grupy lokalnie realizując założenia strategii, wypeł-
niają w swoich środowiskach spółdzielczą misję, zyskując 
w terenie przewagę konkurencyjną. Poprzez zastosowane 
rozwiązania, dzięki owocnej współpracy i wypracowanej 
sprawności informacyjnej Spółdzielcza Grupa Bankowa z li-
derem: SGB-Bankiem SA jest obecna w lokalnej przestrzeni 
gospodarczej powiatów i gmin..FO

T.
 A

RC
H

IW
U

M
 B

O
D

IE



24 nr 5  Listopad 2015

HISTORIA SGB-BANKU   BANK SPÓŁDZIELCZY

W jaki sposób rozpoczęła się Pana współpraca z sekto-
rem bankowości spółdzielczej, z Gospodarczym Bankiem 
Wielkopolski?
W listopadzie 1990 r. w ramach działalności Wielkopol-
skiego Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości organizo-
wałem odczyt prezesa Lincoln State Bank z Teksasu dla 
zainteresowanych bankowością. Sala Poznańskiego Od-
działu PTE „pękała w szwach” a komunikację pomiędzy 
prelegentem a audytorium miała zapewnić absolwentka 
anglistyki. Niestety literatura piękna 
i język bankowców nie mają ze sobą 
wiele wspólnego dlatego rad nie rad 
starałem się wspomagać tłumaczkę 
w zachowaniu sensu tłumaczenia. 
W prelekcji brał także udział Ka-
zimierz Grześkowiak, organizator 
i pierwszy prezes zarządu GBW SA. 
Gdy w mroźny styczniowy dzień 
1991 r. w gabinecie prezesa Grześ-
kowiaka przy ul. Mielżyńskiego zja-
wiła się delegacja Banku Światowe-
go, przebywająca w ramach pomocy 
technicznej dla polskiego sektora 
bankowego, a umówiony tłumacz 
zaniemógł na zdrowiu zostałem 
awaryjnie poproszony o pomoc 
w rozmowach. Później wielokrotnie 
współpracowałem z członkami tej 
delegacji, jeżdżąc intensywnie po 
niemal całej Polsce na spotkania 
z grupami przedstawicieli banków spółdzielczych. Szcze-
gólnie dobrze pamiętam zaangażowanie Johna Greene-
isena, byłego wiceprezesa amerykańskiego CoBank’u 
w Dallas. Instytucji kredytowej pełniącej funkcję banku 
zrzeszającego lokalne banki spółdzielcze. Z kilkumie-
sięcznym doświadczeniem w kontaktach ze środowi-
skiem banków spółdzielczych i intensywnych studiach 
aktów prawnych, we wrześniu 1991 r. zostałem oficjalnie 

Jan Szambelańczyk,
członek zarządu Gospodarczego Banku Wielkopolski w 1992 roku, I zastępca prezesa.

Prof. dr hab., Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, członek Rady  
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Utworzenie   
Gospodarczego Banku 

Wielkopolski

doradcą zarządu, a w maju 1992 roku wybrano mnie wi-
ceprezesem Zarządu GBW. Z perspektywy czasu można 
powiedzieć, że mój awans zbiegł się w czasie z tsunami 
problemów jakie zaczęły doświadczać banki spółdzielcze.

Jak wspomina Pan początkowy okres działania Gospodar-
czego Banku Wielkopolski?
Trzeba przypomnieć, że powstanie GBW SA jako banku zrze-
szającego umożliwiły zmiany w prawie spółdzielczym, a kon-

kretnie pozbawienie BGŻ funkcji Cen-
tralnego Związku Spółdzielczego. Banki 
Spółdzielcze zyskały niezależność, ale 
dość szybko uświadomiły sobie, że aby 
ją zachować, a co więcej, aby utrzymać 
się na rynku, muszą znaleźć nową for-
mułę współpracy poza strukturami BGŻ 
— nielubianego przez wielu prezesów. 
Lekiem na całe zło miały być — nowo 
tworzone z inicjatywy BS-ów — banki 
zrzeszające. Ich tworzeniu towarzyszył 
entuzjazm i wielkie zaangażowanie du-
żej części środowiska BS-ów. Nie szczę-
dzono ani czasu ani wysiłków a nawet 
„kasy” by zorganizować swój bank zrze-
szający. Roztaczano świetlane perspek-
tywy i rósł apetyt na sukces rynkowy. 
Jednak te spontaniczne działania obar-
czone były gwałtownie rosnącym ryzy-
kiem bankowym. I to w skali nieznanej 
kadrom bankowości spółdzielczej, za-

równo w wymiarze ryzyka kredytowego, stopy procentowej, 
ryzyka prawnego a i nierzadko operacyjnego. Można by nawet 
powiedzieć, że do ówczesnej praktyki pasuje apel Adama Mic-
kiewicza „Mierz siłę na zamiary, Nie zamiar podług sił”. Atmos-
fera ta wyczuwalna była także w życzliwych gestach otoczenia 
regulacyjnego i podmiotów władzy. 
Nie działano jedynie w przyjaznym środowisku. BGŻ i jego 
stronnicy byli silni, zwłaszcza instytucjonalnie, a nawet FO
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liczniejsi co do liczby zrzeszonych banków spółdzielczych. 
Szkoda, że brak konsensusu co do sposobu i powstałe wte-
dy podziały przyniosły bankowości spółdzielczej niepowe-
towane straty, wynikające m.in. z przyjętych rozwiązań legi-
slacyjnych ale dla sprawiedliwości trzeba dodać, że niektóre 
pozwoliły przetrwać dzięki uzyskanej pomocy zewnętrznej.
Niestety krótko po okresie euforii w latach 1990–91 okaza-
ło się, że bankowość to rzemiosło o twardych zasadach, któ-
rych nieprzestrzeganie przynosi opłakane skutki. Już w pierw-
szej połowie 1992 zaczęły się gromadzić „burzowe chmury”. 
Pierwszy poległ BS w Szczańcu, który odchodząc od misji 
spółdzielczej zaczął uprawiać „banksterkę bez granic odpowie-
dzialności”, narażając na relatywnie ogromne straty GBW SA. 
Z kolei jak grom z jasnego nieba w słoneczny czerwcowy dzień 
1992 r. spadł nakaz komorniczy zajęcia rachunku BS w Śremie, 
historycznej ikony spółdzielczości bankowej w Wielkopolsce 
z czerwca 1992 r. A potem już było tylko gorzej… Pamiętam 
telefon z Urzędu Wojewódzkiego z propozycją wsparcia bry-
gadą antyterrorystyczną delegacji GBW i NBP udającej się na 
rozmowy ze strajkującymi klientami instytucjonalnymi, oku-
pującymi budynek BS w Śremie. Jednak nie skorzystaliśmy ze 
wsparcia i pojechaliśmy uzbrojeni w… argumenty. Nie miejsce 
na szczegółową relację ze zdarzeń tamtych dni i miesięcy ale 
ich przebieg powinien zostać utrwalony i być przypominany 
— ku przestrodze, zarówno w podręcznikach bankowości jak 
i w przekazie międzypokoleniowym w środowisku spółdziel-
ców. Historia ta jest tego warta także dlatego, że BS w Śremie 
w procesie upadłościowej odrodził się jak legendarny Fenix 
z popiołów. Niebawem po wydarzeniach w Śremie w tarapaty 
popadł BS w Swarzędzu i w Stęszewie. Jednak do tych kolej-
nych kryzysów GINB był już lepiej przygotowany procedural-
nie i organizacyjnie. Jako ciekawostkę można przytoczyć — nie-
mal spontaniczną — uchwałę Rady Zrzeszenia, z lata 1992 r. 
gdy postanowiono bez żadnych regulacji prawnych czy ulg po-
datkowych utworzyć fundusz solidarnościowy dla BS w Swa-
rzędzu. Zdecydowano się na to w obawie przed utratą zaufania 
do banków spółdzielczych i katastrofą reputacyjną. Niestety 
okazało się, że grzechy z nieroztropnej działalności bankowej 
w pierwszym okresie rynkowej niezależności były liczniejsze 
i pomimo wysiłków konieczna była interwencja wykraczają-
ca poza samopomoc spółdzielców. Z dzisiejszej perspektywy 
może wydawać się niewiarygodne ale w lipcu 1992 r. dziesiąt-
ki czy nawet setki wniosków na tzw. kredyty termoizolacyjne, 
z linii kredytowej BOŚ, przekazane do GBW przez zrzeszone 
banki spółdzielcze to były często kartki powyrywane z zeszytu 
szkolnego i ręcznie wypisane przez kredytobiorców. Niejako 
na drugim biegunie były profesjonalne kontakty z audytorem 
z tzw. wielkiej szóstki, obecnie PWC, który przygotowywał au-
dyt dla celów pozyskania wsparcia finansowego z tzw. Fundu-
szu Kapitałowego. Klimat tamtych dni oddaje także następują-
ce zdarzenie. W styczniu 1992 roku, w działającym ówcześnie 
w Poznaniu Art&Business Club zorganizowano zabawę karna-
wałową dla pracowników. Wkrótce po jej rozpoczęciu prezes 
Kazimierz Grześkowiak, w jednej z bocznych sal tego Klubu 
zwołał posiedzenie Zarządu Banku dla omówienia kilku spraw. 
Co ciekawe także przy stolikach „balowiczów” prowadzono 
rozmowy bankowe. Taki to był klimat!!! 

Jakie cele przyświecały przedstawicielom banków spół-
dzielczych tworzącym pierwszy bank zrzeszający?
Myślę, że poszczególnym osobom przyświecały nietożsame 

cele. Na pewno były takie osoby, które w nowej rzeczywi-
stości dostrzegły szansę powrotu do tradycyjnych spółdziel-
czych korzeni i realizacji spółdzielczej misji w środowisku 
rodzącego się drapieżnego rynku, w reżimie pomocy banku 
wyższego rzędu, inne dostrzegały w tym szansę na popra-
wę sytuacji finansowej, wypłynięcie na szerokie wody rynku  
finansowego a jeszcze inni upatrywali w tym sposobu wyjścia 
z kłopotów, jakie identyfikowali w swoich bankach spółdziel-
czych i wyjście z finansowych tarapatów. Jedni dostrzegali 
konieczność zrzeszenia się, po to by sprostać nowym wyzwa-
niom i rosnącej konkurencji, inni — nie mówiąc o tym głośno 
— spekulowali na temat możliwości zdyskontowania korzyści 
z dużej sieci bankowej w kontrakcie z bogatym inwestorem 
strategicznym. Osobiście nie uczestniczyłem w pracach nad 
powstaniem GBW SA, jednak już po jego zorganizowaniu 
żywe byłe dyskusje nad różnymi koncepcjami zrzeszenia 
— od modelu scentralizowanego promowanego wówczas 
szczególnie przez Wojciecha Pawlaka z Crédit Agricole po 
model zdecydowanie zdecentralizowany lansowany przez 
wspomnianego już Johna Greeneisena. 
Na pewno ważnym momentem w historii Gospodarczego 
Banku Wielkopolski był rok 1994, kiedy to Sejm przyjął 
Ustawę o restrukturyzacji banków spółdzielczych i Banku 
Gospodarki Żywnościowej, czyli tzw. ustawę świętojańską. 
Ostatecznie to ona narzuciła bankom spółdzielczym model 
działania w trójstopniowej strukturze organizacyjnej z ban-
kiem krajowym (BGŻ), bankami regionalnymi i podstawo-
wym szczeblem tj. bankami spółdzielczymi. Na marginesie 
warto dodać, że obecna dwustopniowa struktura działa-
nia banków spółdzielczych, wprowadzona została dopiero 
w 2000 roku na mocy Ustawy o funkcjonowaniu banków 
spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających. 
W 1994 roku banki spółdzielcze tworzące GBW stanęły 
przed pytaniem, czy ma on przyjąć status banku regionalne-
go zapisanego w Ustawie czy pozostać poza trójszczeblową 
strukturą razem z Gospodarczym Bankiem Południowo-Za-
chodnim i Bankiem Unii Gospodarczej. Ostatecznie podjęto 
decyzję o przejęciu przez GBW funkcji banku regionalnego. 
W tym okresie rozpoczęła się postępująca konsolidacja sek-
tora bankowości spółdzielczej. W 1989 roku działo w Pol-
sce ponad 1650 banków spółdzielczych. Obecnie działa ich 
ok. 560. Wydaje się, że proces konsolidacji jest nieunikniony 
i będzie dalej postępował. Już na początku lat 90. John Gre-
eneisen, przewidywał, że w Polsce jest miejsce dla ok. 300 
banków spółdzielczych. Czyżby miał rację?

Która z decyzji podjętych przez przedstawicieli banków 
spółdzielczych na przestrzeni 25 lat najbardziej — Pana 
zdaniem — wpłynęła na dzisiejszy kształt zrzeszenia?
Mam wrażenie, że zmiany zachodzące w sposobie funkcjo-
nowania zrzeszenia, w znacznym stopniu były determino-
wane nie tyle przez decyzje przedstawicieli banków spół-
dzielczych, co przez czynniki zewnętrzne do których przede 
wszystkim zaliczam, zmiany w regulacjach prawnych. Banki 
spółdzielcze i bank zrzeszający bardzo często musiały po 
prostu dostosowywać się do zmieniających warunków. 
Jednak wszystko zaczęło się od odważnej decyzji podjętej 
w trakcie nocnych obrad w Tarnowie Podgórnym. Bez niej 
nie było by dziś SGB. .
Dziękuję za rozmowę. Małgorzata Julia PalmaFO
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1990 

Spotkanie inicjatywne w sprawie 
powołania banku dla banków 
spółdzielczych.

Rejestracja GBW SA w Sądzie 
Gospodarczym w Poznaniu.

2002

Przyłączenie 
przez GBW 
SA PKB-R SA 
w Bydgoszczy.

Wejście w życie Ustawy 
o restrukturyzacji banków 
spółdzielczych i Banku 
Gospodarki Żywnościowej 
i zmianie niektórych ustaw. 

1994 

Uruchomienie Regionalnego 
Ośrodka Szkoleniowego 
Banków Spółdzielczych 
realizującego szkolenia 
i dokształcanie kadr zrzeszenia.

1993 

Objęcie systemem płatności 
„Elixir” za pośrednictwem 
Krajowej Izby Rozliczeniowej, 
oddziałów GBW SA i wdrażanie 
systemu w Zrzeszeniu. 

1997

Powołanie Funduszu Pomocy 
Wzajemnej i Funduszu 
Gwarancyjnego. 

Pozyskanie linii kredytowych 
z Banku Światowego i komisji 
Wspólnot Europejskich oraz 
środków z fundacji „Fundusz 
Kapitałowy”.

 1992   1991 

Uruchomienie pełnej działalności 
bankowej. 

Nawiązanie współpracy zagranicznej. 

Współtworzenie i uczestnictwo 
w Krajowej Izby Rozliczeniowej. 

Powstanie Bankowego 
Ośrodka Doradztwa 
i Edukacji sp. z o.o.

19981995

Uzyskanie przez GBW SA 
statusu Banku Regionalnego. 

Rozszerzenie Zrzeszenia 
o Banki Spółdzielcze z terenu 
wyznaczonego Ustawą. 

1996 

Współtworzenie 
Towarzystwa 
Ubezpieczeń Wzajemnych 
„Wielkopolska”, dzisiejsza 
Concordia.

Podpisanie porozumienia 
o współdziałaniu 
z Bankowym Funduszem 
Gwarancyjnym. 

Współtworzenie 
Regionalnego Związku 
Rewizyjnego BS.

Przyłączenie BBR SA 
w Koszalinie przez 
GBW SA.

Wdrożenie wspólnej 
nazwy marketingowo-
handlowej dla zrzeszenia.

2001

Wdrożenie nowego 
systemu informatycznego 
o architekturze 
scentralizowanej. 

Wdrożenie rozliczeń 
międzynarodowych przy 
użyciu systemu S.W.I.F.T.

20001999

Przyjęcie nowej strategii działania 
dla GBW SA na lata 1999–2003. 

Wprowadzenie zmian 
organizacyjnych dla obsługi 
Banków Spółdzielczych.

SGB-Bank SA 
w 25-leciu
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2006

Wspólna ogólnopolska 
kampania wizerunkowa 
bankowości spółdzielczej.

Rozpoczęcie prac nad 
wspólnym bankowym systemem 
informatycznym dla Spółdzielczej 
Grupy Bankowej.

2005

Rozbudowa sieci 
bankomatów i wdrażanie 
rozwiązań bankowości 
elektronicznej. 

Przygotowywanie nowej 
strategii działania SGB na 
lata 2004–2010.

2003

Zdynamizowanie działalności 
komercyjnej banku zrzeszającego.

Wdrożenie programu optymalizacji 
procesów biznesowych banku 
zrzeszającego.

2009

GBW SA i zrzeszenie 
SGB z tytułem ORŁA 
AGROBIZNESU za 
integrację banków 
spółdzielczych i aktywną 
działalność na rzecz 
gospodarki żywnościowej.

2007

Wdrożenie nowej struktury 
organizacyjnej SGB-Banku SA.

Zmiana akcentów w działalności 
marketingowej SGB.

2013

Rok 25-lecia 
działalności 
banku 
zrzeszającego. 

2015 

Przyjęcie Strategii dla SGB 
na lata 2011–2015. 

Tytuły: „Jakość Roku”, Laur 
Klienta „Odkrycie Roku” 
dla produktów zrzeszenia.

20102008

Rozbudowywanie sieci 
własnych bankomatów Grupy. 

Korekta strategii w zakresie 
działalności komercyjnej banku 
zrzeszającego.

Zrzeszenie SGB: 
206 banków, 
1800 placówek.

20142012

Wdrożenie systemu 
wsparcia kredytowego 
CasePro w zrzeszeniu.

Promocja marki (Fundusz 
Promocyjny SGB).

Przejęcie przez GBW SA 
MRBank SA.

Zmiana nazwy banku 
zrzeszającego na SGB-Bank SA.

20112004

Przyjęcie nowej strategii 
działania na lata 
2004–2010.

Realizacja zadań 
strategii w zakresie 
sfery marketingowo-
handlowej.
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„Sukces nigdy nie jest efektem słomianego zapału”  
— tu trzeba przejść przez prawdziwy ogień”  

— James Madison 

Z okazji tak pięknego Jubileuszu 25-lecia składamy na ręce Zarządu,  
Rady Nadzorczej SGB-Banku S.A., Kierownictwa Banków 

Spółdzielczych zrzeszonych w Grupie SGB oraz wszystkim 
pracownikom, serdeczne gratulacje i szczere wyrazy uznania 

za dotychczasowe osiągnięcia. 

Jednocześnie życzymy dalszych sukcesów, odważnych 
i innowacyjnych pomysłów na rozwój Banku i całej Grupy SGB, 

oraz satysfakcji ze wzajemnej współpracy z wszystkimi podmiotami 
z Grupy SGB.  

Arkadiusz Krzyżaniak         Andrzej Głowacki
Zarząd „Faktorzy” S.A.
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Przebudowa ustroju gospodarczego Polski zapocząt-
kowana w 1989 roku stworzyła podstawy prawne do 
funkcjonowania banków zrzeszających poza strukturami 

państwowo-spółdzielczego Banku Gospodarki Żywnościo-
wej. Wyzwoliło to inicjatywę i dążenie banków spółdzielczych 
do budowy zrzeszeń niezależnych od struktur państwowych, 
a opartych na zasadach gospodarki wolnorynkowej. Korzy-
stając z powstałych możliwości 12 listopada 1990 roku 124 
przedstawicieli banków spółdzielczych z 11 województw 
utworzyło Gospodarczy Bank Wielkopolski Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Poznaniu, bank zrzeszający, niezależny od BGŻ. 
W tym roku mija jubileusz 25-lecia funkcjonowania Gospo-
darczego Banku Wielkopolski S.A. w Poznaniu, który po przy-
łączeniu Mazowieckiego Banku Regionalnego w Warszawie 
w 2011 roku, zmienił nazwę na SGB-Bank S.A.
Bank zrzeszający to instytucja finansowa, której celem jest 
nie tylko prowadzenie działalności bankowej, ale również 
działalności zrzeszeniowej nakierowanej na wspieranie ban-
ków spółdzielczych w obszarze regulacyjnym i usługowym 
oraz zapewnienie płynności finansowej zrzeszonych banków 
spółdzielczych. Taki charakter ma istotny wpływ na sposób 
zarządzania bankiem zrzeszającym i jego sytuację ekonomicz-
ną. Istota i cel działania oraz zadania banku zrzeszającego de-
terminują gospodarkę posiadanymi aktywami oraz w sposób 
zasadniczy wpływają na jego przychody i wynik finansowy. 
W dotychczasowej działalności na kształtowanie się sytuacji 
funduszowej, majątkowej oraz wyniku finansowego SGB-
-Banku istotny wpływ miała sytuacja ekonomiczna banków 
zrzeszonych, skala prowadzonej działalności bankowej w sek-
torze niefinansowym oraz procesy konsolidacyjne zacho-
dzące w sektorze bankowości spółdzielczej. Aktywny udział 
SGB-Banku w tych procesach przejawiał się w przyłączaniu 
innych banków zrzeszających i zrzeszeń. 

Suma bilansowa 
Podstawowym parametrem określającym skalę działalności 
banku jest suma bilansowa. W banku zrzeszającym suma 
bilansowa w zasadniczym wymiarze zależy od skali działal-
ności zrzeszonych banków spółdzielczych. W całym okresie 
funkcjonowania banku obserwuje się systematyczny wzrost 
jego skali działalności (wykres 1). Jedyne załamanie tenden-
cji wzrostowej nastąpiło w 1999 roku i było następstwem 
kryzysu w gospodarce światowej i krajowej. Przyrost sumy 
bilansowej wynikał także z przyłączania innych banków 
zrzeszających. W dotychczasowej działalności SGB-Ban-
ku SA miały miejsce trzy łączenia banków zrzeszających. 

W 2001 roku przyłączony został Bałtycki Bank Regionalny 
w Koszalinie. Suma bilansowa BBR SA na dzień połączenia 
wynosiła 130 440 tys. zł. I stanowiła prawie 11% sumy bi-
lansowej GBW jako banku przyłączającego. W 2002 roku 
miało miejsce przyłączenie Pomorsko-Kujawskiego Banku 
Regionalnego w Bydgoszczy posiadającego sumę bilansową 
na dzień przyłączenia 513 516 tys. zł, co stanowiło prawie 
30% sumy GBW jako banku przyłączającego. W 2011 roku 
nastąpiło przyłączenie Mazowieckiego Banku Regionalnego 
w Warszawie. Suma bilansowa MR Banku wynosiła na ko-
niec 2010 roku 2 229 mln zł co stanowiło prawie 37% sumy 
GBW jako banku przyłączającego. W 2011 w konsekwencji 
przyłączenia MR Banku i przyrostu wynikającego ze wzrostu 
aktywności bankowej suma bilansowa Banku Zrzeszające-
go przekroczyła 10 154 mln zł. Najwyższą sumę bilansową 
w kwocie 12 828 875 tys. zł SGB-Bank osiągnął na koniec 
2014 roku. Przyrost sumy zdeterminowany był kwotami de-
pozytów pochodzących od banków spółdzielczych. 

Kapitały Banku
Kapitały banku stanowią przede wszystkim o poziomie bez-
pieczeństwa funkcjonowania i jego możliwości rozwojowych. 
Fundusze własne SGB-Banku budowane były głównie z po-
działu osiągniętego zysku, oraz obejmowania emisji akcji 
przez zrzeszone banki spółdzielcze. Widoczny jest bardzo 
dynamiczny przyrost funduszy własnych razem, ale także 
każdego funduszu osobno. Od 1992 roku do 2014 roku fun-
dusze własne banku zrzeszającego wzrosły ponad 58 krotnie 
(wykres 2). 
W 1992 i 1993 roku istotnym źródłem zasilenia kapitału za-
kładowego poza podwyższaniem go przez banki spółdziel-
cze była darowizna Fundacji Fundusz Kapitałowy w kwo-
cie 4 585 tys. zł co stanowiło ponad 45% kapitałów GBW 
w tamtym czasie. W 2001 roku kapitały GBW powiększy-
ły się dzięki przyłączeniu Bałtyckiego Banku Regionalnego 
w Koszalinie. Bank ten wniósł do kapitałów 6 537 tys. zł 
funduszu zapasowego, 13 594 tys. zł funduszu rezerwowego 
oraz 15 863 tys. zł kapitału zakładowego. Łączenie 
w 2002 roku z Pomorsko-Kujawskim Bankiem Regionalnym 
w Bydgoszczy zasiliło GBW w fundusze zapasowe w kwocie 
23 931 tys. zł oraz rezerwowe na poziomie 7 000 tys. zł, 
ponadto kapitał akcyjny został powiększony o 14 917 tys. zł 
Łączenie w 2011 roku z Mazowieckim Bankiem Regional-
nym w Warszawie powiększyło fundusze zapasowe o kwotę 
43 700 tys. zł, fundusze rezerwowe o kwotę 30 033 tys. zł 
oraz kapitał zakładowy o kwotę 45 274,7 tys. zł. Na koniec 

Działalność SGB-Banku  
w latach 1992–2014

Zygmunt Miętki
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2014 roku kapitały SGB-Banku wynosiły 597 062 tys. zł. 
Na tę wartość składały się: kapitał zakładowy w kwocie 
231 904 tys. zł, kapitał zapasowy w kwocie 194 705 tys. zł 
oraz kapitał rezerwowy w kwocie 170 453 tys. zł. 
Kapitał zakładowy wzrastał głownie wskutek obejmowania 
emisji nowych akcji przez akcjonariuszy zrzeszonych. W celu 
wzmocnienia kapitałowego banku zrzeszającego władze 
Banku podejmowały uchwały o minimalnym zaangażowa-
niu banków spółdzielczym w kapitał akcyjny. W Zrzeszeniu 
GBW funkcjonowała zasada, że bank spółdzielczy powinien 
utrzymywać minimalny poziom zaangażowania w kapitale 
zakładowym Banku Zrzeszającego w odniesieniu do posia-
danych funduszy własnych Na początku funkcjonowania 
GBW Rada Banku podjęła uchwałę o zaangażowaniu banku 
spółdzielczego w kapitał akcyjny na poziomie 15% funduszy 
własnych1. Zasadę tę podtrzymali akcjonariusze GBW po-
dejmując w grudniu 1996 roku uchwałę w sprawie równe-
go uczestnictwa banków spółdzielczych w kapitale akcyjnym 
spółki w wysokości 15% funduszy własnych brutto każdego 
banku zrzeszonego. W 2006 Zgromadzenie Prezesów przy-
jęło regulację o formach udzielania pomocy w zrzeszeniu, 
w których przyjęto zasadę, że zaangażowanie w kapitale 
Banku Zrzeszającego powinno wynosić 8% funduszy wła-
snych banku spółdzielczego. 
Kapitał zapasowy pochodził przede wszystkim z podzia-

łu zysku. Źródłem zasilania kapitałowego była także emisja 
innych instrumentów kapitałowych. W roku 1995 GBW jako 
bank pełniący funkcję banku regionalnego otrzymał obligacje 
restrukturyzacyjne serii D na dokapitalizowanie, których 
równowartość zaliczył do funduszy zapasowych. Fundusze 
uzupełniające stanowiły głównie pożyczki podporządkowane. 
Pierwszą pożyczką były wyemitowane w 1996 roku obligacje 
10-letnie, dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic-
twa. W latach 2008–2013 Bank, wyemitował bankowe pa-
piery wartościowe na kwotę 171 831 tys. zł, które za zgodą 
KNF zaliczył do funduszy uzupełniających, ponadto w 2010 
roku Bank wyemitował obligacje na kwotę 42 000 tys. zł, 
które za zgodą KNF zostały zaliczone do funduszy podsta-
wowych Banku. Fundusze rezerwowe tworzone były tylko 
z podziału wyniku finansowego.
Przyrost kapitałów banku był następstwem przyjętej polity-
ki kapitałowej i dywidendowej oraz łączeń z innymi bankami 
zrzeszającymi. Do 2004 roku Bank zrzeszający nie wypłacał 
1 Uchwała Rady Banku nr 30/94 z dnia 27–28 czerwca 1994 roku.

dywidendy. Wynik finansowy w pełnej kwocie był przezna-
czany na wzrost funduszy własnych. Od 2004 roku do 2012 
dla akcjonariuszy była wypłacana dywidenda. Dywidenda 
wypłacona była także w 2015 przy podziale wyniku finan-
sowego za 2014 rok roku. Wśród akcjonariuszy zrzeszonych 
wykształciła się praktyka, że z tytułu otrzymanej dywidendy 
Banki Spółdzielcze wykupywały akcje w Banku Zrzeszającym.

Zobowiązania wobec instytucji finansowych
Zobowiązania wobec baków spółdzielczych to podstawowe 
źródło depozytów SGB-Banku, są to głownie lokaty termi-
nowe i środki na rachunkach bieżących. W analizowanym 
okresie (1992–2014) występuje tendencja wzrostowa sta-
nu środków ulokowanych przez banki spółdzielcze w Banku 
Zrzeszającym (wykres 3). Przy ogólnym trendzie wzrostowym 
występowały nieduże wahania między poszczególnymi lata-
mi, które były przede wszystkim następstwem potrzeb płyn-
nościowych banków spółdzielczych, rozwojem akcji kredy-
towej, a także stopnia pozyskanych depozytów, w tym wpły-
wów dopłat bezpośrednich dla rolników, będących klientami 
banków spółdzielczych. Znaczący wzrost kwoty depozytów 
w roku 2011 jest efektem łączenia z MR Bankiem, który na 
dzień łączenia posiadał depozyty banków spółdzielczych 
w kwocie 1 700 mln zł. Lekka tendencja spadkowa w latach 
2008–2011 jest wynikiem zagospodarowania nadwyżek  

finansowych przez wzrost akcji kredytowej w bankach 
spółdzielczych. Środki na rachunkach bieżących podlegały 
zmienności zarówno w poszczególnych latach jak w cią-
gu roku. Obserwowano także dużą zmienność sezonową 
w deponowaniu nadwyżek środków pieniężnych w Banku 
Zrzeszającym w obrębie roku. Sezonowość akcji depozyto-
wej wyraźniej zaznaczała się w początkowych latach dzia-
łalności GBW, to jest w tych okresach, gdzie w strukturze 
akcji kredytowej przeważały kredyty dla rolnictwa. Jednak 
na przestrzeni 25 lat obserwuje się zmniejszanie się udziału 
rolnictwa w kredytowaniu na rzecz innych gałęzi gospodar-
ki. Banki spółdzielcze stają się bankami bardziej uniwersal-
nymi, co wpływa na sposób zagospodarowania pozyska-
nych przez nie depozytów. Takie przemiany w działalności 
banków spółdzielczych przekładają się na strukturę działal-
ności Banku Zrzeszającego. Wpływa to również na kwoty 
środków lokowanych przez banki spółdzielcze w Banku 
Zrzeszającym, a także na długość okresów deponowania. 
Sezonowość w podaży środków posiadająca inną przyczynę 

Wykres 1: Suma bilansowa SGB-Banku w latach 1992–2014
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Wykres 2: Kapitały  SGB-Banku w  latach 1991–2014
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Wykres 4: Zobowiązania sektora niefinansowego i budżetu w latach 1992–2014
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Wykres 3: Zobowiązania wobec instytucji finansowych w latach 1992–2014
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Wykres 10: Wynik finansowy SGB-Banku w latach 1992–2014
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Wykres 7: Należności sektora niefinansowego w latach 1992–2014
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Wykres 5: Struktura procentowa zobowiązań wobec sektora finansowego, 
                       niefinansowego i budżetu w latach 1992–2014
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Wykres 8: Dłużne papiery wartościowe w latach 1992–2014
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Wykres 9: Struktura procentowa aktywów finansowych SGB-Banku 
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pojawiła się od 2004 roku, to jest od przystąpienia Polski do 
UE. Na rachunki rolników w bankach spółdzielczych przekazy-
wane były dopłaty obszarowe dla rolników. Największe kwo-
ty dopłat wpływały na rachunki bankowe na ogół w grudniu 
poszczególnych lat oraz w pierwszym kwartale danego roku. 
Duża ich część osadzała się w postaci lokat zakładanych przez 
rolników w bankach na rachunkach. Banki spółdzielcze nie były 
w stanie zagospodarować dużych kwot nadwyżek w krótkim 
czasie w kredyty, dlatego lokowały je w Banku Zrzeszającym.
Według stanu na koniec 2014 roku zobowiązania wobec 
instytucji finansowych stanowiły kwotę 11 081 453 tys. zł, 
w tym 9 356 321 tys. zł stanowiły lokaty terminowe. Bank 
pozyskiwał ponadto środki z rynku międzybankowego ze 
względu na potrzeby regulowania krótkookresowej płynno-
ści. Jako aktywny uczestnik rynku pieniężnego Bank dys-
ponował limitem w bankach komercyjnych. Kwoty limitów 
nie były znaczące, ale w wystarczającym stopniu zabezpie-
czały regulacyjną płynność. Liczba banków, w których Bank 
Zrzeszający posiadał limity była zmienna i uzależniona od 
ogólnej sytuacji rynkowej.

Zobowiązania sektora niefinansowego i budżetu
W całym okresie funkcjonowania Banku Zrzeszającego pro-
wadziły działalność oddziały. Ich rola ulegała istotnym prze-
obrażeniom. W oddziałach tych prowadzona była działalność 

bankowa ukierunkowana na klientów sektora niefinansowe-
go. Skala tej działalności była jednak niewielka. 
Obserwuje się dużą zmienność w zakresie pozyskiwania środ-
ków pieniężnych od sektora niefinansowego, a także od bu-
dżetu. Największą dynamikę przyrostu środków należy odno-
tować w latach 1995–1998 (wykres 4). Był to okres w którym 
Bank Regionalny GBW SA prowadził bardzo aktywną dzia-
łalność w oddziałach. Wynikiem tej aktywności był przyrost 
liczby rachunków bankowych oraz lokat w oddziałach GBW. 
Duża dynamika przyrostu środków pieniężnych od sektora 
niefinansowego zaznacza się także w latach 2008–2010, to 
jest po uchwaleniu korekty do strategii Banku Zrzeszającego, 
zobowiązującej Zarząd Banku do aktywniejszej działalności 
handlowej. Skokowy przyrost depozytów w 2011 roku był 
następstwem przyłączenia MR Banku. Zobowiązania wobec 
budżetu w całym okresie nie wykazywały znaczącej dynamiki, 
a ich poziom w stosunku do pozostałych depozytów był bar-
dzo niski. Największy poziom depozytów budżetu w bilansie 
Banku Zrzeszającego należy odnotować w latach 2010–2013. 

Jednak od 2012 roku zaznacza się wyraźna tendencja spadku 
tych środków w pasywach SGB-Banku.

Struktura depozytów Banku Zrzeszającego
W strukturze depozytów pozyskiwanych przez Bank Zrze-
szający, widać dominującą pozycję depozytów od banków 
spółdzielczych (wykres 5). W początkowych latach funk-
cjonowania GBW, w całości pozyskanych pasywów, udział 
depozytów od banków spółdzielczych kształtował się na 
niższym poziomie i podlegał większym wahaniom. W tym 
czasie relatywnie wysoki był udział depozytów od klientów 
sektora niefinansowego. Najmniejszy udział depozytów sek-
tora finansowego w Banku Zrzeszającym wystąpił w 1994 
roku i wynosił 70% wszystkich pozyskanych pasywów. Od 
2004 roku udział depozytów podmiotów finansowych w zo-
bowiązaniach Banku Zrzeszającego jest stabilny i regularnie 
przekracza 90% kwot pozyskanych pasywów przez Bank 
Zrzeszający. Udział depozytów od klientów niefinansowych 
w depozytach SGB-Banku był bardzo zmienny, zwłaszcza 
w początkowym okresie jego funkcjonowania. W tym okre-
sie klienci sektora niefinansowego dostarczali około 25% 
depozytów dla Banku Zrzeszającego. Udział tych depozy-
tów w łącznej kwocie depozytów od 1998 roku wykazuje 
tendencję malejącą. Od 2004 roku udział środków klientów 
niefinansowych jest dość stabilny i nie przekracza 8% kwo-

ty pozyskanych depozytów przez SGB-Bank. W tym samym 
czasie banki spółdzielcze dostarczyły ponad 90% depozytów 
dla Banku Zrzeszającego. Depozyty budżetu są prawie nie-
zauważalne, bowiem ich skala jest praktycznie nieznacząca. 
Jedynie w kilku latach środki z tego źródła osiągnęły poziom 
kilku procent w strukturze depozytów Banku Zrzeszającego.

Należności od sektora finansowego
Należności od instytucji finansowych Banku Zrzeszającego, 
to środki pieniężne ulokowane na rynku międzybankowym, 
przede wszystkim w innych bankach komercyjnych, a także 
kredyty dla banków spółdzielczych. Działalność na rynku pie-
niężnym koncentrowała się głównie na regulowaniu płynno-
ści bieżącej Zrzeszenia i GBW. Operacje na rynku pieniężnym 
polegały na deponowaniu lub pozyskiwaniu środków pienięż-
nych w ramach współpracy z bankami komercyjnymi. W Ban-
ku na bieżąco prowadzona była analiza instrumentów rynku 
pieniężnego i kapitałowego pod kątem kształtowania się stóp 
procentowych. Lokaty międzybankowe były elementem za-
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rządzania płynnością zrzeszenia. Ich poziom w całym okresie 
ulegał dużym wahaniom i uzależniony był przede wszystkim 
od ich rentowności, w porównaniu do rentowności innych 
rynkowych instrumentów finansowych, oraz możliwości al-
ternatywnego zagospodarowania nadwyżek finansowych 
zrzeszenia. W analizowanym okresie występowała duża 
zmienność w poziomie należności od instytucji finansowych 
(wykres 6). Dotyczyło to należności terminowych i bieżących. 
Najwięcej należności od instytucji finansowych posiadał Bank 
Zrzeszający w 2006 roku, a zrzeszone Banki Spółdzielcze go-
spodarowały większą pulą środków finansowych w porówna-
niu z ubiegłymi latami, co dla Banku skutkowało relatywnie 
większymi nadwyżkami środków do zagospodarowania na 
rynku finansowym. Bank zwiększył swoje zaangażowanie na 
rynku pieniężnym, ograniczając znacznie inwestycje w bony 
pieniężne. Wartość lokat według stanu na dzień 31.12.2006 
roku ukształtowała się na poziomie 1 627 000 tys. zł i w sto-
sunku do 2005 roku była wyższa o 239%.
Wyraźne obniżenie się poziomu lokat międzybankowych od 
2008 roku jest spowodowane powstałym ogólnoświatowym 
kryzysem sektora finansowego i wyraźnym obniżeniem się 
kwot lokat międzybankowych. 
Średnie stany lokat międzybankowych były wynikiem 
kształtowania się cen na te aktywa i dłużne papiery wartościo-
we. Stan lokat międzybankowych w ostatnich latach kształto-

wał się na niewysokim poziomie i podlegał dużej zmienności. 
W SGB-Banku kwoty tych lokat na dzień 31 grudnia 2010 r. 
(złotowych i walutowych) wynosił 89 609,8 tys. zł i w stosun-
ku do 2009 roku był niższy o 20,3%. Stan lokat międzybanko-
wych na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosił 199 305,1 tys. zł, 
w tym 139 305,1 tys. zł to lokaty walutowe. W stosunku do 
2013 r. stan lokat był niższy o 11%. 

Kredyty dla banków spółdzielczych
Kwoty kredytów udzielanych przez Bank Zrzeszający dla ban-
ków spółdzielczych nie były wysokie. Stan taki wynikał przede 
wszystkim z tego, że banki spółdzielcze strukturalnie były 
nadpłynne i nie zgłaszały potrzeb kredytowych. Tylko nie-
liczne banki wykazywały brak środków i wówczas korzystały 
z kredytów w Banku Zrzeszającym. SGB-Bank dysponował 
też liniami kredytowymi oraz produktami kredytowymi o spe-
cjalnym przeznaczeniu dla banków spółdzielczych. Te produk-
ty były bardzo często atrakcyjne pod względem rentowności 
i oczekiwań klientów banków spółdzielczych. Bank Zrzeszają-

cy oferował produkty kredytowe dla banków spółdzielczych 
w obszarze, w którym banki zgłaszały zapotrzebowanie. 
W poszczególnych okresach funkcjonowania, w zależności od 
sytuacji rynkowej i otoczenia prawnego, oczekiwania banków 
dotyczyły konkretnych produktów. Na początku funkcjono-
wania zrzeszania banki zgłaszały największe zapotrzebowa-
nie na kredyty restrukturyzacyjne i inwestycyjne, w ostatnim 
okresie natomiast na kredyty regulujące płynność nadzorczą, 
kredyty inwestycyjne na finansowanie kredytów mieszkanio-
wych dla ludności oraz pożyczki podporządkowane. 

Należności od sektora niefinansowego
Należności od klientów sektora niefinansowego, są to głów-
nie kredyty udzielone podmiotom gospodarczym i osobom 
fizycznym. SGB-Bank udzielał kredytów samodzielnie lub 
w konsorcjach z bankami spółdzielczymi, a także pozyskiwał 
dopłaty do kredytów preferencyjnych. Charakterystyczny 
jest systematyczny i ciągły wzrost kwot, udzielanych przez 
Bank Zrzeszający kredytów dla podmiotów niefinansowych 
(wykres 7). 
Duża dynamika we wzroście kwot udzielonych kredytów wy-
stępuje w 2009 i pierwszej połowie 2010 roku i jest następ-
stwem zintensyfikowania działań w obszarze kredytowym. 
Przyrost kredytów w 2011 roku w dużej mierze spowodo-
wany był przyłączeniem MR-Banku, który powiększył portfel 

SGB-Banku o kwotę prawie 985 mln zł. Największą kwotę 
kredytów w bilansie Banku Zrzeszającego od podmiotów 
niefinansowych odnotowano w 2014 roku i wynosiła ona 
4 336 mln zł. Kredyty udzielane w konsorcjach z bankami 
spółdzielczymi stanowiły znaczny odsetek portfela kredy-
towego Banku Zrzeszającego. Udział konsorcjów podlegał 
wahaniom. Do 2008 roku udział tych kredytów w portfelu 
kredytów Banku Zrzeszającego wykazywał systematyczny 
wzrost, przy niewielkich wahaniach w krótszych okresach 
czasu. Największy odsetek tego rodzaju kredytów w port-
felu kredytów Banku Zrzeszającego odnotowano w 2008 
r. Wniósł on ponad 63% portfela kredytów. Od tego roku 
udział tych kredytów w portfelu banku zrzeszającego ulega 
zmniejszeniu i tak odpowiednio w 2009 roku wynosi 54%, 
w 2010 r. 50,9%, a w 2014 roku obniżył się do 43%.
Współpraca z bankami spółdzielczymi w zakresie kredytów 
konsorcjalnych opierała się na procedurach kredytowych de-
dykowanych dla tego celu. Funkcjonowały zróżnicowane pro-
cedury konsorcjum zapewniające dużą elastyczność współ-
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pracy w kredytowaniu klientów. Konsorcja te z jednej strony 
umożliwiały bankom spółdzielczym obsługę dużych klientów, 
z drugiej natomiast przyczyniały się do utrzymania i wzrostu 
portfela kredytowego Banku Zrzeszającego. W portfelu kre-
dytowym przeważały kredyty na działalność gospodarczą, 
natomiast udział kredytów dla ludności był niewielki. W ob-
rębie kredytów na działalność gospodarczą, w analizowanym 
okresie, znaczący odsetek posiadały kredyty dla rolnictwa 
i przetwórstwa rolno-spożywczego. W początkowych latach 
funkcjonowania Banku Zrzeszającego dominującymi kredyta-
mi były kredyty rolnicze z dopłatami. Natomiast w ostatnich 
latach udział branży rolniczej zmniejszał się, kosztem kredy-
tów innych branż gospodarki.

Dłużne papiery wartościowe
Jednym z najważniejszych zadań Banku Zrzeszającego w ca-
łym dotychczasowym jego funkcjonowaniu było gwaranto-
wanie płynności dla zrzeszonych banków spółdzielczych. 
To zadanie determinowało potrzebę utrzymywania wysoko 
płynnych aktywów. Ten wymóg spełniały dłużne papiery 
wartościowe i krótkoterminowe lokaty w innych bankach 
komercyjnych. Dłużne papiery wartościowe stanowią po-
ważną pozycję w bilansie. Wynika to z ich dobrej płynności 
i jednocześnie godziwej rentowności. Nadwyżki finansowe 
Banku Zrzeszającego lokowane były w bezpieczne i płyn-

ne instrumenty finansowe emitowane głównie przez Skarb 
Państwa i Narodowy Bank Polski. Obserwuje się tendencję 
wzrostową kwot dłużnych papierów wartościowych w ak-
tywach Banku. W krótszych okresach czasu występują jed-
nak załamania tej tendencji. Stały wzrost kwot lokowanych 
w papiery wartościowe wynikał ze wzrostu skali nadwyżek 
banków spółdzielczych w banku zrzeszającym. Natomiast 
krótkookresowe wahania w wartościach bezwzględnych od 
tendencji wzrostowej, wynikały z poziomu rentowności tych 
instrumentów finansowych. 
Na początku działalności GBW posiadał głownie papiery 
Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego, natomiast 
w ostatnich latach nastąpiła znaczna dywersyfikacja papie-
rów wartościowych. W aktywach znajdowały się znaczne 
kwoty papierów komercyjnych i obligacji komunalnych. 
Największą kwotę dłużnych papierów wartościowych po-
siadał SGB-Bank w 2013 roku. Kwota tych instrumentów 
finansowych przekraczała 6 176282 tys. zł, W strukturze 
znajdowały się obligacje Skarbu Państwa 3 171 832 tys. zł, 

bony pieniężne 1 679 767 tys. zł, oraz papiery komercyjne 
1 033 330 tys. zł. Struktura portfela papierów wartościo-
wych ulegała dużym zmianom. Na koniec 2014 roku port-
fel papierów wartościowych składał się przede wszystkim 
z papierów Skarbu Państwa oraz bonów pieniężnych NBP 
(70% portfela papierów wartościowych na koniec 2014 r.). 
Stan obligacji skarbowych na koniec 2014 r. wynosił 
3 481 618,5 tys. zł, w stosunku do 31.12.2013 r. był wyż-
szy o 9,8%. Stan bonów pieniężnych wynosił 799 875,6 tys. 
zł i był niższy o 52,4% w stosunku do roku poprzedniego.
W 2014 r. SGB-Bank zwiększył zaangażowanie w komercyj-
nych papierach dłużnych. Źródłem tego wzrostu były zakupy 
papierów wartościowych na rynku pierwotnym i wtórnym. 
Poważną pozycje w bilansie Banku stanowiły aktywa pozy-
skane w ramach emisji obligacji komercyjnych i komunalnych, 
dla których agentem emisji prowadzącym ewidencję był 
SGB-Bank.

Aktywa finansowe Banku
Kształtowanie się struktury procentowej wybranych akty-
wów finansowych, to jest należności od instytucji finanso-
wych, dłużnych papierów wartościowych oraz należności 
od klientów sektora niefinansowego SGB-Banku, na prze-
strzeni analizowanego okresu, charakteryzowała duża 
zmienność w udziale poszczególnych grup aktywów (wy-

kres 9). Od początku funkcjonowania GBW do 1995 
w strukturze aktywów dominowały papiery wartościowe. 
W 1996 roku w strukturze tych aktywów ponad 40% sta-
nowiły kredyty dla sektora niefinansowego. Wysoki udział 
kredytów utrzymywał się do 1999 roku. Od 2000 roku 
następuje tendencja zmniejszania się udziału kredytów 
w strukturze aktywów pracujących Banku Zrzeszającego, 
co niewątpliwie jest efektem realizacji strategii banku apek-
sowego. Ponownie największy udział kredytów występuje 
w 2009 roku, to jest po weryfikacji realizacji strategii Banku. 
Występuje duża zmienność w zaangażowaniu w podmioty 
sektora finansowego. Największe zaangażowanie w lokaty 
rynku międzybankowego następuje w 2006 roku, po tym 
okresie do 2010 roku notuje się systematyczny spadek tego 
zaangażowania, aby do 2014 roku ukształtować się na nie-
wielkim poziomie. Począwszy od 2008 roku zaznacza się 
prawidłowość zwiększania się udziału w aktywach kredytów 
od podmiotów niefinansowych, kosztem dłużnych papierów 
wartościowych. Tendencja ta jest następstwem przyjętej 
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w 2008 roku strategii aktywizacji rozwoju działalności ko-
mercyjnej Banku Zrzeszającego. W 2009 roku kwota akty-
wów zaangażowanych w dłużne papiery wartościowe była 
nieznacznie niższa niż kredyty dla podmiotów nie finanso-
wych. Zaangażowanie w dłużne papiery wartościowe wy-
nosiło 2 111 mln zł, a w kredyty 2 112 mln zł. Był to jedyny 
rok w 25 letniej historii SGB-Banku, gdy kwoty należności 
od klientów sektora niefinansowego przekraczały wartość 
dłużnych papierów wartościowych. 

Wynik finansowy Banku
W analizowanym okresie wynik finansowy Banku pod-
legał znacznym wahaniom przy ogólnej tendencji tren-
dzie wzrostowej. Najtrudniejszą sytuację Bank odnotował 
w 1994 roku, kiedy to poniósł stratę na poziomie przekra-
czającym 4 mln zł, co stanowiło ponad 1/3 kapitałów GBW 
(wykres 10). Strata była następstwem tworzenia rezerw, 
przede wszystkim na należności od banków spółdzielczych, 
udzielone w ramach funduszy pomocowych, w odniesieniu 
do których nastąpiło zawieszenie działalności lub ogłoszo-
na upadłość. Znaczący wzrost wyniku w latach 1995–1997 
to efekt otrzymanych obligacji restrukturyzacyjnych, od 
których odsetki stanowiły przychód Banku. Wynik finan-
sowy netto uzyskany w 1998 r. ukształtował się na pozio-
mie 3 162 tys. zł i pogorszył się w stosunku do roku po-

przedniego. Pogorszenie się wyniku finansowego w GBW 
było w dużej mierze następstwem osłabienia tempa wzro-
stu gospodarczego i kryzysu gospodarczego, zwłaszcza 
w sektorze rolnym. Zjawisko obserwowane w GBW było 
charakterystyczne dla całego sektora bankowego, który 
pomimo zwiększenia aktywności gospodarczej odnotował 
ponad 20% obniżenie wyniku finansowego brutto i po-
nad 35% netto. Od 1998 roku występuje systematyczne 
zwiększanie zysku netto, przy czym w krótszych okresach 
czasu następują wahania w poziomie osiąganego wyniku  
finansowego. Niewielkie załamanie wzrostowego trendu 
nastąpiło w 2002 r., kiedy poziom zysku wyniósł 5 316 tys. 
zł i był następstwem wzrostu kosztów związanych z pro-
cesami łączeniowymi oraz potrzeby tworzenia rezerw ce-
lowych w związku z pogarszającą się jakością portfela kre-
dytowego. Efekt kosztowy i przychodowy łączenia ujawniał 
się na bieżąco, a wynikowy nastąpił w kolejnych latach. 
W 2004 roku Bank Zrzeszający wypracował zysk brutto 
w wysokości 64 295 tys. zł. Stanowiło to 750% zysku brutto 

osiągniętego w roku poprzednim. Na tak duży przyrost zy-
sku brutto wpływ miała sprzedaż posiadanych przez GBW 
akcji BGŻ. Wynik brutto osiągnięty z tej transakcji wyniósł 
54 181 tys. zł. Wynik finansowy netto za 2004 rok wyniósł 
45 431 tys. zł i stanowił 332% wyniku netto osiągniętego 
w 2003 roku. Od 2005 roku do 2011 roku następuje syste-
matyczna poprawa wyniku finansowego Banku Zrzeszające-
go, przy niewielkim załamaniu w 2009 roku.
Najwyższy wynik finansowy w kwocie 63 593 tys. 
(51 883 tys. zł netto) w 25 letniej historii Bank Zrzeszający 
osiągnął w 2014 r. Wynik ten był wyższy o 46 280,5 tys. 
zł od uzyskanego w roku poprzednim. Wystąpił tutaj efekt 
wynikowy łączenia z MR Bankiem, a ponadto poprawa wy-
niku na działalności bankowej, obniżenie kosztów działania 
wraz z amortyzacją oraz korzystniejsza różnica wartości 
rezerw i aktualizacji wartości. 

Przedstawione dane sprawozdawcze wskazują na dużą dyna-
mikę przyrostu podstawowych pozycji bilansowych i wyniku 
finansowego Banku Zrzeszającego. Dynamika ta jest przede 
wszystkim wynikiem wzrostu działalności banków spółdziel-
czych oraz procesów konsolidacyjnych w sektorze bankowo-
ści spółdzielczej. Bank zrzeszający kształtował strukturę akty-
wów i pasywów w taki sposób, aby przede wszystkim zagwa-
rantowana była płynność zrzeszenia. Współpraca banków 

spółdzielczych i Banku Zrzeszającego zapewniała dużą dy-
namikę rozwoju i bezpieczeństwo funkcjonowania zrzeszenia 
oraz Banku Zrzeszającego. Wyrazem tego było podwyższanie 
kapitałów własnych SGB-Banku poprzez decyzje o podziale 
wyniku finansowego i obejmowaniu kolejnych emisji akcji. 
W latach 1992–2014 kapitały własne banku powiększyły 
się ponad 58 razy od kwoty 10 187 tys. zł w 1992 roku do 
597 016 tys. zł w 2014 roku. W analizowanym okresie skala 
działalności mierzona wielkością sumy bilansowej powiększy-
ła się ponad 110 razy od kwoty 114 885 tys. zł na koniec 
1992 roku do kwoty 12 828 875 tys. na koniec 2014 roku. 
Działalność bankowa opierała się na zasadzie pozyskiwania 
depozytów od zrzeszonych banków spółdzielczych i aktywo-
waniu ich w dłużne papiery wartościowe, kredyty w konsor-
cjach z bankami spółdzielczymi oraz kredyty udzielane przez 
Bank Zrzeszający. Dzięki tak prowadzonej działalności banko-
wej SGB-Bank zapewniał płynność zrzeszenia oraz uzyskiwał 
stabilny wzrost wyniku finansowego pozwalający na wypłatę 
dywidendy i podwyższanie kapitałów własnych. .
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Wykres 10: Wynik finansowy SGB-Banku w latach 1992–2014

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

klienci budżet

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

Wykres 6: Należności od sektora finansowego w latach 1992–2014

1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

ty
s.

 z
ł

lata a vista bezterminowefinansowy budżet

1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

lata 

ty
s.

 z
ł

Wykres 7: Należności sektora niefinansowego w latach 1992–2014

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

3 500 000

4 000 000

4 500 000

5 000 000

1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

lata 

ty
s.

 z
ł
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Wykres 8: Dłużne papiery wartościowe w latach 1992–2014
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Piotr Fajkowski,  
członek zarządu Rady Nadzorczej GBW SA w latach 1990–1992

Bankowcy sobie ufali

Warto było 25 lat temu zakładać 
bank zrzeszający?

Oczywiście, że tak. Wspólnie 
z kilkunastoma kolegami z in-
nych banków spółdzielczych 
staraliśmy się być w jakimś 
stopniu prekursorami ban-

kowości spółdzielczej w zu-
pełnie nowej sytuacji prawno-

-ekonomicznej, bo 25 lat temu 
gospodarka budziła się do życia. Bankowość spółdzielcza 
wychodziła z — powiedzmy — zaścianka.

Jakiego zaścianka?
W czasach minionych o pozycji banków spółdzielczych w ogra-
niczonym stopniu decydowała ich siła czy profesjonalizm pra-
cowników i zarządów. O większości spraw stanowiła Centrala 
finansowo-organizacyjna, jej funkcję pełnił wtedy Bank Gospo-
darki Żywnościowej. To on odgórnie ustalał ile pieniędzy bank 
spółdzielczy może przeznaczać na działalność kredytową, fun-
dusz płac itp. Odgórnie ustalane były również stopy procento-
we, zarówno depozytów jak i kredytów Taki klasyczny system 
nakazowo-rozdzielczy. Mało tego, do 1975 roku banki spół-
dzielcze w ogóle nie mogły udzielać kredytów na inwestycje. To 
musiało się zmienić zwłaszcza po 1989 roku, wówczas polska 
bankowość, w tym również spółdzielcza weszła na nowe tory.

Należy Pan do grona osób, które zakładały Gospodarczy 
Bank Wielkopolski SA. Skąd mieliście pomysł na bank? Prze-
cież nigdy wcześniej tego nie robiliście?
Mieliśmy doświadczenie, każdy z nas był dyrektorem Banku 
Spółdzielczego, ja zarządzałem bankiem w Buku. Spotykali-
śmy się i razem doszliśmy do wniosku, że warto stworzyć 
własny Bank — zbudowany na bazie kapitałów własnych 
Banków Spółdzielczych, zależny tylko i wyłącznie od nich. Za 
czasów PRL mówiło się o takich działaniach, że nową jakość 
tworzą „Struktury poziome”. My byliśmy takimi strukturami. 
Przeważali wśród nas bankowcy z Wielkopolski, ale byli też 
koledzy z Brodnicy, Gorzowa czy południowo-zachodniej 
Polski. Zmieniły się też uwarunkowania prawne. Poza tym do 
Polski przyjeżdżali działacze i eksperci ds. bankowości spół-
dzielczej, dzieląc się z nami swoimi doświadczeniami know-
-how. Wiedzieliśmy czego chcemy.

Co Pan najbardziej pamięta z tamtego okresu?
Jak wspomniałem wcześniej, spotykaliśmy się w małych zespo-
łach. Każdy przedstawiał swój pomysł na bank zrzeszający. Ale 
najbardziej utkwiło mi w pamięci kilkudniowe spotkanie w Sie-
rakowie, którego współorganizatorem był nieżyjący już prezes 
Alojzy Swoboda, wieloletni dyrektor tamtejszego banku. Wyna-

jął dla nas domki kempingowe. Były już chłodne październikowe 
noce, a my uchwalaliśmy Statut Banku. Wspomagali nas praw-
nicy. To, o czym również trudno zapomnieć, to fakt, że w cza-
sie zgromadzenia założycielskiego spółki okazało się, iż brakuje 
środków na kapitał założycielski. Wieczorem, w trakcie obrad, 
kilkunastu prezesów dzwoniło do przewodniczącego rady nad-
zorczej swojego banku z prośbą o zgodę na zakup dodatkowych 
akcji i w ten sposób wymagany kapitał zgromadziliśmy. Wtedy 
był taki czas, że ludzie sobie ufali, wierzyli na słowo. 

A największy sukces?
W moim odczuciu sukcesem było to, że bank rozpoczął dzia-
łalność operacyjną. Zakładaliśmy rachunki bieżące, obsługi-
waliśmy klientów. I najważniejsze, na kamienicy w centrum 
Poznania pojawił się szyld z napisem: GBW. Kamienicę wypa-
trzył pierwszy prezes GBW, niestety już nieżyjący, Kazimierz 
Grześkowiak. Dowiedział się, że w budynku był kiedyś bank, 
zachował się nawet skarbiec. Gdy podpisywaliśmy umowę 
przedwstępną na zakup obiektu — podpisaliśmy weksle in 
blanco. Ryzykowaliśmy w kilku całym swoim osobistym ma-
jątkiem, ale wtedy były takie czasy, że wiele rzeczy robiło się 
z pominięciem drobiazgowej biurokracji.

Kto wam pomagał przy organizacji banku?
Czas zrobił swoje, każdy może pamiętać coś innego. Sympatycz-
nie wspominam współpracę z poznańskim oddziałem BGŻ. Do-
brze układała się współpraca z Narodowym Bankiem Polskim, 
zarówno Oddziałem Okręgowym w Poznaniu jak i z Departa-
mentem Licencji Bankowych w Warszawie. Ale to moje zdanie, 
może niektórzy koledzy pamiętają tamten okres inaczej.

Jest Pan zadowolony ze swojego dzieła? Coś można było zro-
bić lepiej?
Chciałbym to wyraźnie powiedzieć: GBW to nie było moje 
dzieło, byłem tylko jednym w wielu ludzi, którzy 25 lat temu 
uwierzyli, że coś można robić lepiej i sprawniej. Jestem głębo-
ko przekonany, że nam się udało. Dziś SGB-Bank ma mocną 
pozycję na rynku usług finansowych, bankowość spółdziel-
cza liczy się na rynku.

Skoro jest tak dobrze, to dlaczego sektor bankowości spół-
dzielczej w Polsce nie ma tak dużego udziału w rynku, jak po-
dobne banki we Francji, Holandii czy Niemczech?
Bankowość spółdzielcza w Europie Zachodniej rozwijała się bez 
przeszkód przez ostatnie ponad sto lat. W Polsce, szczególnie 
od lat pięćdziesiątych do siedemdziesiątych XX wieku, była 
marginalizowana. Przed nami jeszcze sporo pracy żeby nadrobić 
zaległości, ale uważam, że zmierzamy w dobrym kierunku..
Rozmawiał Jacek RosFO
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Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Międzyrzeczu 

Myślę, że nadal  
jesteśmy wspólnotą
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Początek lat 90. był okresem 
dynamicznych zmian. Czy 
miały one duży wpływ na 
sytuację banków spółdziel-
czych? 
Na początku lat 90., kie-

dy rozpoczęliśmy prace nad 
utworzeniem banku zrzeszają-

cego, wiele banków miało proble-
my. Plan Balcerowicza zakładał przeprowadzenie trudnych 
reform. Wielu klientów straciło możliwość spłacania swo-
ich kredytów, a to przenosiło się na sytuację banków. Coś 
w tej trudnej sytuacji musieliśmy zrobić. My tutaj, w Trzcie-
lu i Międzyrzeczu, postanowiliśmy wykorzystać dostępne 
wówczas środki na konsolidację i rozpocząć proces połącze-
nia obu banków spółdzielczych. Bardzo nam wtedy pomo-
gły trzy osoby z Departamentu Ekonomicznego Gospodar-
czego Banku Wielkopolski, pani Woźniak, pani Wielichow-
ska i pani Benyskiewicz. Mimo, że sam pochodzę z Trzciela, 
to jednak zgodziłem się, żeby przesunąć naszą uwagę na 
działalność prowadzoną w Międzyrzeczu. Wiedziałem, że 
to tu właśnie jest większy potencjał i właśnie o ten rynek 
powinniśmy przede wszystkim zabiegać. Nazwa naszego 
banku po połączeniu łączyła w sobie jednak nawiązanie do 
obu połączonych podmiotów — Bank Spółdzielczy w Mię-
dzyrzeczu z siedzibą w Trzcielu. I faktycznie przez pewien 
czas centrala naszego banku mieściła się w Trzcielu. 

A jakie czynniki zadecydowały o powstaniu banku zrze-
szającego? 
W 1990 roku została przyjęta Ustawa o zmianach w orga-
nizacji i działalności spółdzielczości, na mocy której BGŻ 
przestał być dla nas nadrzędną organizacją. Pamiętam jed-
no z ostatnich naszych spotkań w ramach BGŻ, kiedy to 
jeden z dyrektorów BGŻ, powiedział, że „prawo tak za-
działało, że jesteście teraz samodzielni i możecie robić co 

chcecie”. Dla nas to zdanie zabrzmiało trochę jakby było 
wypowiedziane w charakterze: „a teraz rób ta co chceta”. 
Myślę, że wszyscy odczuli, że ocena tej nowej sytuacji nie 
jest jednoznaczna. Mieliśmy świadomość, że konieczna 
jest jakaś nowa forma organizacji, bo sami nie damy sobie 
rady na rynku, i tak zaczęliśmy ze sobą rozmawiać. W na-
szym regionie inicjatorami tych rozmów, a później kon-
kretnych działań na rzecz powołania banku zrzeszającego, 
byli Marek Nowak (BS Gorzów Wlkp.), Zbigniew Wielgosz 
(GBS Barlinek), Tadeusz Drabik (GBS Choszczno). Można 
powiedzieć, że i ja należałem do tej grupy. Uczestniczyłem 
w tych pierwszych rozmowach. Dowiedzieliśmy się wtedy, 
że banki poznańskie także intensywnie już działają w tej 
samej sprawie, wiec nawiązaliśmy z nimi kontakt. Najbar-
dziej zaangażowane osoby z banków poznańskich, które 
pamiętam, to Edmund Kowalski (BS Grodzisk Wlkp.), Stani-
sław Stempel (SBL Lwówek), Wojciech Jujeczka (BS Dusz-
niki), Józef Mitura (BS Brodnica), Piotr Fajkowski (BS Buk). 
To właśnie oni stanowili trzon tej grupy, która doprowadzi-
ła do powstania Gospodarczego Banku Wielkopolski. Póź-
niej dołączyły banki dolnośląskie i w tym kontekście szcze-
gólnie pamiętam zaangażowanie Elżbiety Nowakowskiej 
(BS Dzierżoniów). Aktywny był także Cezary Maciejewski 
(KDBS Włocławek). Ogromną rolę odegrał także Kazimierz 
Grześkowiak, pierwszy prezes zarządu Gospodarczego 
Banku Wielkopolski oraz Henryk Kołtoniak, przewodniczą-
cy I Rady Banku. Kluczowym momentem było spotkanie 
założycielskie, które odbyło się w listopadzie 1990 roku 
w Sadach koło Poznania. Jadąc na spotkanie założycielskie 
wiedzieliśmy już jakie będzie minimum kapitałowe, ale na 
miejscu okazało się — i nie wiem jak to się wtedy mogło 
stać — zabrakło nam kapitału. Zrobiliśmy więc szybką ak-
cję, żeby uzbierać niezbędny kapitał. Deklarowaliśmy za-
kup większej ilości akcji niż to wstępnie planowaliśmy. Za-
mknęliśmy wtedy tamten dzień pełnym sukcesem. Zakup 
akcji został zadeklarowany, notariusz mógł przygotować 
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akt powołania spółki i Gospodarczy Bank Wielkopolski zo-
stał utworzony. 

Jakie mieliście Państwo oczekiwania wobec banku zrze-
szającego? Jakie zadania mu wtedy przypisaliście? 
Na pewno myśleliśmy o wszelkiego rodzaju wspomaganiu 
banków spółdzielczych przez bank zrzeszający, między in-
nymi w zakresie rozliczeń międzybankowych. To było dla 
nas bardzo ważne, bo trudno nam było wyobrazić sobie sy-
tuację, w której każdy bank będzie samodzielnie podpisywał 
umowy ze wszystkimi innymi bankami dotyczące rozliczeń 
międzybankowych. Pokładaliśmy duże nadzieje w banku 
zrzeszającym jako instytucji, która wesprze nas, tworząc 
wszelkie niezbędne rozwiązania proceduralne. Tych różnych 
funkcji, sprawozdań, procedur i wymagań jest coraz więcej. 
Nadal jednak — w tym zakresie — nie możemy się doczekać 
takiego wsparcia ze strony banku zrzeszającego, jakiego by-
śmy oczekiwali. Na pewno dużym ułatwieniem dla banku 
zrzeszającego (także w zakresie realizacji zadań związanych 
ze wsparciem proceduralnym) i dla nas samych byłoby funk-
cjonowanie tylko jednego wspólnego dla wszystkich pro-
gramu informatycznego. Mieliśmy możliwość zapoznać się 
z niemieckim systemem wsparcia banków spółdzielczych 
w ramach BVR (Bundesverband der Deutschen Volksban-
ken und Raiffeisenbanken), które opiera się właśnie na ist-
nieniu jednego systemu informatycznego. To ewidentnie 
przekłada się na wyniki biznesowe. Wiele procedur banki 
niemieckie otrzymują z BVR do bezpośredniego wykorzy-
stania — nie muszą niczego dostosowywać do swojego sys-
temu informatycznego, bo system jest wspólny. Bardzo mi 
się to podoba. 

W okresie powstawania GBW mieliście chyba bardzo 
dużo możliwości przyglądania się rozwiązaniom stosowa-
nym w zachodnioeuropejskich bankach spółdzielczych?
Tak, mieliśmy możliwość udziału w wielu wyjazdach zagra-

nicznych i spotkaniach. Myślę, że one mocno ukształtowały 
naszą świadomość. Podczas tych wyjazdów naprawdę się 
rozmawiało. Spotkania dużo wniosły do naszych rozmów, 
ale także do naszych działań. Oczywiście nie wszystkie roz-
wiązania zachodnioeuropejskie nam się podobały. Z dużym 
dystansem na przykład przyglądaliśmy się rozwiązaniom 
holenderskim, które w naszym odczuciu, całkowicie zatraci-
ły tradycje spółdzielcze. Wydaje mi się, że także francuskie 
banki — Crédit Mutuel i Crédit Agricole straciły już wiele ze 
swojej spółdzielczości. Według mnie najlepiej to wszystko 
działa w Niemczech w ramach BVR. 

Akt powołania banku zrzeszającego musiał być dopiero 
początkiem prac — bank powstał, ale trzeba było go zor-
ganizować, stworzyć struktury, delegować zadania. Jak 
przebiegał ten proces? Czy opieraliście się Państwo na 
jakiś wzorcach?
Tak, szczególnie na tym etapie, wspierali nas bardzo moc-
no partnerzy zagraniczni. Szczególnie bliska była współpra-
ca GBW z Crédit Mutuel. Oni zresztą objęli nawet jakieś 
udziały w banku zrzeszającym. Przyznam, że takich szczegó-
łów nie znam, bo tym wszystkim zajmował się już wybrany 
przez nas Zarząd. To była taka praca bieżąca, w której my tak 
bezpośrednio nie uczestniczyliśmy. Pamiętam, że kupiliśmy 
wtedy ten pierwszy budynek przy ul. Mielżyńskiego w Po-
znaniu. Na parterze były wtedy kredyty, a na pierwszym 
piętrze Zarząd. 

Kolejnym kluczowym momentem w historii Gospodarcze-
go Banku Wielkopolski był rok 1994. 
Tak, ale jeszcze wcześniej powstały dwa inne banki zrzesza-
jące — Banku Unii Gospodarczej w Warszawie oraz Gospo-
darczy Bank Południowo-Zachodni we Wrocławiu. My się 
w te procesy bezpośrednio nie angażowaliśmy. Szczególnie 
aktywny był GBPZ, który działał w Polsce Południowej. Tam 
było wówczas bardzo dużo małych banków spółdzielczych 
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i ilościowo stanowili mocną grupę. Część banków spółdziel-
czych pozostawała w strukturach BGŻ. Dopiero rok 1994 
i przyjęcie tzw. Ustawy świętojańskiej zmienił tę sytuację. 
Ustawa zakładała utworzenie banków regionalnych zrzesza-
jących banki spółdzielcze. My byliśmy wtedy przeciwni two-
rzeniu tych nowych banków regionalnych. Obawialiśmy się, 
że ich powstanie będzie się dla nas wiązało z dodatkowymi 
kosztami, a nie przyniesie nam żadnych dodatkowych ko-
rzyści. Atmosfera była wtedy bardzo ciężka, ale pamiętam, 
że ostatecznie przeforsowane zostało powstanie 9 banków 
regionalnych. Kolejnymi ważnymi punktami były procesy łą-
czeniowe o których już trochę powiedziałem. Teraz znów je-
steśmy w takim kluczowym momencie, wyznaczonym przez 
prace nad utworzeniem IPS. Bardzo mocno i głośno mó-
wimy o tym, że dla nas ważne jest, żeby IPS przejął pewne 
funkcje, które w sposób szczególny ciążą nam w codziennej 
pracy banku. Uważam, że sprawy płynnościowe, sprawy ry-
zyka stopy procentowej, które my tu w banku obliczamy, 
powinny być skumulowane na poziomie IPS. Widzimy, że 
na razie, to wszystko zmierza właśnie w tym kierunku, ale 
pewnie musimy poczekać co przyniesie życie. 

Pamiętam, że w latach 90. banki spółdzielcze bardzo moc-
no trzymały się ze sobą w swoich regionalnych grupach, 
nawzajem się wspierały. Czy idea współdziałania jest tak 
samo ważna i silna jak dawniej?
Grupy tworzą ludzie. Zachodzące zmiany kadrowe powoduję, 
ze ta idea wspólnoty, współdziałania, stopniowo zanika. Myślę 
jednak, że wpływ na to miało także to, że ustawa o bankach 
spółdzielczych i bankach zrzeszających nie przewidziała kon-
kurencji wewnętrznej. Myślę, że można było wprowadzić takie 
zapisy, które zatrzymałyby wewnętrzną konkurencję. Myślę, 
że wówczas łatwej byłoby nam zachować dawną atmosferę 
wspólnoty. Dziś każdy „stoi na prawie” — podejmując działania 
konkurencyjne, zawsze może powiedzieć, że „prawo tego nie 
zabrania”. Myślę jednak, że duch współpracy jeszcze istnieje. 

Czy z punktu widzenia minionych 25 lat, może Pan powie-
dzieć, że utworzenie GBW było dobrą decyzją?
Tak, zdecydowanie. Utworzenie GBW było bardzo dobrą 
decyzją. I nie mówię tego tylko dlatego, że jestem emocjo-
nalnie związany z bankiem, w którego powstaniu uczestni-
czyłem, ale także dlatego, że wypracował dla nas wiele przy-
datnych rozwiązań i że możemy liczyć na faktyczne wspar-
cie, w zasadzie w każdej kwestii z którą się zwrócimy. Są na 
pewno takie obszary w których nie do końca jesteśmy za-
dowoleni ze wsparcia banku zrzeszającego, ale są też takie, 
które oceniam bardzo dobrze. Bilans jest jednak dodatni. 

Czy pamięta Pan w jaki sposób powstało logo GBW?
Logo zostało wybrane przez nas, czyli przez pierwszą Radę 
Banku. I do dziś funkcjonuje. Na jednym z pierwszych po-
siedzeń rady rozmawialiśmy o tym, że bank zrzeszający po-
winien mieć swoje logo. Na kolejnym posiedzeniu Zarząd 
przedstawił nam trzy albo cztery propozycje z których wy-
braliśmy tą jedną. Uważam, że wybraliśmy najlepsze i że ża-
den z pozostałych banków zrzeszających nie miał tak dobre-
go. Jest bardzo efektowne i ponadczasowe. 

Czy chciałby Pan coś jeszcze dodać?
Tak, chciałbym raz jeszcze podkreślić naprawdę niezwykłą 
atmosferę, jaka towarzyszyła powstawaniu Gospodarczego 
Banku Wielkopolski. Odczuwalny był wtedy potężny en-
tuzjazm, który trwał przez lata. Ta atmosfera była bardzo 
budująca i myślę, że w jakimś stopniu nadal istnieje. My-
ślę, że nadal wszyscy mamy świadomość, że musimy dzia-
łać, rozwijać, pokonywać różne trudności, bo to jest nasze, 
bo robimy to dla samych siebie. Myślę, że nadal jesteśmy 
wspólnotą. .
Dziękuję za rozmowę. Małgorzata Julia Palma FO
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Wspólnie zadbaliśmy 
o bezpieczeństwo tysięcy transakcji 

Odzyskaliśmy ponad 34 mld zł
przeterminowanych należności 

71 785 00 12 klientdks@krd.pl
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Władysław Klażyński,  
członek Rady Nadzorczej GBW SA w latach 1990–1992,  
prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Skierniewicach

To był 
bardzo dobry pomysł

sowych na zwiększenie funduszy własnych, bo ich minimal-
na wielkość była już wymagana przez NBP. Przede wszystkim 
rezygnowaliśmy wtedy z wypłaty dywidendy, przeznaczając 
niemal cały zysk na zwiększenie kapitałów. Mobilizowaliśmy 
także członków banku do zwiększania funduszu udziałowe-
go poprzez wpłaty dodatkowych udziałów. Do 2011 roku 
w skierniewickim banku spółdzielczym zgromadziliśmy ponad 
13 mln zł wkładu udziałowego. Byliśmy jednym z najwięk-
szych banków pod względem wielkości udziałów własnych. 
Obecne zmiany zniechęcają niestety udziałowców do więk-
szego angażowania się w powiększanie funduszu udziałowego 
banku. A przecież dzisiaj zatrzymanie zysku już nie wystarcza 
do powiększania funduszy własnych, trzeba szukać innych 
sposobów. Te banki, które nie potrafiły zebrać wymaganych 
funduszy własnych ogłaszały upadłość albo były przyłączane 
do innych banków. 

Jak w tym czasie wyglądała współpraca z BGŻ?
W 1994 roku weszła w życie nowa ustawa o restruktury-
zacji sektora banków spółdzielczych, która ponownie chcia-
ła nas uzależnić od BGŻ, tym razem jako banku krajowego, 
w trójszczeblowej strukturze sektora. Duża część banków 
spółdzielczych przystąpiła do tej struktury, w której powsta-
ło 9 banków regionalnych zrzeszających banki spółdzielcze. 
Ale nie przystąpiły do niej trzy nowe banki zrzeszające, czyli 
Gospodarczy Bank Wielkopolski w Poznaniu, Bank Unii Go-
spodarczej w Warszawie i Gospodarczy Bank Południowo-Za-
chodni we Wrocławiu. Tak duża liczba banków zrzeszających 
była zupełnie niepotrzebna, ale pamiętam, jak przedstawiciele 
NBP tłumaczyli nam, że taka liczba zrzeszeń jest konieczna. 
Po pewnym czasie do tej struktury przyłączono także GBW. 
Bank w Skierniewicach był wówczas zrzeszony w Banku Unii 
Gospodarczej, bo trzeba dodać, że nowa ustawa narzucała 
obowiązek zrzeszania się banków spółdzielczych w bankach 
regionalnych, czego, jak już wspominałem, wcześniej nie było. 

Podobno pojawiła się wówczas szansa na przejęcie BGŻ 
przez banki spółdzielcze?
Był nawet zarzut, że nie udało się tego zrobić, chociaż mieliśmy 
taką szansę. Pamiętam, że nikt nie chciał się podjąć wyceny 
BGŻ. A to oznacza, że nikt nie wiedział ile trzeba by było za ten 
bank zapłacić. Banki spółdzielcze, jako akcjonariusze tego ban-
ku, domagały się przeprowadzenia audytu BGŻ żeby poznać 
jego faktyczną wartość, a przede wszystkim dowiedzieć się, 

Kto pierwszy zaproponował 
utworzenie niezależnego od 

BGŻ banku zrzeszającego 
w 1990 roku?
Według mnie, mogła to być 
inicjatywa dwóch banków 
spółdzielczych: z Tarnowa 

Podgórnego, gdzie prezesem 
był Kazimierz Grześkowiak, póź-

niej pierwszy prezes GBW, i z Mosiny 
w którym prezesem zarządu był Henryk Kołtoniak, pierwszy 
przewodniczący rady nadzorczej GBW. Czy tak było na pew-
no trudno mi dzisiaj powiedzieć. Pierwsze rozmowy na ten 
temat prawdopodobnie toczyły się wśród przedstawicieli 
banków poznańskich, a potem „rozeszły się” te propozycje 
także na inne regiony kraju. W moim ówczesnym wojewódz-
twie funkcjonowały 23 banki spółdzielcze ale z wojewódz-
twa skierniewickiego tylko ja brałem udział w pracach założy-
cielskich nowego, niezależnego banku zrzeszającego. Warto 
tutaj wyjaśnić, że chociaż mówimy o banku zrzeszającym, 
którym stał się ostatecznie GBW, to wówczas powoływali-
śmy do życia bank, który miał po prostu pomagać bankom 
spółdzielczym, ponieważ w tym czasie nie było jeszcze obo-
wiązku zrzeszania.

Co spowodowało, że podjęta została decyzja o założeniu 
tego banku?
Przede wszystkim BGŻ utracił status banku nadzorującego 
banki spółdzielcze. Zgodnie z ustawą ze stycznia 1990 roku 
bank ten stracił podstawę prawną do wykonywania funkcji 
centralnego związku spółdzielczego, uprawniającą do prze-
prowadzania lustracji i funkcji instruktażowych, wobec zrze-
szonych banków spółdzielczych. W tym momencie banki 
spółdzielcze zrozumiały, że przyszedł moment na prowadze-
nie samodzielnej działalności. Na ówczesnej fali przemian, 
to było najpoważniejszym argumentem przemawiającym za 
wykorzystaniem samodzielności do dalszego rozwoju banku 
i regionu, w jakim on prowadził działalność. Pojawiła się szan-
sa, żeby lokalna społeczność skorzystała na tych zmianach. 
Dopiero wówczas sobie uświadomiłem, że wszystkie kredyty, 
jakie udzielaliśmy będąc w strukturach BGŻ, były limitowane. 
Bank dostawał z BGŻ limit kredytowania, którego nie mógł 
przekroczyć. Ale możliwość samodzielnego działania wiązała 
się jednocześnie z koniecznością poszukiwania środków finan- FO
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czy nie ma zaległych zobowiązań, które później musielibyśmy 
spłacić. Było to szczególnie ważne ze względu na fakt, że banki 
spółdzielcze dysponowały ograniczonymi funduszami, zwłasz-
cza po powołaniu do życia trzech nowych banków zrzeszają-
cych, a potem dziewięciu banków regionalnych. W mojej oce-
nie ówczesny Skarb Państwa nie chciał podać nam kwoty, za 
jaką można kupić BGŻ. Mówili wprawdzie — bierzcie — ale nikt 
nie wiedział — za ile. Pojawiały się bardzo różne informacje. 
Nikt nie powiedział jednak, na jakich warunkach moglibyśmy 
ten bank przejąć. Podejrzewam, że chodziło raczej o to, żeby 
wszystkie banki spółdzielcze znowu skupione były w jednym 
dużym banku, który by je nadzorował. Biorąc pod uwagę to, co 
się dzieje obecnie, uważam, że nikt nigdy nie myślał poważnie 
o samodzielności banków spółdzielczych. Wracając do kwestii 
przejęcia BGŻ, to może udałoby się to zrobić, gdyby państwo 
zaoferowało tę instytucję spółdzielcom za symboliczną zło-
tówkę, ale takie rozważania można prowadzić tylko w odnie-
sieniu do ówczesnych wydarzeń i sytuacji gospodarczej kraju. 
Przecież wielu bankom spółdzielczym brakowało wtedy kapi-
tałów własnych, skąd więc mieli pozyskać dodatkowe środki 
finansowe na zakup dużego banku?

Jaką rolę odegrali zagraniczni doradcy, którzy mieli poma-
gać w przekształcaniu sektora banków spółdzielczych?
Nie ulega wątpliwości, że ci wszyscy doradcy, którzy wówczas 
pojawili się w Polsce zbierali przede wszystkim informacje 
o naszej gospodarce. W naszym banku w Skierniewicach poja-
wiła się nawet delegacja z Japonii. Nie można pomijać faktu, że 
ci eksperci przekazali nam wartościową wiedzę i sporo nauczy-
li. Inicjatywę powstania GBW poparł finansowo francuski bank 
Crédit Mutuel i został akcjonariuszem tego banku. Francuzi 
zapraszali też przedstawicieli polskich banków spółdzielczych 
do przyjazdu i zapoznania się z funkcjonowaniem ich banków 
spółdzielczych. Ich banki miały wówczas pewną samorządność 
ale dyrektorów banku spółdzielni mianowała centrala Crédit 
Mutuel. Ważną rolę odegrały też szkolenia organizowane 
przez zagranicznych doradców, podczas których omawiano, 
między innymi, kwestie organizacyjne banków spółdzielczych 
w różnych krajach europejskich, jak również sposoby zarządza-
nia nimi. Było to bardzo potrzebne, ponieważ ówczesny po-
ziom zarządzania w polskich bankach spółdzielczych nie był na 
najwyższym poziomie. 

Jak przebiegało spotkanie założycielskie GBW w Sadach 
pod Poznaniem?
W pewnym momencie okazało się, że brakuje nam pieniędzy 
na kapitał założycielski tego banku. Brakowało około miliarda 
starych złotych. Na krótki okres zapadła cisza, a następnie or-
ganizatorzy zwrócili się do zebranych o zadeklarowanie wyż-
szych wpłat. Brak tych środków groził, że inicjatywa założe-
nia Banku może się nie powieść. Nasz bank w Skierniewicach 
zaoferował dodatkowo 150 mln zł. Podobnie zrobiło kilka 
innych banków żeby zebrać potrzebną kwotę. W ten sposób 
udało się uzupełnić brakujący kapitał do wymaganego mini-
mum. Spisany został akt notarialny, w którym zapisano m.in. 
uchwałę o zatwierdzeniu statutu nowego banku i powstaniu 
składu Rady Nadzorczej. Była w nim zapisana pomoc dla ban-
ków spółdzielczych. np. w zapewnieniu wspólnego kredyto-
wania, zachowania płynności, prowadzenia szkoleń i działań 
marketingowych itp. Postanowiono też wkrótce utworzyć 
ośrodek szkolenia i edukacji przy GBW, nazwany później 

Bankowym Ośrodkiem Doradztwa i Edukacji. Społeczny Za-
rząd Banku szybko znalazł lokal na siedzibę.

Mimo upływu 25 lat od powstania GBW, nie została prze-
sądzona do tej pory ważna kwestia, czym właściwie ma być 
bank zrzeszający?
Na przestrzeni lat okazało się, że były dwie opcje i wokół nich 
cały czas trwała dyskusja. Była grupa banków spółdzielczych, 
która uważała, że powinien to być tylko i wyłącznie bank apek-
sowy. Natomiast druga grupa uważała, że bank zrzeszający po-
winien prowadzić pełną działalność komercyjną i dodatkowo 
realizować misję pomocy bankom spółdzielczym. Powinien 
także w pewnych kwestiach wyręczać banki spółdzielcze w re-
prezentowaniu sektora przed władzami, czy też współpraco-
wać z NBP. Krótko mówiąc miał wspomagać banki spółdziel-
cze w ich działalności. Nie miał jednak narzucać obowiązku 
zrzeszania i ograniczać uprawnień banków spółdzielczych. 
Obowiązek zrzeszania narzuciła dopiero ustawa z 1994 roku 
o restrukturyzacji sektora banków spółdzielczych i BGŻ. Ktoś 
wówczas doszedł do wniosku, że tak małe podmioty nie mogą 
mieć pełnej swobody działania. Dlaczego, nie wiem? Czego się 
obawiano? Tego też nie wiem. Moim zdaniem banki spółdziel-
cze zdały egzamin i wciąż jest ich ponad 500. Te które upadły 
nigdy nie stwarzały problemu ekonomiczno-gospodarczego 
dla funkcjonowania sektora, czy też regionu. Dla mnie nie 
jest zrozumiałe dążenie do organizacji banków spółdzielczych 
w jedną lub dwie grupy. De facto za ileś lat pozostanie już 
tylko jedna grupa. Dobrym rozwiązaniem byłoby powstanie 
dwóch grup, przy czym jedna mogłaby mieć charakter w pełni 
skonsolidowany, a druga skupiała banki działające samodziel-
nie. W mojej ocenie większej konsolidacji sektora miało służyć 
uchwalenie przepisów o braku możliwości zaliczania wkładów 
udziałowców do funduszu własnego najwyższej kategorii. Po-
tem ten zapis został złagodzony. Pod pewnymi warunkami te 
udziały można jednak zaliczać do funduszy własnych banku. 
Dlaczego ograniczać funkcjonowanie małych banków w ich 
regionach działania, skoro mogą to robić samodzielnie? W na-
szym banku fundusz udziałowy ma wartość 5 mln zł ale na 
kontach udziałowców pozostaje wciąż 10 mln zł. Nikt tych 
pieniędzy nie wycofuje z banku. Gdyby była taka potrzeba, 
to jesteśmy w stanie zgromadzić nawet 20 mln zł w funduszu 
udziałowym. W mojej ocenie przynajmniej kilkanaście banków 
spółdzielczych mogłoby działać samodzielnie. 

Jak Pan ocenia z perspektywy czasu inicjatywę utworzenia 
nowego banku zrzeszającego, jakim był GBW?
Z pewnością powołanie do życia trzech pierwszych banków 
regionalnych niezależnych od BGŻ było bardzo dobrym po-
mysłem. Był to także impuls do stworzenia czysto polskiego 
sektora finansów. Późniejsze działania oceniam już negatywnie. 
Było to w zasadzie drenowanie bankowych kapitałów i zysków. 
Możliwe, że współdziałanie pierwszych trzech banków zrzesza-
jących z BGŻ, bez nowych banków regionalnych, przyniosłoby 
lepsze efekty. Był to też pożyteczny poligon doświadczalny, 
gdzie mogliśmy się uczyć i wypracować optymalne rozwiązania, 
według najlepszych zagranicznych wzorów. Jeśli o mnie chodzi, 
to prawdopodobnie w nagrodę, że jako pierwszy zadeklarowa-
łem dodatkową kwotę na zakup akcji w powstającym banku 
GBW, zostałem wybrany do jego I Rady Nadzorczej..
Dziękuję za rozmowę. Janusz Orłowski
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Helena Kłosowska, 
 członek Komisji Rewizyjnej w GBW SA w latach 1990–1995 

Z tradycją 
w nowoczesność

Jakie czynniki zadecydowały o rozpoczęciu przez banki 
spółdzielcze działań, które ostatecznie doprowadziły do 
utworzenia Gospodarczego Banku Wielkopolski?
Na początku lat 90. poszukiwaliśmy dla siebie nowych roz-
wiązań, które pozwoliłyby na kontynuację tradycji banko-
wości spółdzielczej. Najważ-
niejsze było dla nas wówczas 
właśnie to, by bankowość 
spółdzielcza przetrwała. W 
utworzeniu nowego zrze-
szenia widzieliśmy szansę na 
własny rozwój przy jednocze-
snym zachowaniu tradycyj-
nych wartości spółdzielczych. 
Muszę jednak dodać, że na 
naszym terenie idea utwo-
rzenia GBW spotykała się 
z oporami, chociaż my, jako 
Bank Spółdzielczy w Ino-
wrocławiu, należeliśmy do 
tej grupy banków, który nie 
myślał o przeszłości, tylko 
o przyszłości. Bankami z gru-
py kujawskiej, które także za-
angażowały się w tworzenie 
nowego banku zrzeszające-
go i podpisały akt notarial-
ny, były banki spółdzielcze 
z Inowrocławia, Gąsawy, 
Rojewa, Kruszwicy, Brodni-
cy, Koronowa, Rogowa, Kcy-
ni, Janowca i Złotnik. Wielu 
z tych banków już dziś nie 
ma, albo stały się oddziałami 
innych banków spółdzielczych. Myślę, że dodatkowo skła-
niało nas do zaangażowania się w tworzenie banku zrzesza-
jącego także to, że wiedzieliśmy, że nie stracimy samodziel-
ności, że będziemy mogli się dalej rozwijać, a jednocześnie 

będziemy mogli pozostać lokalnym bankiem, działającym na 
rzecz społeczności lokalnej. 
W tamtym czasie, nie było też takich ograniczeń formalno-
-prawnych. Dziś nie moglibyśmy już sobie tak po prostu 
kupić udziałów. Dziś trzeba byłoby postarać się najpierw 

o zgodę Komisji Nadzoru 
Finansowego. My jadąc na 
spotkanie założycielskie, na 
podpisanie aktu notarialnego, 
nie wiedzieliśmy ile będzie 
kapitału. To się okazało już 
na samym spotkaniu. Pierw-
szy zjazd akcjonariuszy odbył 
się w dniach 12–13 listopa-
da w Sadach. Na początku 
każdy mówił, że chce kupić 
jedną akcję. Z takim planem 
jechaliśmy na spotkanie za-
łożycielskie, taka informacja 
była przekazywana w terenie. 
Na spotkaniu założycielskim 
okazało się jednak, że fundu-
szu akcyjnego jest za mało. W 
moich notatkach z tamtego 
czasu znalazłam informację, 
że najwięcej akcji kupiły wte-
dy banki spółdzielcze z Brod-
nicy, Gorzowa Wielkopolskie-
go, Bank Rzemiosła w Pozna-
niu i SBL w Poznaniu. 
Była też taka sytuacja, że ja 
z Tosią Staniaszek, zamknę-
łyśmy drzwi sali w której ob-
radowaliśmy na klucz, żeby 

ludzie nie wyszli. Brakowało nam kapitału. Było już późno 
i robiło się ciemno. Ciągle ktoś dokupywał po jednej ak-
cji. Część osób, które już swoje akcje kupiły, zdążyła już 
wyjechać. Inni zbierali się już do odjazdu, a my nadal nie FO
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mieliśmy zebranego wymaganego kapitału. Więc zamknę-
łyśmy drzwi na klucz, żeby ludzie się tak nie rozchodzili 
dopóki nie zbierzemy wymaganego kapitału. Ostatecznie, 
tak jak już mówiłam, całą sytuację uratował prezes Mitura, 
który wykupił wtedy wszystkie brakujące akcje, a później je 
odsprzedawał. Ja również je od niego później odkupiłam, 
bo tak się wtedy umówiliśmy. 
Ostatecznie udało nam się zebrać kapitał niezbędny do 
podpisania aktu notarialnego, nie mieliśmy natomiast 
środków na działalność banku. Z moich notatek wyni-
ka, że wtedy 122 banki złożyły bezodsetkowe lokaty po 
20 mln zł na pokrycie kosztów funkcjonowania banku. 
Kolejna emisja obejmowała 20 akcji po 50 mln zł na wa-
runkach akcji założycielskich. 

Co według Pani zmieniło się przez te 25 lat od momentu 
powołanie Gospodarczego Banku Wielkopolski?
W 1990 roku my, jako Bank Spółdzielczy w Inowrocławiu, 
mieliśmy 2,2 mln zł sumy bilansowej, udzielonych kredytów 
o wartości 1,5 mln zł i wynik finansowy o wartości 370 tys. zł. 
Zatrudnialiśmy 26 osób. Dziś mamy 290 mln zł sumy bilan-
sowej, udzielonych kredytów o wartości 160 mln zł i wynik 
finansowy o wartości 4,7 mln zł. Zatrudniamy 40 osób. To 
obrazuje skalę wzrostu. 
Dla mnie utworzenie GBW było ogromnym sukcesem. Pa-
trząc chociażby na nasze wyniki finansowe — wydaje mi się, 
że gdyby nie GBW nie udałoby nam się osiągnąć takiego 
poziomu. Nie wiem, czy GBŻ tak by nam pomógł i nie wiem, 
czy sami dalibyśmy radę. Wszystkie szkolenia, narady, spo-
tkania, organizowane przez GBW, pokazywały nam drogę 
rozwoju i proponowały narzędzia dzięki którym doszliśmy 
do tego sukcesu, którym możemy się cieszyć dzisiaj. 

Jak wspomina Pani prezesa Kazimierza Grześkowiaka, 
pierwszego prezesa zarządu GBW?
Nie znałam bliżej prezesa Grześkowiaka, bo wywodził się 
on z grupy poznańskich banków spółdzielczych. Poznałam 
go jako lidera procesu tworzącego bank zrzeszający. Był na 
pewno człowiekiem odważnym. Nie wiedząc tak dokład-
nie, co go czeka, podjął się poprowadzenia banków spół-
dzielczych przez cały proces tworzenia banku zrzeszające-
go. Na pewno dużo wymagał od siebie i od nas wszystkich. 
Był także bardzo konkretny. Nigdy — w czasie mojej współ-
pracy z nim — nie spotkałam się z tym, żeby zmienił swoje 
zdanie. Wszystko co postanowił i co powiedział, faktycz-
nie realizował. Był także inicjatorem powstania Krajowego 
Związku Banków Spółdzielczych — izby gospodarczej, któ-
rej działanie w sektorze bankowości spółdzielczej wydaje 
się być dziś niezbędne. 

Początek lat 90. to był także okres ogromnego wsparcia 
udzielanego przez spółdzielcze banki zachodnioeuropej-
skie — Crédit Mutuel, Crédit Agricole? 
Tak, to prawda. Wykorzystaliśmy te kontakty w pełni. Fak-
tycznie, powstawało u nas coś zupełnie nowego. Nasze 
wizyty w bankach francuskich, ale także austriackich, ho-
lenderskich, hiszpańskich, udział w seminariach w Stanach 
Zjednoczonych, otworzyły nam oczy na świat. To dzięki 
temu bankowi, który tworzyliśmy, mogliśmy te zagraniczne 
banki odwiedzić i zobaczyć jak one funkcjonują.

Był to także okres trudny — wiele banków spółdziel-
czych wtedy upadło. Bank zrzeszający także znalazł się 
w trudniej sytuacji? 
Rzeczywiście, fundusz pomocowy nie był duży i cały stra-
ciliśmy. To jest chyba najgorsze co się wydarzyło w naszej 
25-letniej historii, a jednocześnie myślę, że to było nie-
odzowne. Nie tylko w Polsce upadały wówczas banki. Upa-
dały w całej Europie, a pewnie i na całym świecie. Musie-
liśmy wykorzystać fundusz pomocowy, by ratować nasze 
banki. Niestety był za mały, żeby pomóc wszystkim, którzy 
tego potrzebowali. Patrząc na sam akt założycielki Gospo-
darczego Banku Wielkopolski, można zauważyć, że wielu 
wymienionych tam banków już nie ma. 
Na pewno kolejnym ważnym momentem w historii GBW 
był rok 1994 i wejście w życie tzw. ustawy świętojańskiej 
o funkcjonowaniu banków spółdzielczych. To był taki nieza-
pomniany rok. Powstały banki regionalne, a banki bydgoskie 
odłączyły się wówczas od GBW. Każdy szukał dla siebie naj-
lepszego miejsca. Uważam, że odłączenie nie było niczym 
złym. Dobra konkurencja między bankami — zdrowa kon-
kurencja, jest potrzebna. Mam na myśli nie tyle konkurencję 
gospodarczą, polegającą na wchodzeniu sobie nawzajem na 
rynek, ale konkurencję polegającą na działaniu w ramach 
różnych zrzeszeń. Myślę, że zdrowa konkurencja mobilizu-
je banki zrzeszające do lepszej opieki i lepszej współpracy 
z bankami spółdzielczymi. Osobiście nie jestem zwolennicz-
ką istnienia tylko jednego banku zrzeszającego. 

Co Pani zdaniem udało się zrealizować przez te 25 lat 
z planów i marzeń założycieli, a czego nie udało się do-
tychczas zrealizować? 
Na pewno naszym oczekiwaniem było stworzenie dobrej 
placówki szkoleniowej i to się udało zrealizować, bo dziś 
mogę powiedzieć, że mamy wykwalifikowana kadrę i za-
wdzięczamy to właśnie bankowi zrzeszającemu. Marzyli-
śmy o uruchomieniu obsługi dewizowej i to też udało się 
nam zrealizować. Na samym początku nie mieliśmy ob-
sługi dewizowej i niestety straciliśmy wielu klientów i nie 
wszystkich udało się odzyskać. Myśleliśmy o szybkich roz-
liczeniach międzybankowych — wtedy rozliczenia trwały 
nawet 7 dni — i o wspólnym systemie informatycznym. 
Ważne jest dla nas wsparcie banku zrzeszającego w two-
rzeniu regulacji, regulaminów i instrukcji. Gdyby nie było 
banku zrzeszającego, to dla nas byłoby to zadanie dość 
trudne, a poza tym sądzę, że KNF nie dopuściłby do sytu-
acji w której każdy z nas tworzyłby swoje własne regula-
miny i instrukcje. 

Czego życzyłaby Pani bankowi zrzeszającemu i bankom 
spółdzielczym na kolejne 25 lat?
Życzyłabym całemu zrzeszeniu zachowania i rozwoju idei 
spółdzielczości. To nas wyróżnia wśród banków komercyj-
nych, jest kultywowane w bankach zachodnich. Chciała-
bym jednocześnie stale rozwijać wspólną ofertę i kanały 
obsługi, dbając o relacje z lokalnymi klientami. Najważniej-
sze dla całego zrzeszenia to tradycja i nowoczesność..
Redakcja
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Henryk Kołtoniak, 
przewodniczący Rady Nadzorczej GBW SA w latach 1990–1994.  

Długoletni prezes zarządu Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Mosinie

Spełniłem swoje
marzenie
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Jak doszło do powstania Gospodarczego Banku Wielko-
polski SA? 
Po pierwszych częściowo wolnych wyborach do parlamen-
tu w Polsce nastał klimat do zmian, także w sferze gospo-
darczej. Ludzi niosła pozytywna energia, każdy chciał coś 
robić, działać. Ten entuzjazm 
udzielał się też przedstawi-
cielom sektora bankowości 
spółdzielczej. Prezesi Gmin-
nych Spółdzielni, banków 
spółdzielczych, kas oszczęd-
nościowo–pożyczkowych 
chcieli wreszcie być niezależ-
ni. Wielu dyrektorów Banków 
Spółdzielczych (wtedy nie 
było prezesów) nie chciało już 
mieć nad sobą nadzoru Ban-
ku Gospodarki Żywnościowej. 
Chcieliśmy stworzyć swój 
własny bank zrzeszający. Za-
rządzałem wtedy Gospodar-
czym Bankiem Spółdzielczym 
w Mosinie. Razem z innymi 
kolegami po fachu wzięliśmy 
się do pracy. Ta idea zrodziła 
się spontanicznie.

Skąd mieliście środki na uru-
chomienie banku?
Każdy z Banków Spółdziel-
czych wykupił udziały. Kupi-
liśmy kamienicę w centrum 
Poznania, przy ulicy Miel-
żyńskiego, niedaleko Okrą-
glaka. Często jeździliśmy do Warszawy, do Ministerstwa  
Finansów, żeby uzyskać zgodę na utworzenie banku. To był 
trudny okres. W Warszawie niezbyt przychylnie patrzono 
na nasz pomysł. Zdarzało się, że z kilkoma kolegami m.in. 
Piotrem Fajkowskim, szefem banku w Buku, Drogo Mirec-

kim i świętej pamięci Kazimierzem Grześkowiakiem, który 
kierował bankiem w Tarnowie Podgórnym, jechaliśmy kilka 
godzin do stolicy. Na miejscu okazywało się, że minister od-
woływał zaplanowane spotkanie. Ale nie zniechęcaliśmy się, 
nie załamywaliśmy, tylko z uporem szliśmy do celu. 

Jaką mieliście wizję banku 
zrzeszającego?
Zależało nam, by stworzyć 
bank, który będzie korzystnie 
lokował środki banków spół-
dzielczych, kreował politykę 
korzystną dla spółdzielców 
i reprezentował nas — spół-
dzielców w kontaktach z orga-
nami administracji rządowej, 
itp. Zależało nam również 
na przywróceniu wartości, 
którymi kierowali się pierwsi 
założyciele banków spółdziel-
czych, mam na myśli księży: 
Szamarzewskiego i Wawrzy-
niaka. Naczelną zasadą w ban-
kowości jest uczciwość, part-
nerskie podejście do klienta 
i podmiotów współpracują-
cych. Te wartości są ponad-
czasowe. 

Co sprawiało największą 
trudność przy organizacji 
banku?
Powstanie nowej grupy ban-
kowej nie było na rękę wielu 

ludziom. Bankowcy wiedzieli, że rośnie im znaczący gracz 
na rynku, który część bankowego tortu weźmie dla siebie. 
Jednak nasza grupa się nie poddawała, mieliśmy entuzjazm 
i wiedzę. Byłem już wtedy osobą o bogatym doświadczeniu 
zawodowym. Przez całe życie pracowałem w banku w Mo- FO
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sinie, z ośmioletnią przerwą 1948–1956, gdy byłem zatrud-
niony w Narodowym Banku Polskim. Wśród nas było wielu 
znakomitych profesjonalistów, cieszących się szacunkiem 
w środowisku. Wpadliśmy też na pomysł, by zorientować 
się, jak działają Banki Spółdzielcze na Zachodzie. Wtedy Eu-
ropejska Wspólnota Gospodarcza i Bank Światowy twierdzi-
ły, i słusznie, że istniejące w Polsce struktury spółdzielcze, 
można adoptować do warunków wolnego rynku.

Poprosiliście o pomoc bankowców z Crédit Agricole?
Nie. Zwróciliśmy się o pomoc do Crédit Mutuel. To duża 
francuska spółdzielcza grupa finansowa. Pojechaliśmy do 
Nantes, miasta w zachodniej części Francji, położonego nad 
Loarą. Zwiedzaliśmy tamtejsze banki. Interesowało nas, jak 
są zorganizowane, jak działają. Próbowaliśmy podpatrzeć 
ich sposób pracy.

Co Panu najbardziej utkwiło w pamięci?
Francuzi pokazywali nam np. bankomaty, których wtedy 
w Polsce nie było. Często w trakcie rozmów podkreślali, że 
my będziemy mieli lepsze, nowocześniejsze rozwiązania, 
które będą obowiązywać w bankowości. Zrobimy krok mi-
lowy w rozwoju bankowości spółdzielczej, korzystając z ich 
doświadczeń. Pamiętam, że gdy zwiedzałem jedną z placó-
wek, nacisnąłem nogą na kaseton w podłodze. Zauważyłem 
mnóstwo kabli i zdecydowałem, że takie rozwiązanie zasto-
suję też u siebie w Mosinie. Stworzyliśmy tzw. techniczną 
podłogę. 

Podobno czerpaliście też wzory z Hiszpanii?
To prawda. Na zaproszenie hiszpańskich banków pojechali-
śmy do Bilbao. Tam odbywaliśmy szkolenia z obsługi klienta, 
tworzenia nowych procedur, pisania regulaminów. To był 
bardzo pożytecznie wykorzystany czas. Uzbrojeni w wiedzę 
i doświadczenie pojechaliśmy do Narodowego Banku Pol-
skiego zarejestrować bank. Przyjęliśmy nazwę Wielkopolski 
Bank Gospodarczy. Ale została ona natychmiast oprotesto-
wana przez bank WBK. 

Co wówczas zrobiliście?
Od razu kolega Grześkowiak wymyślił nazwę Gospodarczy 
Bank Wielkopolski. Po prostu przestawił wyrazy i nazwa zo-
stała zarejestrowana. 

Całe swoje życie zawodowe przepracował Pan w ban-
kach. Co uważa Pan za swój największy sukces?
Razem z moim ojcem w 1945 roku reaktywowaliśmy Ko-
munalną Kasę Oszczędności Powiatu Śremskiego Oddział 
w Mosinie. Jeszcze w czasie wojny, gdy Niemcy wyrzucili 
wszystkie dokumenty, my je z ojcem zebraliśmy ryzykując 
życie. Te dokumenty bardzo nam pomogły. Później udało się 
z małego banku, który mieścił się w jednym pokoju, stworzyć 
duży bank spółdzielczy. Dziś Gospodarczy Bank Spółdziel-
czy w Mosinie jest jednym z bardziej znaczących banków 
Spółdzielczej Grupy Bankowej. Za największy sukces oprócz 
zbudowania siedziby GBS Mosina, uważam stworzenie sil-
nego banku zrzeszającego. Cieszę się, że mogłem wspólnie 
z moimi kolegami brać udział w czymś wielkim. Spełniło się 
moje marzenie. Miałem szczęście do ludzi, którzy byli ban-
kowcami w każdym calu. Podziękowania należą się wszyst-
kim spółdzielcom, którzy pracowali dla wspólnego dobra.

Czego życzyłby Pan polskiemu sektorowi bankowości 
spółdzielczej z okazji jubileuszu 25-lecia postania banku 
zrzeszającego?
Chciałbym życzyć spółdzielcom, by umieli podejmować 
odważne, odpowiedzialne decyzje. Pamiętali o swoich ko-
rzeniach. Umieli reagować na potrzeby klientów, przewidy-
wać trendy w bankowości i zawsze w biznesie kierowali się 
uczciwością. Życzę, by oferowali produkty i usługi naprawdę 
potrzebne klientom i stosowali politykę zrównoważonego 
rozwoju. Banki Spółdzielcze powinny przynosić zyski, ale 
nie za wszelką cenę. Nadmierne wykorzystywanie klienta 
nie jest dobre. .
Rozmawiał Jacek Ros
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Bank zbudowany
na emocjach

Jak wspomina Pan początek lat 90. i rozpoczęcie prac nad 
utworzeniem Gospodarczego Banku Wielkopolski? 
W 1990 roku miałem za sobą dopiero 4 lata pracy w ban-
ku spółdzielczym. To było na tyle krótko, że nie miałem ani 
dobrych, ani złych doświad-
czeń we współpracy z BGŻ. 
To wszystko nie zdążyło 
wywrzeć na mnie żadnego 
wpływu. Raczej nawet mia-
łem dobre doświadczenia. 
Kiedy weszła w życie Usta-
wa o zmianach w organizacji 
i działalności spółdzielczości, 
zyskaliśmy prawo do wyjścia 
ze struktur BGŻ. Zamarzyli-
śmy sobie wtedy, że wykorzy-
stamy tę wolność i stworzymy 
swoją własną organizację. Na-
czytałem się wcześniej książek 
o historii bankowości spół-
dzielczej. Idea i historia ruchu 
spółdzielczego bardzo mnie in-
teresowała. I na pewno właśnie 
w związku z tymi moimi zainte-
resowaniami wszystkie pomysły 
i działania, które podejmowali-
śmy, żeby utworzyć nową or-
ganizację spółdzielczą, bardzo 
mnie wciągały. Oczywiście mo-
tywacje innych kolegów mogły 
być inne. Niektórzy mieli bardzo 
złe doświadczenia współpracy 
z BGŻ i po prostu chcieli się 
wyrwać, uwolnić. Moja motywacja była taka historyczna, 
to znaczy myślałem o kontynuacji tradycji spółdzielczych 
o których czytałem i które były dla mnie ważne. Myślę, że 
były także inne czynniki, które przyspieszyły proces tworze-
nia nowej organizacji. 

W gorącym okresie przemian na przełomie lat 1989 i 1990 
różne osoby i instytucje próbowały zawłaszczyć nasz Bank 
Spółdzielczy. Próbowano przekształcić go w spółkę ak-
cyjną lub stworzyć na jego podwalinach zupełnie nowy 

bank do obsługi firmy STO-
MIL z Poznania. Okazało się 
wkrótce, że podobne działa-
nia prowadzi się u naszych 
sąsiadów w Lwówku (prezes 
Stanisław Stempel), Tarnowie 
Podgórnym (prezes Kazimierz 
Grześkowiak), Mosinie (prezes 
Henryk Kołtoniak). To między 
innymi skłoniło nas i innych 
prezesów do stworzenia — 
choć nie lubię tego słowa — 
grupy inicjatywnej. 
Bardzo szybko dołączały się 
kolejne osoby i to wszystko 
bardzo dynamicznie się zmie-
niało, więc trudno tak na-
prawdę powiedzieć kto do tej 
grupy należał. Kiedy działy się 
te wszystkie dziwne rzeczy, 
to prezes Stempel przywiózł 
na jedno z naszych spotkań 
panią Parpais, która była wice-
prezesem francuskiego banku 
Crédit Mutuel. Pani Parpais 
była energiczną, rzutką osobą 
i przyjechała do nas zobaczyć 
jak działamy. W trakcie tych 
wizyt i rozmów okazało się, że 

my mamy to samo co oni, że nasze banki spółdzielcze dzia-
łają na takich samych zasadach jak banki francuskie, tyle, że 
my działaliśmy w socjalizmie, a oni w kapitalizmie. I ta nasza 
bankowość spółdzielcza zaczęła się krystalizować w nowej 
rzeczywistości. A my, czyli ja, prezesi Stempel, Grześkowiak, 

Edmund Kowalski, 
 członek Rady Nadzorczej GBW SA w latach 1990–1994,  

prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Grodzisku Wielkopolskim
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Kołtoniak i inni, działaliśmy. Na początku część banków była 
obserwująca, przyjeżdżali na spotkania, ale na podpisanie 
aktu założycielskiego niektórzy nie przyjechali. 
Podpisanie aktu założycielskiego miało miejsce w listopa-
dzie 1990 roku w Sadach koło Tarnowa Podgórnego. Na 
spotkaniu było około stu banków. Kapitał założycielski wy-
nosił około 17,5 miliona ówczesnych złotych. W tym miej-
scu dodam, że kiedy ta nasza grupa inicjatywna się zawiązy-
wała, okazało się, że także banki z Dolnego Śląska, Ziemi Lu-
buskiej, Kujaw, Pomorza i innych terenów Polski prowadzą 
też podobne działania i chcą do nas dołączyć. Dlatego tak 
to podkreślam, że powstanie GBW SA to zasługa wszyst-
kich zaangażowanych BS-ów. Trzeba przyznać, że prezes 
Kazimierz Grześkowiak miał talent do organizowania tych 
wszystkich grup wokół jednego celu. Przecież i wtedy były 
wśród nas różne obozy i frakcje, ale one nie walczyły o wła-
dzę, tylko o swoje idee. 

Jakie były te pierwsze lata działania Gospodarczego Ban-
ku Wielkopolski?
Utworzenie banku to był dopiero początek. Bank się organi-
zował. Zaczęliśmy przenosić nasze rachunki z BGŻ do GBW, 
ale były takie banki, które wykupiły akcje GBW, ale nadal 
prowadziły rachunki w BGŻ. Taki dualizm trwał w zasadzie 
do 1994 roku. Nadal byli w strukturach BGŻ, ale u nas też 
mieli prawo głosu. Na samym spotkaniu założycielskim 
trwały takie spory. Jak powiedziałem, musieliśmy zebrać 
17,5 miliona ówczesnych złotych kapitału. Tymczasem na 
spotkaniu byli i tacy koledzy, którzy najpierw deklarowali 
duże kwoty, a później znacznie je obniżali i tego kapitału 
nam brakowało. Towarzyszyły nam wtedy ogromne emocje, 
bo gdyby nie udało się zebrać tego kapitału, to bank by nie 
powstał. Akt notarialny został jednak ostatecznie podpisa-
ny. Wybrany został Zarząd w składzie Kazimierz Grześko-
wiak, Juliusz Barszczewski, Marian Lisiecki, Piotr Fajkowski. 
Została też wtedy zakupiona siedziba przy ul. Mielżyńskiego 
w Poznaniu. I tak to się rozwijało. Najważniejsze, że powsta-
ła struktura w ramach której mogliśmy działać dalej. 
Czasy nie były łatwe. Wychodziliśmy z socjalizmu w kapita-
lizm i nie wszyscy koledzy potrafili sobie dać z tym radę. Nie-
którzy wypuścili się na szerokie wody,zbyt szerokie. Myśleli, 
że wystarczy kupić depozyty i je potem sprzedawać każdemu 
kto będzie zainteresowany. Pojawiały się dziwne sytuacje 
z wekslami bez pokrycia, gwarancjami. U mnie też pojawiały 
się osoby, które żądały wypłaty często ogromnych sum, na 
podstawie weksli. Tych weksli nie przyjmowałem i żadnych 
wypłat nie ich podstawie nie zrobiłem. Straszono mnie wte-
dy odwołaniem ze stanowiska i itp. rzeczami. i Miałem jed-
nak to szczęście, że już wtedy współpracowałem z mec. To-
maszem Narożnym. Opowiem o nim więcej za chwilę. Część 
kolegów popełniła jednak takie błędy. Przyjmowali weksle, 
wystawiali gwarancje i poręczenia. Trochę to wynikało także 
z tego, że działalność prowadzona w poprzednim ustroju nie 
wymagała od nas takiej czujności i takiej znajomości zasad 
prowadzenia instytucji bankowej. Wiele banków wpadło 
więc wtedy w kłopoty finansowe. W latach 1990–1994 
GBW też pożyczał im pieniądze. Za wsparcie finansowe 
banków spółdzielczych z istniejącego już wtedy funduszu 
pomocowego odpowiadał w GBW wydział kierowany przez 
panią Genowefę Woźniak. Tego funduszu pomocowego nie 
wystarczyło jednak dla wszystkich. O właśnie, to nad czym 

teraz pracujemy, czyli IPS, to była wówczas taka nasza idea. 
Nie znaliśmy pojęcia bank apeksowy, ale wyobrażaliśmy so-
bie, że bank który tworzymy będzie naszą centralą organi-
zacyjno-finansową, która pomoże nam tworzyć regulaminy 
i będzie nas wspierać organizacyjnie, będzie dysponować 
funduszem pomocowym dla banków spółdzielczych, które 
znalazły się w kłopotach finansowych. Ten fundusz pomo-
cowy, niestety w całości został rozdysponowany i tak jak już 
mówiłem, niestety nie wystarczyło go dla wszystkich… 

Czy w otoczeniu GBW zachodziły wówczas jakieś istotne 
zmiany? 
Tak, oczywiście. Powstał wówczas Gospodarczy Bank Po-
łudniowo-Zachodni i część banków z Polski południowej 
postanowiła się od nas odłączyć. Akt założycielski GBPZ 
podpisany został w Międzylesiu. Byliśmy nawet zaproszeni 
na to spotkanie założycielskie. Powstał również Bank Unii 
Gospodarczej w Warszawie. Ponieważ GBW nie było już 
jedynym bankiem zrzeszającym, pojawił się pomysł utwo-
rzenia Krajowego Związku Banków Spółdzielczych jako izby 
gospodarczej. W działania te zaangażowany był także Kazi-
mierz Grześkowiak, który został pierwszym prezesem KZBS, 
czyli łączył już wtedy dwie funkcje — prezesa GBW i preze-
sa KZBS. 
Chciałbym teraz wrócić jeszcze do osoby mecenasa To-
masza Narożnego, bo on miał swój duży pozytywny wkład 
w cały proces utworzenia GBW. To właśnie mecenas Naroż-
ny udowodnił, że można stworzyć taki statut spółki akcyj-
nej, który umożliwi zachowanie zasady mówiącej o tym, że 
niezależnie od ilości posiadanych akcji, każdy akcjonariusz 
ma tylko jeden głos. W tym czasie pojawiła się w naszym 
środowisku pan Wojciech Pawlak, który pracował w Crédit 
Agricole, ale był również doradcą finansowanym naszego 
rządu opłacanym ze środków europejskich. Wtedy poja-
wiało się i działało wiele takich osób. On nas ostrzegał, że 
zderzenie z kapitalizmem może być dla nas trudne, ale też 
proponował rozwiązania, które sprzeczne były z tradycjami 
spółdzielczymi. Pamiętam również spotkanie w Kiekrzu, 
gdzie grupa Wojciecha Pawlaka przekonywała, że absolutnie 
nie ma możliwości, żebyśmy wszyscy mieli prawo równego 
głosu w spółce akcyjnej. Trochę się już wszyscy tym zasmu-
ciliśmy, ale gotowi byliśmy chyba przyjąć tą argumentację. 
Wtedy na mównicę wszedł mecenas Narożny i udowodnił, 
że jednak możliwie jest przyjęcie takiego statutu, w którym 
można zachować zasadę równego głosu bez względu na 
ilość posiadanych akcji. Uważam, że właśnie dzięki mecena-
sowi Narożnemu poszliśmy wtedy w dobrą stronę. 

Kolejnym przełomowym momentem w historii GBW był 
chyba rok 1994?
Tak, w 1994 roku przyjęta została ustawa o RBS, tzw ustawa 
świętojańska, która przewidywała stworzenie banków regio-
nalnych. Znów rozgorzała między nami dyskusja, czy GBW 
powinno zostać jednym z przewidzianych w ustawie banków 
regionalnych, czy nie. GBPZ i BUG podjęły decyzję, że nie 
chcą być bankami regionalnymi. GBW Ostatecznie bankiem 
regionalnym został GBW. To wszystko załatwiał już nowy za-
rząd z Julianem Barszczewskim na czele. Spotkanie na któ-
rym mieliśmy podjąć decyzję o przyjęciu lub nie roli banku 
regionalnego odbywało się w sali Izby Rzemiosła w Poznaniu. 
To spotkanie miało naprawdę bardzo dramatyczny przebieg. FO
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Sam należałem do grupy, która nie chciała, żeby GBW został 
bankiem regionalnym. Chcieliśmy zachować swoja niezależ-
ność i nie chcieliśmy wchodzić formalnie w tę nowa trójstop-
niową strukturę, którą narzuciłała Ustawa z 1994 roku. Zo-
staliśmy jednak przegłosowani i w sumie — z dzisiejszej per-
spektywy — cieszę się, że tak się stało. Otrzymaliśmy wtedy 
bony restrukturyzacyjne, które bardzo nam pomogły.. Na tym 
spotkaniu szczególnie ostro toczyła się dyskusja między nami, 
a tymi bankami, które — jak już mówiłem — działały w takim 
dualnym systemie, czyli działały w ramach BGŻ, a jednocze-
śnie miały prawo głosu u nas. Ostatecznie nas przegłosowa-
no. Zostaliśmy bankiem regionalnym, ale jak wiecie to wszyst-
ko i tak zakończyło się plajtą. Z 9 banków regionalnych mamy 
dziś dwa banki zrzeszające. Pozostałe przestały istnieć, a od 
2000 roku nie istnieje trójstopniowa struktura z BGŻ jako 
bankiem zrzeszającym na poziomie krajowym. Bony restruk-
turyzacyjne faktycznie bardzo nam pomogły i zaczęliśmy już 
iść w dobrym kierunku. Do czasu. W pewnym momencie 
zaczęły docierać do nas niepokojące informacjeo kondycji 
GBW. W banku zrzeszającym zaczęła panować taka „mo-
narchia absolutna”, a to bardzo negatywnie wpłynęło na jego 
funkcjonowanie, i kondycje finansową. Ogromną rolę w za-
inspirowaniu zmian odegrał prezes Stanisław Murawski, któ-
ry doprowadził do szeregu spotkań banków spółdzielczych 
z zarządem GBW. Niestety okazało się, że kondycja finanso-
wa naszego banku zrzeszającego nie jest dobra. Zrobiliśmy 
wtedy rzecz, która dla nas samych była bardzo trudna — po-
stawiliśmy zarządowi wotum nieufności. Zaczęliśmy spotykać 
się z członkami Rady Nadzorczej i informować ich o sytuacji 
banku, naszych obawach co do jego przyszłości. My nie tyle 
chcieliśmy odwołania zarządu, co konfrontacji — szczerej roz-
mowy z zarządem na temat sytuacji GBW. Ostatecznie od-
było się spotkanie na którym przedstawiliśmy swoje zastrze-
żenia i zarzuty w stosunku do Zarządu. To spotkanie miało 
w sobie ogromny ładunek emocji, ale przebiegało w bardzo 
spokojnej atmosferze. Trzeba oddać prezesowi Barszczew-
skiemu, że był znakomitym dyplomatą i potrafił zachować 
spokój w najtrudniejszych momentach. Po tym spotkaniu 
rozjechaliśmy się do domów, ale wieczorem dotarła do nas 
wiadomość, że prezes Barszczewski podał się do dymisji. My 
się wtedy naprawdę baliśmy o naszą przyszłość. Przecież na-
sza spółdzielnia bankowa jest przede wszystkim dla nas: daje 
nam pracę, daje nam przychody, a my mieliśmy uzasadnioną 
obawę, że to wszystko stracimy. 

Mówiąc o tym, chciałem przede wszystkim pokazać ogrom-
ne emocje, które nam towarzyszyły, i te najważniejsze 
punk ty zwrotne — rok 1990, czyli w którym pojawiła się 
możliwość wyjścia ze struktur BGŻ, 1994 — czyli przejęcie 
funkcji banku regionalnego oraz rok 1999 — dymisjae pre-
zesa Barszczewskiego. Kolej nym przełomowym momentem 
będzie na pewno stworze nie IPS. Naprawdę, ogromna do-
bra robota przy tworzeniu IPS została już wykonana. Jestem 
przekonany, że IPS będzie dobrze działać. Jedyne, czego się 
obawiam w tym kontek ście, to koszty, których tak do końca 
jeszcze nie znamy.

Jak ocenia Pan z perspektywy tych 25 lat decyzje o utwo-
rzeniu Gospodarczego Banku Wielkopolski?
Uważam, że to była bardzo dobra decyzja. Mimo, że się 
spieramy, to nadal działamy. Myślę, że nawet jeśli nie jeste-
śmy tak sprawni, jak banki komercyjne, to ciągle działamy na 
wysokich obrotach. Te wszystkie spory i kłótnie działają bar-
dzo mobilizująco. Zawsze są osoby bardziej aktywne i mniej. 
I myślę, że my wszyscy pamiętamy, że bank spółdzielczy jest 
dla nas ogromną wartością. Tworzymy go i pracujemy w nim, 
żeby utrzymać nasze rodziny. Tradycje spółdzielczości nadal 
są dla nas bardzo ważne, choć zgodzę się, że może warto 
abyśmy je na nowo zdefiniowali, tak by stały się bardziej 
zrozumiałe i bliższe młodym ludziom. Przede wszystkim bar-
dzo życzył bym sobie i nam wszystkim, żeby Spółdzielcza 
Grupa Bankowa dalej istniała i rozwijała się. .
Dziękuję za rozmowę. Małgorzata Julia Palma
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Tadeusz Krotoszyński, 
członek Rady Banku w latach 1990–1992,  

prezes Ludowego Banku Spółdzielczego w Strzałkowie

Utworzenie   
Gospodarczego Banku 

Wielkopolski

Jakie czynniki decydowały o rozpoczęciu prac nad powo-
łaniem zrzeszenia banków spółdzielczych?
Banki spółdzielcze do 1990 roku działały w ramach BGŻ. 
W przełomowym momencie kondycja finansowa naszego 
banku była bardzo dobra, odnosiliśmy sukcesy i mieliśmy 
ugruntowaną pozycję w BGŻ. Myślę, że główną przyczyną 
zaangażowania części moich kolegów w proces tworzenia no-
wego zrzeszenia, była chęć stworzenia struktury, która mo-
głaby bardziej niż BGŻ wspierać banki spółdzielcze będące 
w trudnej sytuacji finansowej. Dla wielu z nas, w tym również 
dla mnie, była to chęć uwolnienia się od odgórnego sterowa-
nia i zarządzania bankami, co „serwował” nam BGŻ. Byłem 
blisko związany z tzw. grupą po-
znańską banków spółdzielczych, 
do której należeli główni inicja-
torzy powołania nowego banku 
zrzeszającego. Odpowiadał mi 
ich sposób myślenia o bankowo-
ści i formie jej funkcjonowania. 
Dzięki temu angażowałem się też 
w proces tworzenia GBW w po-
czuciu lojalności w stosunku do 
kolegów, jak i chęci zmiany spo-
sobu funkcjonowania banków 
spółdzielczych. Byłem członkiem 
pierwszej Rady Banku GBW dzia-
łającej w latach 1990–1992. 

Jakie oczekiwania — Pana zda-
niem — mieli członkowie-zało-
życiele w stosunku do banku 
zrzeszającego? Jakie funkcje 
bank zrzeszający miał pełnić? 
Myślę, że my wtedy tworzyliśmy 
nową strukturę organizacyjną 
banków spółdzielczych wierząc, 
że będzie to odmienna, niezależ-
na, niesterowana od górnie, bliska oczekiwaniom banków 
spółdzielczych a decyzje będą mogły być podejmowane na 
poziomie lokalnym. Nowy bank zrzeszający przede wszyst-
kim miał nas reprezentować na zewnątrz i miał być wspar-

ciem dla nas, przestrzenią do dyskutowania i planowania 
wspólnych działań, które wzmacniałyby naszą pozycję na 
rynku. Chcieliśmy potwierdzić naszą niezależność, nasze 
prawo do samostanowienia i samoorganizowania się. 

Jak wspomina Pan ten pierwszy okres działania w tworze-
niu i funkcjonowaniu GBW?
To był dla mnie bardzo ciekawy okres. Mogłem uczestniczyć 
w bardzo ważnej inicjatywie. Tworzyliśmy coś zapełnienie 
nowego, pracowaliśmy w grupie osób ogromnie zaangażo-
wanych, toczyliśmy fantastyczne merytoryczne dyskusje. 
To było wielkie wyzwania intelektualne i organizacyjne. Akt 

notarialny powołujący Gospo-
darczy Bank Wielkopolski podpi-
saliśmy w Sadach koło Tarnowa 
Podgórnego 12 listopada 1990 
roku. Pamiętam, że to było koło 
północy. Tak długo zbieraliśmy 
wymagany kapitał. Było nas 
chyba około 100 banków spół-
dzielczych. Można powiedzieć, 
że GBW powstał dzięki ogrom-
nej determinacji ludzi, prezesów 
Banków Spółdzielczych z Grodzi-
ska Wlkp., Tarnowa Podgórnego, 
Wrześni, Mosiny, Buku, Poznania, 
Brodnicy, Bydgoszczy, Mogilna, 
Gorzowa Wlkp., i innych. Byliśmy 
prekursorami. Na bazie naszych 
doświadczeń i wypracowanych 
rozwiązań powstała Ustawa 
o funkcjonowaniu banków spół-
dzielczych, ich zrzeszaniu się 
i bankach zrzeszających. 
Oceniając funkcjonowanie GBW 
po jego powstaniu mogę stwier-
dzić, że nasze oczekiwania całko-

wicie się spełniły. Do tej pory naszą współpracę wspomi-
nam z wielkim sentymentem. .
Dziękuję za rozmowę. Małgorzata Julia Palma
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Początki bankowej spółdzielczości
Bank Spółdzielczy w Brodnicy powstał w 1862 roku. Jego za-
łożenie wiąże się z osobą sędziego Mieczysława Łyskowskie-
go. Ten działacz społeczny był 
jednym z głównych propaga-
torów stworzenia pierwszych 
w Wielkopolsce i na Pomo-
rzu spółdzielni i spółek. Był 
on również współinicjatorem 
utworzenia m.in. Towarzy-
stwa Pożyczkowego dla Prze-
mysłowców Miasta Poznania 
oraz powołania towarzystwa 
pożyczkowego w Golubiu. 
Mieczysław Łyskowski po-
dzielał poglądy księdza Au-
gusta Szamarzewskiego na 
temat zadań spółek, ale miał 
inną koncepcję przyspiesze-
nia ich rozwoju. Był przeko-
nany, że trzeba tworzyć pręż-
ne instytucje bankowe dla 
finansowania projektów go-
spodarczych drobnych i śred-
nich przedsiębiorstw. Chciał 
stworzyć silne grupy pol-
skich kupców, rzemieślników 
i chłopów, które mogły się 
przeciwstawić presji ekono-
micznej Niemców. To przesła-
nie było podstawą utworze-
nia ludowej spółdzielczości 
bankowej. Do końca lat 60. XIX wieku pod zaborem pru-
skim powstało około 30 towarzystw i instytucji bankowych. 
Pierwszą spółdzielnią pożyczkową — do dziś istniejącą jako 

Bank Spółdzielczy w Brodnicy — było utworzone przez Ły-
skowskiego 23 marca 1862 roku Towarzystwo Pożyczkowe 
dla Przemysłowców Brodnicy i Okolicy. Towarzystwo to ob-

sługiwało ludzi ze wszyst-
kich warstw społecznych: od 
duchowieństwa, ziemiań-
stwa, przez mieszczaństwo, 
na zubożałych rolnikach 
kończąc. Kredytu udziela-
ło na trzy lub sześć miesię-
cy, a pożyczkobiorca musiał 
przedstawić trzech lub sze-
ściu poręczycieli. Najpow-
szechniejszą formą wspar-
cia finansowego były weksle 
i dłużne skrypty. Niezwykle 
trudnym w historii Banku 
Spółdzielczego w Brodnicy 
był okres powojenny. Mimo 
niesprzyjających zewnętrz-
nych uwarunkowań starano 
się jednak nieustannie re-
alizować ideę spółdzielczo-
ści bankowej na miarę tam-
tych okoliczności. W wyniku 
tych działań w świadomo-
ści mieszkańców Brodnicy 
Towarzystwo Pożyczkowe 
dla Przemysłowców Mia-
sta Brodnicy i Okolicy sta-
ło się Bankiem Polskim, na-
zywanym tak pomimo innej 

oficjalnej nazwy. Odzwierciedla to rolę, jaką Bank pełnił 
w okresie walki o polskość Brodnicy i Ziemi Michałowskiej, 
przeciw polityce germanizacyjnej. Mimo wielu przeciwno- FO
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Józef Mitura, 
członek Rady Nadzorczej GBW SA w latach 1990–1992,  

prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Brodnicy
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ści losu, sytuacji gospodarczej Odro-
dzonej Polski, która jak w zwierciadle 
odcisnęła się na jego losach, prze-
trwał, nie zapominając o dziedzictwie 
historii, która była i jest jego kapitałem, 
przenoszonym na kolejne lata. Okres 
powojenny to stopniowa odbudowa 
zniszczonych w czasie II wojny świa-
towej spółdzielni kredytowych, a tak-
że szereg zmian organizacyjnych. Wraz 
z wprowadzaniem w Polsce gospodar-
ki centralnie sterowanej nasilały się 
tendencje prowadzące do ogranicze-
nia roli spółdzielczości w gospodarce 
narodowej i likwidacji w spółdzielniach 
samorządu spółdzielczego. Kolejnym 
ważnym etapem przemian polskiej 
spółdzielczości bankowej było podpo-
rządkowanie sektora spółdzielczego 
powstałemu w 1975 r. Bankowi Gospodarki Żywnościowej. 
BGŻ stał się centralą finansową, organizacyjną i rewizyjną 
dla wszystkich zrzeszonych w nim banków spółdzielczych. 
W znaczący sposób utrudniało to realizację zasad spółdziel-
czości, ograniczając kompetencje Rady Nadzorczej i Zarzą-
du, przekazując ich część w ręce dyrektora BGŻ.

Próby usamodzielnienia się Banku Spółdzielczego w Brodnicy
W styczniu 1989 roku Sejm uchwalił nowe prawo bankowe. 
Na mocy tych przepisów banki otrzymały większą samo-
dzielność. Już w tamtym okresie Bank Spółdzielczy w Brod-
nicy podjął pierwsze próby usamodzielnienia się. — Chcieli-
śmy uwolnić się od ograniczającego nadzoru BGŻ i rozpocząć 
samodzielną działalność opartą na zasadach odpowiedzialno-
ści i efektywności ekonomicznej. Banki Spółdzielcze mogły hi-
potetycznie działać samodzielnie lub zrzeszać się na poziomie 
regionalnym — wspomina prezes Józef Mitura. W 1990 roku 
Zarząd Banku Spółdzielczego w Brodnicy podejmował te-
maty dotyczące nierynkowej pozycji banków spółdzielczych, 
a w szczególności finansowania rzemiosła i rolnictwa w opar-
ciu o limity ustalane przez BGŻ. Wątpliwości władz Banku 
dotyczyły przede wszystkim wpływu decyzji Banku Gospo-
darki Żywnościowej na ograniczenie swobody działania BS 
i możliwości zdrowego konkurowania. — Ówczesny system 
nie umożliwiał nam swobodnego konkurowania, w związku 
z czym szukaliśmy innego rozwiązania — mówi prezes Mitura.
W efekcie Rada Nadzorcza i Zarząd Banku Spółdzielczego 
w Brodnicy postanowiły nie podpisywać niekorzystnej dla 
Banku umowy o współpracy z toruńskim oddziałem Ban-
ku Gospodarki Żywnościowej. Nawiązały natomiast kontakt 
z grupą inicjatywną tworzącego się Gospodarczego Banku 
Wielkopolski w Poznaniu. — Mieliśmy świadomość, że banki 
spółdzielcze są zbyt małe, by bezpiecznie działać jako podmioty 
samodzielne. Naturalną koleją rzeczy było więc podjęcie decyzji 
o próbach działania wspólnego, opartego o zasady powstają-
cego zrzeszenia — wspomina tamte decyzje prezes Mitura.

GBW łamie monopol
Krokiem na drodze do wzrostu samodzielności banków 
spółdzielczych było powołanie banków regionalnych, ma-
jących pełnić rolę zrzeszeń. Pierwszym z nich był Gospo-
darczy Bank Wielkopolski, którego jednym z założycieli jest 

BS w Brodnicy. GBW zrzeszył 134 banki spółdzielcze, które 
wymówiły umowę współpracy z BGŻ. 
— Decyzję o nawiązaniu współpracy z GBW podjęliśmy we 
wrześniu 1991 roku. Zawarta w tej sprawie umowa szczegó-
łowo określała wzajemne obowiązki. W efekcie dynamicznego 
rozwoju współpracy wspieraliśmy otwarcie oddziału Gospodar-
czego Banku Wielkopolski w Brodnicy, który powstał na bazie 
oddziału NBP. Wspominając dziś wydarzenia tamtego okresu, 
postrzegamy je jako pierwsze, bardzo cenne dla nas lekcje sa-
modzielności, niejednokrotnie wymagające od nas nie tylko peł-
nego zaangażowania, ale i podejmowania odważnych decyzji. 
Na początku roku 1991 w Poznaniu odbyła się międzynarodo-
wa konferencja banków spółdzielczych „Wygrać dzisiaj, by być 
bankiem jutra”. Jej głównym organizatorem był Krajowy Zwią-
zek Banków Spółdzielczych, na czele którego stał prezes za-
rządu Banku Spółdzielczego w Tarnowie Podgórnym i pierwszy 
prezes GBW SA — Kazimierz Grześkowiak. Uczestniczyli w niej 
przedstawiciele ponad 700 banków z całej Polski, jak również 
przedstawiciele organizacji spółdzielczych z Kanady, USA, Fran-
cji i Belgii. — Wśród gości jedynym przedstawicielem rządu była 
wiceminister rolnictwa Anna Potok. W Konferencji nie wziął na-
tomiast udziału żaden z przedstawicieli Ministerstwa Finansów, 
co uczestnicy odebrali jako brak zainteresowania i wsparcia dla 
rozwoju spółdzielczości bankowej. Ja pozostawiam ten fakt 
bez komentarza... — mówi prezes Mitura. Konferencja nie-
wątpliwie uwidoczniła potencjał wynikający ze wspólnego 
działania BS-ów oraz umożliwiła rozpoczęcie współpracy 
międzynarodowej.

Zagranica zainteresowała się polską bankowością spół-
dzielczą
Powołanie banków regionalnych i uwolnienie się od ograni-
czającego nadzoru BGŻ nie usprawniło od razu działania ban-
ków spółdzielczych. Potrzebny był kapitał i szkolenia. Bankom 
spółdzielczym wsparcia udzielali eksperci z Europy Zachodniej 
i USA. Umowę w sprawie pomocy podpisano między innymi 
z piątym co do wielkości bankiem we Francji — spółdzielczym 
Crédit Mutuel. Zakładała ona szkolenia we Francji, pomoc 
w doradztwie i technicznym wyposażeniu banków. Wsparcie 
otrzymaliśmy również ze strony USA. GBW podpisał w Denver 
porozumienie o współpracy z Amerykańskim Narodowym Ban-
kiem Spółdzielczym. Umowa zakładała wymianę informacji, FO
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usługi konsultingowe i szkolenie pracowników. Byłem na jednym 
z takich szkoleń w USA — wspomina prezes Mitura — zostało 
ono zorganizowane w ramach programu wymiany doświadczeń 
w zakresie rolnictwa w Centralnej i Wschodniej Europie. Śladem 
banków spółdzielczych z Wielkopolski i Pomorza poszły ban-
ki z okolic Warszawy i Dolnego Śląska. Licencję na działalność 
dostały: Bank Unii Gospodarczej w Warszawie i Gospodarczy 
Bank Południowo-Zachodni we Wrocławiu. 

Konsolidacja sektora — początki
Rok 1994 dla Banku Spółdzielczego w Brodnicy był cza-
sem odważnych decyzji. Bank zaczął przyłączać sąsiednie 
banki spółdzielcze, które były w trudnej sytuacji ekono-
micznej. — Przejęliśmy banki, które ze względu na swoją sytu-
ację finansową znajdowały się w likwidacji. W pół roku przy-
łączyliśmy cztery banki: Bank Spółdzielczy w Chełmży, Gru-
dziądzu, Jabłonowie Pomorskim oraz Radzyniu Chełmińskim 
— wspomina prezes Mitura. — Obawy przed podjęciem osta-
tecznych decyzji oczywiście były. Zwyciężył jednak po prostu 
rozsądek i odpowiedzialność — dodaje. Jak mówi — wielu 
miało wątpliwości, gdy mówił im o planach przyłączania 
banków w złej sytuacji finansowej. — Kolejne lata pokazały 
jednak, że decyzja ta była słuszna — komentuje. W połowie 
lat 90. wzajemne relacje pomiędzy BS w Brodnicy a GBW 
pogorszyły się. Powodem była rozbieżność poglądów na 
podejmowane próby powrotu do zrzeszenia się z BGŻ, co 
mogłoby spowodować ograniczenie autonomii BS w Brod-
nicy. W rezultacie 9 stycznia 1995 roku na Walnym Zebra-
niu Przedstawicieli zdecydowano o wypowiedzeniu umo-
wy o zrzeszeniu się z GBW w Poznaniu. Jednocześnie pod-
jęto decyzję o przystąpieniu do Banku Unii Gospodarczej 
w Warszawie. Po okresie przyłączenia, kolejnym etapem 
dla BS w Brodnicy był rozwój sieci własnej i otwierania no-
wych placówek w regionie. — Musieliśmy ciągle się rozwijać 
i wzmacniać swoją pozycję, aby utrzymać konkurencyjność 
wobec agresywnie rozwijających się banków komercyjnych. 
Działanie w naszym Zrzeszeniu nie wystarczało. Powoli mo-
del biznesowy Zrzeszenia wyczerpywał się. Bank Zrzeszeniowy 

zaczął generować wysokie ryzyko, które również nie wzmacnia 
pozycji konkurencyjnej banków zrzeszonych. Zmuszeni zosta-
liśmy do rozpoczęcia poszukiwania nowej strategii rozwoju 
naszego Banku. Uwzględniając wszystkie uwarunkowania we-
wnętrzne i zewnętrzne na ten moment z pełną świadomością 
i odpowiedzialnością wybraliśmy działalność poza Zrzesze-
niem — tak przyszłość Banku widzi prezes Mitura.

Z perspektywy lat
Od 1985 roku jestem w brodnickim banku — wspomina pre-
zes Mitura. Brodnica na przeobrażeniach skorzystała, rozwinęła 
się. Jak przejmowałem bank to była maleńka placówka w daw-
nym województwie toruńskim — dodaje. Kiedy obecny pre-
zes rozpoczynał pracę w banku w Brodnicy, zatrudnionych 
było 26 pracowników i działał jeden punkt kasowy. — Teraz 
takich punktów mamy 42 i zatrudniamy ponad 300 pracowni-
ków. Obecnie Bank Spółdzielczy w Brodnicy zakresem i pozio-
mem usług nie odbiega od banków komercyjnych. Specjalizuje 
się w obsłudze finansowej małych i średnich przedsiębiorstw, 
gospodarstw rolnych, klientów indywidualnych oraz jednostek 
samorządu terytorialnego. Bank ma nowoczesną, dobrze zorga-
nizowaną i sprawnie zarządzaną strukturę. Może się pochwa-
lić profesjonalną kadrą, która dba o wysokie standardy obsługi 
Klienta. Bank Spółdzielczy w Brodnicy za swoje konsekwentne 
działania i bardzo dobre wyniki finansowe otrzymuje wiele na-
gród i wyróżnień. Od kilkunastu lat nieustannie plasuje się na 
czołowych miejscach w krajowych rankingach banków spółdziel-
czych. BS w Brodnicy to również instytucja, która silnie wspiera 
lokalną działalność wytwórczą i usługową. Chętnie angażuje się 
w inicjatywy społeczne i potrzeby kulturalne swojej małej ojczy-
zny. Zarówno przed laty, jak i obecnie, jest obrońcą polskiego 
kapitału. Najważniejsze dla niego są kwestie bezpieczeństwa 
środków pieniężnych powierzanych mu przez klientów. Sta-
ry bank, nowy bank, ciąg dalszy nastąpi, ale obowiązuje zakaz 
zawracania — cytuje zakończenie monografii banku prezes 
Mitura. Jak mówi, sukces to sztuka wykorzystania szans 
i jemu się to udało. Bank Spółdzielczy w Brodnicy, który ma 
już ponad 150 lat, powstał na zapotrzebowanie lokalnej spo-

łeczności. Jego celem 
był nie tylko zysk, ale 
i pomoc w potrzebie, 
ucieczka przed lichwą 
i wzajemne zaufanie. 
Prezes Mitura kieruje 
najstarszym bankiem 
spółdzielczym w Pol-
sce od ponad 30 lat. 
Jest dumny z zacho-
wania tradycji i znako-
mitego zespołu, który 
identyfikuje się z ban-
kiem. Najważniejszą 
wartością zawsze dla 
niego był i nadal jest 
człowiek….
Jacek Ros
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W trakcie transforma-
cji polskiej gospo-
darki rozpoczęły się 

także przekształcenia organi-
zacyjne spółdzielczego sek-
tora bankowego, wynikające 
z potrzeby dostosowania go 

do nowych, właściwych dla go-
spodarki rynkowej warunków oraz 

do standardów międzynarodowych, 
a w szczególności europejskich. Do końca 1989 roku wszyst-
kie banki spółdzielcze (1662) zrzeszone były z Bankiem 
Gospodarki Żywnościowej, który jako bank państwowo-
-spółdzielczy był dla nich centralą finansową, organizacyjną 
i kontrolną.
Przełomowe znaczenie dla transformacji spółdzielczego 
sektora bankowego miało wejście w życie ustawy z dnia 
20 stycznia 1990 roku o zmianach w organizacji spółdziel-
czości, z mocy której BGŻ przestał pełnić dotychczasowe 
funkcje centralnego związku spółdzielczego, a zrzeszanie 
się banków spółdzielczych z tym bankiem przestało być 
obligatoryjne. Jednocześnie banki spółdzielcze stały się sa-
morządnymi, samodzielnymi i samofinansującymi się insty-
tucjami posiadającymi osobowość prawną.
Do pojawienia się oddolnej inicjatywy utworzenia nowej, 
niezależnej struktury organizacyjnej doprowadziły: nieza-
dowolenie części banków ze zbyt daleko idącej ingerencji 
BGŻ w ich samodzielność, brak decydującego głosu ban-
ków w strukturze własnościowej BGŻ, również zwątpienie 
w zdolność BGŻ do pobudzania rozwoju ekonomicznego 
w nowym ustroju, a także brak wiary w możliwość partner-
skiej współpracy z nim.
Pierwszym bankiem, który powstał z oddolnej inicjatywy ban-
ków spółdzielczych był Gospodarczy Bank Wielkopolski SA 
w Poznaniu, który w dniu 22 maja 1991 roku, za zgodą Na-
rodowego Banku Polskiego, rozpoczął działalność operacyjną.
Przedstawiciele banków spółdzielczych, którzy wyszli z ini-
cjatywą powołania do życia nowego banku zrzeszającego nie 
byli osamotnieni w swoich działaniach. Ich dążenia wspie-
rali swoimi radami przedstawiciele spółdzielczych struktur 
bankowych działających w Europie Zachodniej, a zwłaszcza 
francuskich banków Crédit Mutuel i Crédit Agricole, a także 
holenderskiego Rabobanku. Nic też dziwnego, że tworzony 
model bankowości spółdzielczej wzorowany był na rozwią-
zaniach francuskich, czy holenderskich. Godnym podkreśle-

nia jest też fakt, że ówczesna polityka NBP sprzyjała takim 
ideom, czego wyrazem była ustawa z 24 czerwca 1994 roku 
o restrukturyzacji sektora banków spółdzielczych, tworząca 
m.in. podstawy prawne do ukształtowania w ciągu 4–5 lat 
jednolitej, skonsolidowanej grupy banków spółdzielczych, 
opartej na trójszczeblowej strukturze (BGŻ jako bank krajo-
wy, banki regionalne, banki spółdzielcze). 
W mojej ocenie, w tworzeniu nowej struktury sektora pomoc-
ne były przede wszystkim takie czynniki, jak uwarunkowania 
prawne, silna determinacja przedstawicieli tych banków spół-
dzielczych, które zapoczątkowały zmiany organizacyjne, wy-
korzystanie doświadczeń struktur spółdzielczości bankowej 
funkcjonujących w innych krajach europejskich, utworzenie 
w 1991 roku Krajowego Związku Banków Spółdzielczych, 
który pomagał w tworzeniu nowych struktur, a także wspar-
cie przedstawicieli ówczesnego rządu, Zrzeszenia Banków 
Spółdzielczych Unii Europejskiej w Brukseli, jak również ban-
ków spółdzielczych z innych krajów, zwłaszcza z Francji.
Dzisiejszy kształt Spółdzielczej Grupy Bankowej i jej banku 
zrzeszającego, jakim jest obecnie SGB-Bank S.A. (następca 
GBW) zawdzięczamy przede wszystkim kolejnym zmianom 
legislacyjnym, takim jak ustawa o bankach spółdzielczych 
i ich zrzeszaniu się z 1994 roku, która doprowadziła do 
powstania kolejnych banków regionalnych oraz przewidy-
wała proces konsolidacji sektora, od którego ostatecznie 
odstąpiono. Kolejna ustawa z 2000 roku o funkcjonowaniu 
banków spółdzielczych, wprowadziła nową koncepcję bu-
dowy zrzeszeń i możliwość ich łączenia. Właśnie na bazie 
tej ustawy powstała Spółdzielcza Grupa Bankowa, zmierza-
jąca w swoich kolejnych strategiach do budowy struktury 
skonsolidowanej.
Mówiąc o powstaniu Gospodarczego Banku Wielkopolski 
trudno nie wspomnieć o pierwszym prezesie zarządu tego 
banku, Kazimierzu Grześkowiaku, wcześniej prezesie Ban-
ku Spółdzielczego w Tarnowie Podgórnym. Był to człowiek 
z wielką charyzmą, mający odwagę podejmować wyzwania 
zmieniające rzeczywistość, bez względu na pojawiające się 
przeszkody, a niekiedy także niechęć osób ceniących sobie 
święty spokój i wolę pozostawania w skostniałych struktu-
rach nieprzystających już do nowej rzeczywistości. Wcho-
dził nie tylko w skład grupy założycielskiej banku GBW ale 
szybko stał się też liderem w nowych strukturach i jednym 
z inicjatorów utworzenia KZBS..
Redakcja

Zmiany na lepsze
Ewa Piotrowicz,  

  członek Komisji Rewizyjnej w GBW SA w latach 1990–1992,
prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Santoku
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Wspomnienia
z tamtych lat

Czesława Kosturek,  
 przewodnicząca Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Wołczynie

Wielki przełom roku 
1989 związany z re-
formą polskiego sys-

temu politycznego, społeczne-
go i gospodarczego rozpoczął 
wyjątkowy, ale też bardzo trud-
ny okres w dziejach polskiej 

bankowości spółdzielczej. Spół-
dzielczość, która ponad 100 lat 

temu wyrosła z gospodarki rynkowej, 
poddana została totalnej krytyce, jako twór komunistycz-
nego systemu gospodarczego i politycznego. W 1990 roku 
ustawowo postawiono w stan likwidacji istniejące związki 
spółdzielcze. Podobny los spotkał BGŻ, który pozbawiono 
uprawnień centralnego związku spółdzielczego wobec 1663 
banków spółdzielczych (tak, to prawda, tyle banków spół-
dzielczych funkcjonowało w tym czasie). Nie przejęła tych 
funkcji żadna inna organizacja. Od tego czasu stosunki po-
między BGŻ a bankami spółdzielczymi, działającymi na za-
sadzie pełnej samodzielności prawnej i ekonomicznej, mogły 
być regulowane w oparciu o dobrowolne umowy cywilno-
-prawne. 
Część banków, po 15-letniej współpracy uznała, że BGŻ 
utracił zdolność do wypełniania funkcji zrzeszeniowej i roz-
poczęła budowę niezależnych struktur regionalnych, w któ-
rych dominowałyby zasady partnerstwa i realna pomoc 
słabym kapitałowo bankom spółdzielczym. Nie była to zbyt 
liczna grupa, bowiem aż 95% banków spółdzielczych opo-
wiedziało się za dalszą współpracą z BGŻ. 
Dzisiaj, z perspektywy 25 lat można śmiało powiedzieć, że te 
5% Banków Spółdzielczych dokonało epokowego przełomu. 
Każdy czas ma swoich ludzi i swoje idee, swoich liderów, 
którzy mają odwagę zmieniać czy kształtować rzeczywi-
stość, a przede wszystkim stać się siłą napędową przemian. 
Niewątpliwie bohaterem tamtych czasów, takim właśnie 

liderem był Kazimierz Grześkowiak, pierwszy prezes GBW 
i pierwszy przewodniczący KZBS. To on wówczas jako 
pierwszy wziął sprawy w swoje ręce i to on stał się prekur-
sorem przemian.
Pierwsze informacje o powstawaniu niezależnych struktur 
regionalnych dotarły do Banku Spółdzielczego w Wołczynie 
— którym kierowałam — pod koniec 1990 roku, kiedy to 
GBW oczekiwał już na decyzję Prezesa Narodowego Ban-
ku Polskiego przypieczętowującą utworzenie Banku. Pełna 
przekonania do idei, natychmiast rozpoczęłam działania 
wśród Banków Spółdzielczych Opolszczyzny. Nawiązałam 
też kontakt telefoniczny z Kazimierzem Grześkowiakiem, 
który zaopatrzył mnie w szereg dokumentów świadczących 
o skali ruchu, a następnie zaprosił do złożenia wizyty w Po-
znaniu na Mielżyńskiego 20. Na tę wizytę zabrałam dwóch 
kolegów dyrektorów z sąsiednich Banków Spółdzielczych 
i w zimowy dzień stanęliśmy przed piękną secesyjną ka-
mienicą, będącą siedzibą nowopowstałego Banku. Przywi-
tał nas sam lider, mężczyzna o surowym spojrzeniu spod 
mocnych okularów. „Zjawiliście się w samą porę, ponieważ 
Opolszczyzna to biała plama na mapie zachodniej Polski” — 
mniej więcej tak skwitował naszą wizytę. Z pasją opowie-
dział nam o zrywie wielkopolskich banków spółdzielczych, 
ale też o sukcesie jakim było zgromadzenie wystarczają-
cego kapitału na utworzenie zrzeszenia. Zaproponował by 
Opolszczyzna zasiliła kapitałowo tworzące się właśnie dol-
nośląskie struktury. Wskazał nam tamtejszego lidera grupy 
inicjatywnej — dyrektora Banku Spółdzielczego w Bystrzycy 
Kłodzkiej Michała Gacka, który pilnie zabiega o niezbędny 
kapitał na utworzenie trzeciego — po GBW i BUG w War-
szawie — banku zrzeszającego. Dzięki pasji Kazimierza, sile 
jego argumentów, wyjeżdżaliśmy z Poznania przekonani 
o pilnej potrzebie wsparcia grupy dolnośląskiej. Na zorga-
nizowane przeze mnie, już w dwa tygodnie po poznańskiej 
wizycie, spotkanie banków spółdzielczych Opolszczyzny 
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przyjechali obaj — Kazimierz Grześkowiak i Michał Gacek. 
Niewątpliwie autorytet i charyzma obu panów sprawiła, że 
z 42 banków spółdzielczych uczestniczących w spotkaniu, 
aż 34 wyraziły chęć dołączenia do struktur dolnośląskich, 
a zebrany przez nie kapitał dopełnił wielkość wystarczającą 
do uzyskania licencji przez GBPZ. 
Równocześnie z powstawaniem trzech niezależnych struktur 
zrodziła się idea utworzenia instytucji związkowej do koordy-
nowania działań między zrzeszeniami i reprezentowania ban-
kowości spółdzielczej przed organami państwowymi. I znów 
liderami okazali się panowie Kazimierz Grześkowiak i Michał 
Gacek. Obaj, doceniając pewnie moją żyłkę organizacyjną za-
proponowali mi miejsce w tworzących się strukturach Krajo-
wego Związku Banków Spółdzielczych i odtąd mogłam czynnie 
uczestniczyć w najważniejszych dla środowiska wydarzeniach. 
Prezes Grześkowiak posiadał wyjątkowe zdolności organiza-
torskie poparte starannym wykształceniem. Był architektem, 
któremu z łatwością przychodziło tworzenie dalekosiężnych 
strategii. Doskonale i z pożytkiem łączył funkcje prezesa 
GBW z funkcją przewodniczącego KZBS. To on otwarł Ban-
kom przysłowiowe okno na świat. Już w kwietniu 1991 roku 
był organizatorem I Międzynarodowej Konferencji Banków 
Spółdzielczych w Poznaniu, w której uczestniczyli najważniej-

si przedstawiciele bankowości spółdzielczej zachodniej Euro-
py. To on w latach 1991–1992 zorganizował pierwsze wizyty 
polskich bankowców w strukturach spółdzielczości bankowej 
we Francji, w Crécit Agricole i Crédit Mutuel. Między inny-
mi z jego inicjatywy zarząd KZBS uczestniczył w 1993 roku 
w szkoleniu w Stanach Zjednoczonych, zorganizowanym 
i sfinansowanym przez ACDI (Agricultural Cooperative De-
velopment International), gdzie przyjmowani byliśmy głównie 
przez Bank Światowy w Waszyngtonie oraz Światowe Związ-
ki Kredytowe w Madison. Oprócz merytorycznej wiedzy jaką 
zdobyliśmy w różnorakich strukturach spółdzielczych mieli-
śmy okazję zwiedzić aż siedem z czterdziestu dziewięciu Sta-
nów, ale też podpisać projekt „Bankier dla bankiera”, w którym 
później uczestniczyło kilkudziesięciu prezesów Banków Spół-
dzielczych. Miałam ogromny zaszczyt uczestniczyć w tych 
prekursorskich szkoleniach. Dzisiaj wyjazd na zachód stał się 
czymś powszechnym i naturalnym, wówczas jednak był wy-
darzeniem niecodziennym, głęboko pozostającym w pamięci. 
To tylko cząstka tamtej rzeczywistości, czasu, który odmienił 
bieg historii polskiej bankowości spółdzielczej, który poka-
zał, że warto było brać sprawy w swoje ręce..
Zdjęcia pochodzą z mojego prywatnego zbioru. H

TT
P:

//B
S.

N
ET

.P
L/

W
YW

IA
D

Y

FO
T.

 A
RC

H
IW

U
M

 P
RY

W
AT

N
E 

C
ZE

SŁ
AW

Y 
KO

ST
U

RE
K

1992 1993

1993 1993



61nr 5  Listopad 2015

BANK SPÓŁDZIELCZY   WSPOMNIENIA

Wywiad z Michałem Gackiem.
Materiał pochodzi z archiwum BS.NET

Wszystko 
toczy się na raz
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W marcu tego roku 
minęło 17 lat od 
chwili powstania 

Krajowego Związku Banków 
Spółdzielczych. Przedsta-
wiamy wspomnienia o tych 
czasach jednego z współ-

twórców KZBS — prezesa Mi-
chała Gacka, I Zastępcy Prze-

wodniczącego Związku.
Początek lat 90. To były dziwne czasy. Czasy wielkich 
zmian. Wszystko zaczęło się od ustawy z dnia 20 stycz-
nia 1990 roku, która odebrała Bankowi Gospodarki Żyw-
nościowej funkcję Centralnego Związku Spółdzielczego. 
W BGŻ zrzeszonych było wtedy 1633 banków. Banków... 
właściwie to nie wiem jak nas nazwać. Byliśmy przecież 
wtedy prezesami i dyrektorami banków zarazem, ale insty-
tucje, którymi zarządzaliśmy pełniły właściwie funkcję kas. 
Nie powiedziałbym, że wszystkim to przeszkadzało, bo na 
swój sposób było wygodne. Wytyczne przychodziły z góry, 
za wiele nie trzeba było kombinować. A tu nagle przemiana 
ustrojowa i wolność. Swoboda zrzeszania się. 
I co? I w pierwszym okresie umowę o dobrowolnej współ-
pracy z BGŻ podpisało 1577 Banków Spółdzielczych, czyli 
95 procent. Ale jednak zaczął się ruch w środowisku. Byłem 
wtedy prezesem Banku Spółdzielczego w Bystrzycy Kłodz-
kiej. To był dobry bank, znajdował się w pierwszej trójce  
BS-ów. Szedł za tym i autorytet. Może należy dodać do tego 
również mój charakter, który nie pozwalał mi siedzieć bez-
czynnie i obserwować. Wiele lat byłem wojskowym (choć 
z wykształcenia jestem prawnikiem) i pewnie to nauczyło 
mnie działania. 
W kraju byli już wtedy eksperci z Banku Światowego. Od-
bywały się spotkania, rozmowy. Powstał raport Europejskiej 
Wspólnoty Gospodarczej, w którym stwierdzano, że spół-
dzielczość jest niezbędną formą działalności gospodarczej, 

a banki spółdzielcze można w krótkim czasie dostosować 
do wymagań rynku. Pomyślałem — po co nam ten BGŻ? 
Możemy stworzyć coś sami, mamy przecież prawo do zrze-
szania się na zasadzie dobrowolności. Zamiast siedzieć na 
łasce Warszawy powinniśmy się skrzyknąć, połączyć kapita-
ły i zacząć działać samodzielnie, w regionach. 
Zbieramy się więc, spotykamy, jeździmy z miejsca na miej-
sce, z konferencji na konferencję. Nie wszyscy byli entuzja-
stycznie nastawieni do tworzenia własnych struktur, nieraz 
trzeba było ostro przemówić do rozsądku, walnąć pięścią 
w stół. To było bardzo istotne, aby zebrać jak największą 
grupę banków, bo konieczny był odpowiedni poziom kapi-
tałów. Samemu nic by się nie zdziałało. 
W czerwcu 1990 roku odbyło się spotkanie pod Pozna-
niem. Zebrali się tam spółdzielcy z województw bydgoskie-
go, gorzowskiego, kaliskiego, konińskiego, koszalińskiego, 
leszczyńskiego, łódzkiego, pilskiego, poznańskiego, skier-
niewickiego, wałbrzyskiego i zielonogórskiego. Uczestniczył 
w tym spotkaniu wiceprezes NBP, Andrzej Topiński. Obrady 
prowadził prezes Banku Spółdzielczego w Tarnowie Podgór-
nym, Kazimierz Grześkowiak. 
Krystalizuje się pomysł powołania własnego banku regional-
nego, konstytuuje się grupa założycielska. Rodzi się GBW.  
Podobne spotkania i próby powołania kolejnych regionów 
mają miejsce w Łodzi, Katowicach, Krakowie, Lublinie i Olsz-
tynie. Spółdzielcy jeżdżą, debatują, zastanawiają się czy się 
przyłączyć i do kogo. Ale władze też nie próżnują. 
Bo to było tak — niby wolność, prawo do swobodnego 
zrzeszania się, ale najlepiej byłoby, gdyby wszystkie banki 
spółdzielcze zostały dobrowolnie przy Banku Gospodarki 
Żywnościowej. Przedstawiciele BGŻ, NBP, Ministerstwa  
Finansów namawiają jak mogą do pozostania w BGŻ. Padają 
słowa o tym, że co my znaczymy, że gdzie nam się pchać na 
wolny rynek, zjedzą nas na nim i pognębią, w końcu wykupią 
i zlikwidują. Te słowa tylko mnie denerwowały i pchały do 
działania. FO
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W styczniu 1991 roku organizujemy spo-
tkanie w Ząbkowicach Śląskich. Przyjeżdżają 
dyrektorzy 21 Banków Spółdzielczych z wo-
jewództwa wałbrzyskiego, jeleniogórskiego, 
wrocławskiego i zielonogórskiego i podejmują 
uchwałę o stworzeniu banku regionalnego pod 
nazwą Gospodarczy Bank Dolnośląski Spółka 
Akcyjna, z kapitałem założycielskim w wyso-
kości 16 mld zł (starych złotych). Tymczasową 
siedzibą zostaje nasz bank, Bank Spółdzielczy 
w Bystrzycy Kłodzkiej. I to był zaczątek GBPZ.  
Aby uzyskać licencję, potrzebowaliśmy wtedy 
20 mld zł. Trochę nam więc brakowało, ale....
mieliśmy nadzieję pozyskać jakoś ten kapitał. 
W każdym razie powołaliśmy komitet założy-
cielski w osobach: Michała Gacka – prezesa 
BS w Bystrzycy Kłodzkiej, Zdobysława Lisa – 
prezesa BS w Ząbkowicach Śląskich, Elżbiety 
Nowakowskiej – prezesa BS w Dzierżoniowie, 
Piotra Wójcika – prezesa BS w Marcinowi-
cach, Zbigniewa Chęcińskiego – prezesa BS 
w Świdnicy oraz Antoniego Jakubowskie-
go – prezesa BS w Lądku Zdroju i ruszyliśmy do działania.  
 
Historia tworzenia regionów i historia KZBS splatają się. 
Trudno oddzielić jedno od drugiego, stąd ta przeplatanka 
w moich wspomnieniach. 
Podczas procesu powoływania struktur regionalnych okaza-
ło się, że brakuje nam wiedzy, doświadczenia, jednomyślno-
ści, spójności działania. Gdyby nie ten zamęt i chaos, w ja-
kim się znaleźliśmy, może byśmy sobie tego nie uświadomili. 
A tak zrozumieliśmy, że potrzebna nam organizacja, która 
wskaże drogę, utworzy nowy system bankowości spółdziel-
czej, przeprowadzi akcje informacyjne, pomoże od strony 
prawnej, zjednoczy. I tak narodziła się idea Ogólnokrajowe-
go Komitetu Banków Spółdzielczych. Na jego czele stanął 
Kazimierz Grześkowiak, prezes Gospodarczego Banku Wiel-
kopolski. Do komitetu organizacyjnego weszli przedstawi-
ciele regionów: 
•	 łódzkiego – Marian Czerwiński 
•	 wałbrzyskiego – Michał Gacek 
•	 bydgoskiego – Cezary Maciejewski 
•	 wielkopolskiego – Kazimierz Grześkowiak. 
Komitet otrzymał deklarację wsparcia ze strony rządu, Ban-
ku Światowego, Stowarzyszenia Banków Spółdzielczych 
Unii Europejskiej, organizacji spółdzielczych w Stanach 
Zjednoczonych i we Francji. Był 21 styczeń 1991 rok. 

Wszystko toczy się naraz
30 stycznia w Świdnicy 72 Banki Spółdzielcze ogłaszają po-
wstanie Banku Regionalnego z kapitałem 20 mld zł. Do no-
woutworzonej spółki przystępuje początkowo 116 banków 
na 164 działające na tym terenie. Znów tworzymy komitet 
organizacyjny i powołujemy zarząd. Staję na jego czele. Nie 
mija miesiąc nawet, a już podejmujemy decyzję o przystą-
pieniu do budowy Banku Regionalnego Dolnego Śląska.  
 
W marcu tego samego roku (dokładnie 2 marca 1991 r.) 
w Ciechocinku zebrało się 130 Banków Spółdzielczych. 
Uchwalono statut, zmieniono nazwę z Ogólnopolskiego Ko-

mitetu Banków Spółdzielczych na Krajowy Związek Banków 
Spółdzielczych. Banki regionalne wybrały swoich przedsta-
wicieli do zarządu: 
•	 Region Południowy – Stefan Bendkowski 
•	 Region Łódzki – Marian Czerwiński 
•	 Region Dolnośląski – Michał Gacek, Czesława Kosturek-

-Paluch 
•	 Region Olsztyński – Andrzej Górczyński 
•	 Region Wielkopolski – Kazimierz Grześkowiak, Edward 

Gajda, Józef Mitura 
•	 Region Lubelski – Józef Krzyszczak. 
 
W wyniku przeprowadzonych wyborów przewodniczą-
cym KZBS został Kazimierz Grześkowiak, I Zastępcą Mi-
chał Gacek, a Sekretarzem Czesława Kosturek-Paluch.  
Zadania jakie miał wykonywać KZBS zostały już w pew-
nej mierze określone w trakcie funkcjonowania Ogól-
nokrajowego Komitetu Banków Spółdzielczych. Za-
sadniczo można je określić tak: informowanie, koordy-
nowanie działań organizacyjnych, lokalizacja środków 
finansowych, inspirowanie do tworzenia nowych struk-
tur. Reprezentowanie interesów banków, szkolenia, 
stworzenie jednolitego systemu przetwarzania danych.  
Mija kolejny miesiąc. Ledwie powstały KZBS organizuje 
w kwietniu 1991 roku w Poznaniu międzynarodową konfe-
rencję — „Wygrać dzisiaj, by być bankiem jutra”. Przyjeżdża 
na nią 200 spółdzielców. Przyjeżdżają przedstawiciele orga-
nizacji spółdzielczych z Kanady, USA, Francji i Belgii. Gośćmi 
są – Guido Ravoet, Sekretarz generalny Zrzeszenia Banków 
Spółdzielczych Unii Europejskiej, Eteinne Pflimlin, Calixte 
Parpais z Crédit Mutuel i John Greeneisen z CoBank (USA). 
W lipcu tego samego roku Stowarzyszenie Banków Spół-
dzielczych Unii Europejskiej przyjmuje KZBS w poczet swo-
ich członków. Rozpoczynamy współpracę międzynarodową. 
Na dużą skalę ruszają szkolenia. Wyjeżdżamy za granicę, 
przyglądamy się, jak funkcjonuje bankowość spółdzielcza 
w krajach Unii. Wiele na tym zyskujemy.
W styczniu następnego, 1992 roku, powstaje GBPZ. Nie 
było łatwo. Długo czekaliśmy na licencje. Wciąż poprawiali- FO
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śmy biznesplan. Ministerstwo Finansów, wtedy ciało dorad-
cze NBP przy udzielaniu licencji, patrzy na nas niechętnie. 
Przed naradą zorganizowaną w lipcu 1991 r. w Minister-
stwie Finansów w przedmiocie działalności banków spół-
dzielczych, która odbywała się w sali portretowej, wspólnie 
z Kazimierzem Grześkowiakiem udałem się do gabinetu Mi-
nistra Finansów Pana Leszka Balcerowicza. Panie ministrze 
— mówię — mamy zrzeszone banki, mamy organizację, pro-
simy o wyrażenie zgody na wydanie licencji przez NBP na 
utworzenie GBPZ. W trakcie dalszej rozmowy i rzeczowej 
dyskusji Minister zapewnił nas, że taką zgodę wyda. Gdy 
weszliśmy na salę razem z Balcerowiczem poszedł pomruk. 
Wszyscy wiedzieli, ze załatwiliśmy zgodę na wydanie licencji 
dla GBPZ. Jednakże otrzymaliśmy ją dopiero w 22 paździer-
nika 1991 r. 
Przed założycielskim WZA zaczynam szukać kogoś na sta-
nowisko prezesa GBPZ. Przypominam sobie prezesa BS 
w Chruścicach, Pawła Siano. Uczestniczył on w wielu spo-
tkaniach, wiele razy bardzo sensownie zabierał głos. Ale raz 
mnie zdenerwował, gdy na jednym ze spotkań, namawiany 
do przystąpienia do nowego regionu zapytał, co z tego będzie 
miał jego bank, co mu damy? A nic — odpowiedziałem — to 
ja czekam, aż wy coś dacie dla wspólnego dobra. No i chyba 
zrozumiał, bo włączył się w organizację, czynnie uczestni-
cząc w tworzeniu nowych procedur bankowych i struktur 
organizacyjnych... Tak więc myślałem o nim i w końcu się 
z nim umówiłem. Przyjechał, ale na propozycję wił się i krzy-
wił. Pomyślałem, że może piwo pomoże. Poszliśmy więc na 
to piwo. Pijemy, a ja znów ponawiam propozycję. Popatrzył 
na mnie i zapytał — A mam szansę odmówić? Pokręciłem 
przecząco głową. Moja rekomendacja została poparta jedno-
myślnie przez osiemnastoosobową Radę Nadzorczą GBPZ.  
Teraz, po tylu latach myślę, że dokonałem wówczas dobrego 
wyboru. 
Co dalej? KZBS przenosi się do Warszawy. To było w pla-
nach już wcześniej. Wiedzieliśmy, że aby skutecznie działać 
na rzecz środowiska musimy funkcjonować w stolicy. Dyrek-
torem biura zostaje Maria Pawelska. Podejmujemy uchwałę, 
aby w zarządzie KZBS nie zasiadali prezesi zrzeszeń. Unik-
nęliśmy w ten sposób podejrzeń, że zarząd związku bę-
dzie działał na korzyść tego zrzeszenia, z którego pochodzi 

Przewodniczący. W 1994 roku przestaję uczestniczyć we 
władzach KZBS, ponieważ objąłem stanowisko dyrektora 
Oddziału GBPZ w Ząbkowicach Śląskich. W marcu 1994 
podczas WZ KZBS, które odbywało się we Wrocławiu, ra-
zem z Pawłem Siano rekomendujemy na Przewodniczącego 
KZBS Eugeniusza Laszkiewicza, szefa RN Banku Spółdziel-
czego w Legnicy, dotychczasowego członka zarządu KZBS. 
W 1996 roku przeszedłem na emeryturę. Był już na to naj-
wyższy czas. Miałem 68 lat. 
Teraz, gdy wspominam tamte czasy, podziwiam siłę i od-
wagę, jaką wtedy mieliśmy. Tempo zmian było ogromne. 
W gruncie rzeczy w ciągu niespełna dwóch lat banki spół-
dzielcze dostosowały się do nowej rzeczywistości. Oczywi-
ście, później też były zmiany, ale te pierwsze, gdy nie było 
struktur, regulacji prawnej, powszechnej świadomości, gdy 
dopiero rodziła się idea swobodnego funkcjonowania na 
wolnym rynku — były najtrudniejsze. 
Najważniejsze jednak, że przez nie przeszliśmy. .
Michał Gacek

Każdy czas ma swoich ludzi 
i swoje idee. Swoich liderów, 
którzy mają odwagę zmieniać, 

kształtować, tworzyć, którzy się 
nie poddają i są przysłowiową siłą 

napędową rozwoju. 
Jedną z takich postaci jest autor 
wspomnień, współtwórca GBPZ 
i KZBS. Należy sobie życzyć, aby 

takich ludzi nie zabrakło. 
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Urszula Budzich-Tabor,  
dyrektor Biura Programów Wiejskich w fundacji Fundusz Współpracy  

w latach 1991–2009

Czym jest fundacja Skarbu Pań-
stwa Fundusz Współpracy?
Na początku lat dziewięć-
dziesiątych ubiegłego wieku 
instytucje, które umiały-
by wypracować programy 
wsparcia, biorąc pod uwagę 

ówczesną sytuację polskiej 
wsi, a jednocześnie potrafiłyby 

sprawnie gospodarować środkami 
publicznymi, dopiero się tworzyły. Jedną z pierwszych takich 
instytucji była fundacja Skarbu Państwa o nazwie Fundusz 
Współpracy. Na początku swojej działalności była to funda-
cja specjalizująca się, w realizacji różnego rodzaju programów 
związanych z przygotowaniem Polski do integracji z Unią Eu-
ropejską. Składała się z różnych jednostek organizacyjnych, 
wśród których było także Biuro Programów Wiejskich. Biuro 
realizowało jeden duży program finansowany z pomocy Unii 
Europejskiej dla Polski — tzw. program „Agrolinia” — oraz kil-
ka mniejszych projektów finansowanych ze spłat kredytów 
udzielonych w ramach Agrolinii, w tym np. program „Agro-In-
fo” zajmujący się budowaniem systemu informacyjnego, któ-
ry pomagał rolnikom i mieszkańcom wsi w funkcjonowaniu 
w warunkach integracji europejskiej. 
Agrolinia był programem udzielania bankom środków finan-
sowych, które następnie były pożyczane na inwestycje zwią-
zane z rolnictwem i przetwórstwem rolno-spożywczym, jak 
również na działalność pozarolniczą na terenach wiejskich. 
Poza częścią kredytową program obejmował także działania 
o innym charakterze, m.in. adresowane do banków spółdziel-
czych oraz instytucji i organizacji działających na obszarach 
wiejskich, w szczególności pozarządowych. Eksperci fundacji 
uznali, że dla procesu transformacji rolnictwa sprawą kluczo-
wą jest nie tylko sam dostęp do kapitału ale także istnienie na 
obszarach wiejskich sprawnych instytucji finansowych, zdol-
nych do reagowania na potrzeby mieszkańców wsi, a takimi 
instytucjami były banki spółdzielcze, których właścicielami 
byli głównie lokalni rolnicy i przedsiębiorcy wiejscy. Dlatego 
właśnie znaczący wysiłek programu Agrolinia skupił się na 
szkoleniu personelu bankowego oraz na wspieraniu reform 
zachodzących w sektorze banków spółdzielczych. W funkcjo-
nowaniu Agrolinii wprowadzane były z czasem modyfikacje 
wynikające ze zmian zachodzących na rynku. Oprocentowa-

nie kredytów było dostosowane m.in. do pojawiania się na 
polskim rynku innych (także preferencyjnych) źródeł finan-
sowania dla sektora rolnego. Decyzja o wsparciu dla prze-
mian w sektorze banków spółdzielczych oznaczała także, że 
udzielanie kredytów dla ostatecznych beneficjentów zostało 
powierzone bankom zrzeszającym (wówczas bankom regio-
nalnym). Pierwsza umowa podpisana została z Gospodarczym 
Bankiem Wielkopolski w Poznaniu w kwietniu 1992 roku. 
W latach 1992–1996 w ramach programu Agrolinia, trzy ban-
ki, które miały podpisane umowy z Funduszem Współpracy 
(oprócz GBW, był to Gospodarczy Bank Południowo-Zachod-
ni we Wrocławiu oraz Bank Unii Gospodarczej w Warszawie) 
udzieliły 971 kredytów na łączną sumę ponad 71 mln zł. 

Jak rozpoczęła się współpraca Funduszu Współpracy z Go-
spodarczym Bankiem Wielkopolski i kto był jej inicjatorem?
Współpraca ta rozpoczęła się w 1991 roku, zaraz po powsta-
niu Fundacji. Dostaliśmy wówczas do realizacji, wspomniany 
już projekt finansowany przez Unię Europejską, który nazy-
wał się umowie Agrolinia (pełna nazwa brzmiała „Importowa 
linia kredytowa dla sektora rolnego”). Jego celem było nie 
tylko dostarczanie środków na obszary wiejskie dla tamtej-
szych inwestorów z sektora rolniczego i pozarolniczego, ale 
też zrestrukturyzowanie polskiego sektora finansowego ob-
sługującego obszary wiejskie. W momencie kiedy zaczyna-
liśmy nasze działania, rozpoczęły się w sektorze bankowości 
spółdzielczej procesy zrzeszające, zmierzające do utworzenia 
nowych banków zrzeszających, niezależnych od Banku Go-
spodarki Żywnościowej, który pełnił wówczas rolę struktury 
nadrzędnej wobec sektora banków spółdzielczych. Doszło 
zatem do spotkania osób inicjujących te zmiany w bankach, 
z osobami pracującymi nad projektem Agrolinia. Postano-
wiliśmy, że będziemy ze sobą współpracować. Część na-
szych środków, które nie były przeznaczone bezpośrednio 
na zasilenie wspomnianej linii kredytowej, tylko na tzw. po-
moc techniczną — szkolenia, działania doradcze itp., została 
przeznaczona na wsparcie procesu zachodzącego w sekto-
rze banków spółdzielczych. Dotyczyło to budowy nowych 
banków zrzeszających oraz budowania przez nie współpracy 
z bankami zrzeszonymi, czyli działalności świadczonej przez 
zrzeszenia na rzecz banków spółdzielczych. Tak rozpoczęła 
się nasza współpraca. Jako pierwszy bank zrzeszający po-
wstał Gospodarczy Bank Wielkopolski w Poznaniu. Praca nad 

Z KORZYŚCIĄ  
dla spółdzielców



65nr 5  Listopad 2015

BANK SPÓŁDZIELCZY   WSPIERALI ROZWOJ

FO
T.

 A
RC

H
IW

U
M

 P
RY

W
AT

N
E 

U
RS

ZU
LI

 B
U

D
ZI

C
H

-T
AB

O
R

jego utworzeniem miała charakter pionierski i zainicjowana 
została przez grupę prezesów banków spółdzielczych. Spoty-
kaliśmy się wówczas z pierwszym prezesem GBW, Kazimie-
rzem Grześkowiakiem i innymi osobami, które uczestniczyły 
w zakładaniu tego banku. Krótko potem zaczął powstawać 
Gospodarczy Bank Południowo-Zachodni we Wrocławiu, 
tworzony przez banki spółdzielcze z południowej i zachod-
niej Polski. Później do naszego programu dołączył Bank Unii 
Gospodarczej w Warszawie, który miał trochę inne korzenie 
i inaczej powstał ale potem włączył się w proces powstawa-
nia banków zrzeszających, niezależnych od BGŻ.
Przedstawiliśmy koncepcję współpracy z tymi bankami Komi-
sji Europejskiej, która zaakceptowała pomysł, żeby za pośred-
nictwem tych nowych banków zrzeszających uruchomić linię 
kredytową Funduszu. Były to jednak zupełnie nowe banki, 
dlatego zapadła decyzja żeby je wzmacniać poprzez działa-
nia szkoleniowe i doradcze. Taki był początek, a ponieważ ta 
współpraca bardzo dobrze się układała, przede wszystkim 
dlatego, że te banki tworzyli zupełnie nowi ludzie, którym za-
leżało, żeby sektor bankowy obsługujący polską wieś rozwijał 
się szybko i prawidłowo, na nowych zasadach, to ta nasza 
współpraca układała się bardzo dobrze i trwała aż do koń-
ca programu w 2007 roku. Podejmowaliśmy różne wspólne 
działania, które nie ograniczały się tylko do kredytowania ale 
również, wspomnianych już szkoleń. Uczyliśmy też osoby od-
powiedzialne za szkolenie w bankach zrzeszających, a także 
umożliwialiśmy im współpracę i wymianę doświadczeń. 

Jaka była rola ekspertów zagranicznych i czy były orga-
nizowane studyjne wyjazdy za granicę w ramach szkoleń 
przewidzianych dla osób zaangażowanych w tworzenie 
nowych zrzeszeń?
To ważna kwestia, ponieważ nowy model bankowości spół-
dzielczej i zrzeszeń był wprawdzie unikalny dla naszego kraju, 
ale oparty na doświadczeniach zagranicznych. Budowaliśmy 
zatem polski model ale interesowaliśmy się, jak to wygląda 
w innych krajach, chcieliśmy podpatrywać zagraniczne roz-
wiązania, żeby się czegoś nowego nauczyć. Staraliśmy się po-
znać systemy bankowości spółdzielczej funkcjonujące w całej 
Unii Europejskiej. Odwiedziliśmy wiele banków spółdziel-
czych w różnych krajach, w tym przede wszystkim tam, gdzie 
były one najbardziej rozbudowane i zajmowały liczącą się 
pozycję w całym systemie bankowym. W Europie mieliśmy 
się czego nauczyć, zwłaszcza jeśli chodzi o zasady współpra-
cy między bankami zrzeszającymi i zrzeszonymi. Najbardziej 
przydatne okazały się wzory francuskie, głównie z banku 
Crédit Mutuel, ale też Crédit Agricole oraz ze spółdzielczych 
zrzeszeń holenderskich i niemieckich. Za pieniądze, którymi 
dysponował Fundusz Współpracy, zatrudniani byli także za-
graniczni eksperci, którzy prowadzili szkolenia w Polsce. Byli 
wśród nich m.in. fachowcy oddelegowali do nas przez fran-
cuski bank Crédit Agricole. W późniejszym okresie zatrudni-
liśmy m.in. eksperta z Wielkiej Brytanii, który zaproponował 
oferowanie przez banki spółdzielcze uproszczonych produk-
tów, nie wymagających skomplikowanej obsługi, ani specjali-
stycznej wiedzy pracowników tych banków (tzw. „kredytów 
pakietowych”). Ich udzielania uczyli się spółdzielcy m.in. za 
pośrednictwem naszej linii kredytowej. W późniejszym czasie 
te uproszczone metody banki stosowały w szerszym zakresie.
Warto dodać, że w Polsce powstał w tym czasie GINB, czyli 
Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego, który również 

interesował się bankami spółdzielczymi i zmianami zacho-
dzącymi w tym sektorze. W późniejszym okresie ważną rolę 
odegrał także Fundusz Restrukturyzacji Banków Spółdziel-
czych przy Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. 

Jaką rolę odegrał Fundusz w doskonaleniu kadr Gospo-
darczego Banku Wielkopolski?
Wielu pracowników GBW twierdziło po latach, że uczyli się 
udzielać kredyty na naszej linii kredytowej. Fundusz nie dys-
ponował wprawdzie wielkimi środkami finansowymi ale nasza 
linia kredytowa była elastyczna, dlatego można się było sporo 
nauczyć. Stawiane były jednocześnie dość znaczne wymaga-
nia kredytobiorcom, a to oznaczało konieczność poznawania 
zasad udzielania racjonalnych kredytów, selekcji wniosków na 
różnorodne inwestycje z zakresu przedsięwzięć branży rolnej 
i spożywczej. Zarazem wprowadziliśmy mechanizm funduszu 
powierniczego tworzonego z części spłat, pozwalającego na 
zmniejszenie ryzyka niespłaconych kredytów dla współpra-
cujących z nami banków. Współpracowaliśmy też z Banko-
wym Ośrodkiem Doradztwa i Edukacji, spółką zależną banku 
GBW, która korzystała m.in. z doradztwa naszych ekspertów. 
Myślę, że zwiększało to możliwość oddziaływania spółki, któ-
ra prowadziła w szerokim zakresie szkolenia dla spółdzielców. 

Jakie główne cele miała do spełnienia linia kredytowa 
Agrolinia 2000 i jak funkcjonowała?
Pierwsze środki finansowe na uruchomienie Agrolinii pocho-
dziły bezpośrednio z Unii Europejskiej. Natomiast Agrolinia 
2000 to był już kolejny, drugi obrót tymi środkami, które wra-
cały do nas w postaci spłaconych kredytów. Ważne, że po-
zostawał bez zmian podstawowy cel tych linii kredytowych, 
czyli wspomaganie bankowości spółdzielczej w udzielaniu 
kredytów na obszarach wiejskich. Poszerzył się jednocześnie 
wachlarz naszych działań, ponieważ wszystkie te przedsię-
wzięcia zbiegły się z przygotowaniami do wejścia Polski do 
Unii Europejskiej. Dlatego znacząca część naszych działań 
była skierowana na przygotowanie społeczności wiejskiej 
i instytucji funkcjonujących na obszarach wiejskich do pro-
wadzenia działalności w kraju wchodzącym w skład Unii Eu-
ropejskiej. Obok banków spółdzielczych i przedsiębiorców 
z branży rolnej podjęliśmy współpracę również z ośrodkami 
doradztwa rolniczego i całym systemem wsparcia rolnictwa, 
a także np. organizacjami turystyki wiejskiej. Zaczęliśmy też 
działania przybliżające Polakom zasady rozwoju społeczności 
lokalnych i przygotowujące społeczności lokalne do progra-
mu LEADER, który dziś jest coraz szerzej wykorzystywany 
jako Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS). 

Czy współpraca z GBW spełniła swoje cele, czy były 
dziedziny, w których nie udało się planowanych założeń 
w pełni zrealizować?
GBW był pierwszym bankiem, z którym podpisaliśmy umo-
wę na udzielanie naszych kredytów. Nigdy nie mieliśmy 
powodów, żeby narzekać na tą współpracę. Uważam, że ta 
linia kredytowa była bardzo udanym przedsięwzięciem. Za-
wsze wprawdzie można powiedzieć, że coś można zrobić 
lepiej, ale generalnie rzecz biorąc nasza współpraca ukła-
dała się wzorowo. Nie przypominam sobie żeby były jakieś 
problemy, czy też trudne rozmowy.. 

Dziękuję za wypowiedź. Janusz Orłowski



GRUPA B IK

W imieniu Grupy BIK,  
Zarządu Biura Informacji Kredytowej S.A.  

oraz Zarządu Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A., 

pragniemy przekazać wyrazy uznania z okazji  

25. rocznicy powstania  
Zrzeszenia Spółdzielczej Grupy Bankowej,  

SGB-Banku S.A.

Dorobek dwudziestopięcioletniej historii SGB-Banku  
świadczy o powodzeniu wspólnej inicjatywy  

banków spółdzielczych oraz ich przedsiębiorczości  
w powołaniu Zrzeszenia, działającego na rzecz wzmacniania 

pozycji banków spółdzielczych. Ekspercka znajomość 
specyfiki lokalnego rynku, wykorzystanie m.in. nowoczesnych 

produktów i rozwiązań technologicznych, oraz kontynuacja 
dobrych wzorców długoletniej tradycji bankowości 

spółdzielczej, budują sukces SGB-Banku S.A., zapewniając 
stabilny rozwój na rynku finansowym w kraju.  

Z okazji jubileuszu kierujemy wyrazy uznania  
dla Zarządów Banków Spółdzielczej Grupy Bankowej 
oraz Pracowników banków. Składamy jednocześnie 

najserdeczniejsze gratulacje, oraz życzenia pomyślności 
w realizacji planów i dalszego dynamicznego rozwoju. 

Prezes  
BIG InfoMonitor S.A.

Prezes  
BIK S.A.
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Trudne początki
Dawid Strumiński, 

 dyrektor w Krajowym Związku Banków Spółdzielczych w latach 1994–1998,  
Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas 

Oszczędnościowo-Kredytowych Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego

W jaki sposób doszło do ini-
cjatywy powołania do ży-
cia Gospodarczego Banku 
Wielkopolski, pierwszego 
niezależnego od BGŻ, ban-
ku zrzeszającego?

Moja współpraca z bankami 
spółdzielczymi rozpoczęła się 

w 1993 roku, kiedy odszedłem 
z fundacji Fundusz Współpracy i rozpo-

cząłem pracę w KZBS. Współpracowałem wtedy z francu-
skim ekspertem z banku Crédit Mutuel, który przyjechał do 
Polski pomagać nam w tworzeniu nowoczesnego sektora 
banków spółdzielczych. Był to człowiek o olbrzymiej wiedzy 
bankowej, zwłaszcza jeśli chodzi o organizację sieci banko-
wych. Trzeba jednak zaznaczyć, że francuskie kasy Crédit 
Mutuel nie są samodzielnymi bankami. Przedstawiciele pol-
skich banków spółdzielczych zdawali sobie z tego sprawę 
i dlatego z pewnym dystansem patrzyli na naszą pracę. Za-
daniem francuskiego wysłannika było zbadanie wewnętrznej 
organizacji banków spółdzielczych w Polsce. Odwiedziliśmy 
kilka z nich, sprawdzając system organizacji i funkcjonowa-
nia tych instytucji. Powstał z tego bardzo interesujący raport, 
który moim zdaniem, jest — przynajmniej częściowo — aktu-
alny także dzisiaj. W tamtych czasach nasza działalność była 
trochę na pokaz, ponieważ nie miała zasadniczego wpływu 
na bieżące funkcjonowanie banków ale miała znaczenie 
w dalszej perspektywie. Nie było widać natychmiastowych 
efektów naszej pracy, chociaż mogli na tym skorzystać pre-
zesi banków, którym francuski ekspert służył fachowym do-
radztwem. Podobną pracę do naszej wykonywali także inni 
eksperci z różnych krajów, w tym z Holandii i Stanów Zjed-
noczonych. Amerykanie utworzyli też Fundusz Kapitałowy, 
z którego środków korzystały banki spółdzielcze uzupełniając 
swoje zbyt małe fundusze własne.

Jak wówczas wyglądała sytuacja polskich banków spół-
dzielczych?
Były to lata, kiedy wiele banków spółdzielczych, zwłaszcza 
na terenie Wielkopolski było poważnie zagrożonych, ale 
ostatecznie udało się im wyjść z tej trudniej sytuacji, głów-
nie dzięki wejściu w życie ustawy o restrukturyzacji sekto-

ra bankowości spółdzielczej, mimo, że ponad 90% obligacji 
restrukturyzacyjnych trafiło do banku Gospodarki Żywno-
ściowej, który pełnił wówczas rolę banku nadzorującego 
spółdzielczość bankową. Trzeba też podkreślić, że obligacje 
te przeznaczone były wyłącznie dla banków działających 
zgodnie z tą ustawą.
Z moich obserwacji wynikało, że część banków nie chcia-
ła współpracować z BGŻ, bo czuła się wykorzystywana ale 
z drugiej strony w tego typu grupach bankowych nie da 
się uniknąć zależności od banku zrzeszającego, chociażby 
ze względu na rozliczenia międzybankowe, lokaty nadwy-
żek depozytów nad kredytami oraz różnego rodzaju usługi, 
które bank zrzeszający może świadczyć, np. koordynacja 
polityki w zakresie informatyki, marketingu itp. Większość 
banków spółdzielczych, to małe banki, prowadzące działal-
ność tylko w lokalnym środowisku, a to nie wystarcza do 
stworzenia wizerunku silnej grupy. Nie mają one wystarcza-
jących środków umożliwiających obsługę klientów całego 
sektora spółdzielczego na jednakowym poziomie i oferowa-
nie identycznych produktów finansowych. Nie doszło do 
konsolidacji sektora. Tworzone obecnie w zrzeszeniach sys-
temy ochrony instytucjonalnej (IPS) nie oznaczają konsolida-
cji, zakładają jedynie wspólną odpowiedzialność członków 
ograniczoną jednak do kwoty w wysokości określonej części 
funduszu pomocowego i minimum depozytowego w IPS. 
Natomiast w przypadku konsolidacji mamy do czynienia 
z pełną odpowiedzialnością. Na zasadach pełnej konsolida-
cji funkcjonują banki spółdzielcze we Francji, czy Holandii. 
Ale na wprowadzenie takiego rozwiązania polskie banki nie 
chciały się zgodzić. Liczę na to, że działając w ramach IPS 
banki uświadomią sobie korzyści wynikające ze współpracy. 
Moim zdaniem bez systemu IPS większość banków spół-
dzielczych sobie nie poradzi. Powinny prowadzić wspólną 
politykę depozytową, kredytową, marketingową, czy ba-
dania rynku, a tego nie robią. Dzisiaj produkty bankowe, 
zwłaszcza przy niskich stopach procentowych, muszą być 
naprawdę dobrze przygotowane, żeby były konkurencyjne. 
Ale takie dobre przygotowanie wymaga nakładów, na po-
niesienie których małych banków nie stać.

Czy po utworzeniu pierwszego, niezależnego banku zrze-
szającego dochodziło do konfliktów z BGŻ?
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Oczywiście, przecież banki spółdzielcze niezależnych zrze-
szeń przeniosły swoje rachunki z BGŻ do nowych banków 
regionalnych i te nowe instytucje funkcjonowały jako odręb-
ne struktury. BGŻ wykorzystywał swoją siłę polityczną ale 
banki niezależne też nie były całkiem bezbronne, ponieważ 
dysponowały znaczącym lobby w Sejmie. Ważnym źródłem 
konfliktów był również fakt, że niezależne zrzeszenia były 
odcięte od pomocy w postaci obligacji restrukturyzacyjnych 
wyemitowanych przez Skarb Państwa.
Warto jednak podkreślić, że od początku utworzenia nie-
zależnych zrzeszeń pojawił się pewien problem, który nie 
został rozwiązany do dzisiaj. Chodzi o odpowiedź na pyta-
nie, czym właściwie ma być bank zrzeszający? Czy ma peł-
nić tylko funkcję usługową wobec banków spółdzielczych, 
czy także prowadzić działalność komercyjną i w ten sposób 
zarabiać na siebie. Po latach doświadczeń i obserwacji uwa-
żam, że powinien to być wyłącznie bank usługowy dla zrze-
szonych instytucji. Ale i w tym przypadku pewne kwestie 
wymagają przemyślenia i skutecznego rozwiązania. Gdyby 
przestudiować strukturę organizacyjną największych ban-
ków zrzeszających w takich krajach, jak Francja, czy Niemcy, 
to znajdziemy tam skupisko różnych spółek, które mają nad 
sobą jeden, silny zarząd.

Jakie cele stawiali sobie twórcy niezależnych banków 
zrzeszających?
Byli to głównie prezesi banków spółdzielczych, dlatego 
chcieli mieć przede wszystkim większą swobodę w prowa-
dzeniu działalności. Ale z biegiem czasu okazało się, że nie 
są w stanie utworzyć silnej struktury. Mało tego, uważali, że 
nie jest to wcale potrzebne. Wychodzili z założenia, że skoro 
już muszą być zrzeszeni ponieważ całkowita samodzielność 
wymagała odpowiedniego poziomu funduszy własnych 
(obecnie funduszy założycielskich), to jednak chcieli zacho-
wać swobodę swojej działalności. Czego nie gwarantował 
im BGŻ. Tym bardziej, że w ówczesnej ustawie o funkcjono-
waniu banków spółdzielczych był zapis o konsolidacji sek-
tora, do której nigdy zresztą nie doszło, nawet w bankach 
regionalnych. W efekcie ta niezależność, jaką miał pierwszy 
bank zrzeszający, rozszerzyła się na banki regionalne, któ-
re powstały w kolejnych latach. I w tych przypadkach także 
chodziło głównie o to, żeby banki spółdzielcze mogły swo-
bodnie działać, nie mając wymaganego poziomu funduszy 
własnych, ale należąc do zrzeszenia, które im taką swobodę 
zapewniało. I tutaj powstał problem, ponieważ banki zrze-
szające potrzebowały środków na swoje utrzymanie. Bardzo 
szybko pojawiła się więc kwestia kosztów działania banków 
zrzeszających, które okazały się znaczne. Ponadto, ban-
ki spółdzielcze zrobiły z banków zrzeszających dodatkowe 
źródło dochodów w postaci odsetek od lokowanych tam 
depozytów. Tak też działo się wcześniej, kiedy rolę zrzesze-
nia pełnił BGŻ. Ale wówczas banki spółdzielcze nie miały 
praktycznie żadnego wpływu na to, jakie będzie oprocento-
wanie ich depozytów. A w bankach zrzeszających miały i, jak 
się okazało w latach po 2010 r., ten wpływ był nadużywany. 
To nie było dobre rozwiązanie, co pokazała sytuacja ban-
ków zrzeszających kilka lat temu, a której skutki widoczne są 
do dzisiaj. Musiały one ponosić wysokie koszty depozytów 
lokowanych u nich przez banki spółdzielcze. W rezultacie 
banki zrzeszające chcąc zdobyć środki na pokrycie kosztów 

depozytów zintensyfikowały działalność kredytową, a to 
wiązało się już z poważnym wzrostem ryzyka. 

Czy w czasie tworzenia nowych banków zrzeszających 
przewidywano, że ich akcjonariuszami mogą być także 
inne instytucje finansowe w tym zagraniczne, a nie tyl-
ko banki spółdzielcze?
Trudno mi powiedzieć, czy już wówczas o tym myślano. 
Faktem jednak było, że francuski Crédit Mutuel, niemiecki 
SGZ-Bank (Suedwestdeutsche Genossenschafts-Zentral-
bank AG) jakiś czas po utworzeniu ówczesnych banków 
zrzeszających (tj. Gospodarczego Banku Wielkopolski SA, 
Gospodarczego Banku Południowo-Zachodniego SA oraz 
Banku Unii Gospodarczej SA) objęły niewielkie pakiety ich 
akcji, bardziej o znaczeniu prestiżowym niż faktycznym. 
Niemniej, przynajmniej Francuzi liczyli na jakąś współpra-
cę, bo mieli swoich klientów w Polsce. Możliwe, że liczyli, 
że będą oni obsługiwani przez polski sektor spółdzielczy. 
Okazało się to jednak mało realne, przede wszystkim dla-
tego, że większość polskich banków spółdzielczych, to 
były małe banki w porównaniu z tymi, jakie funkcjonują 
we Francji, czy Niemczech i nie były w stanie sprostać wy-
maganiom zagranicznych klientów zarówno pod wzglę-
dem wielkości udzielanych kredytów, jak i jakości obsługi. 
Warto też pamiętać, że zarządzanie ryzykiem w zagranicz-
nych bankach stało wówczas na znacznie wyższym pozio-
mie niż w polskim sektorze bankowym, który dopiero się 
uczył, wdrażając zagraniczne rozwiązania.

Kolejnym przełomowym momentem w historii banko-
wości spółdzielczej był rok 1994…
Ustawa z 1994 roku była próbą uzdrowienia polskiego 
sektora banków spółdzielczych. Wprowadziła rozwiąza-
nia mające służyć restrukturyzacji poprzez budowę trój-
szczeblowej struktury spółdzielczości bankowej, opartej 
na rozwiązaniach funkcjonujących w krajach Europy Za-
chodniej. Banki spółdzielcze miały obowiązek zrzeszania 
się w bankach regionalnych, których utworzono dziewięć, 
a BGŻ pełnił rolę banku krajowego. Zakładano, że trzy już 
istniejące banki, czyli GBW, BUG i GBPZ przystąpią do 
tej struktury. Ale do nowej struktury przystąpił tylko bank 
GBW, zmuszony sytuacją swoją i banków zrzeszonych. 
Chodziło o to, że te trzy, tzw. niezależne zrzeszenia, tj. 
działające poza ramami wyznaczonymi ustawą restruktu-
ryzacyjną, nie mogły korzystać z obligacji restrukturyza-
cyjnych w celu sanacji swojej sytuacji ekonomicznej.
Z praktycznego punktu widzenia pozycja prezesa banku 
regionalnego niewiele wówczas zależała od BGŻ. War-
to tutaj dodać, że ludzie, którzy zakładali pierwsze banki 
zrzeszające charakteryzowało wielkie poczucie niezależ-
ności i pragnienie wprowadzenia zmian, które po 1989 
roku zaczęły przekształcać całą naszą gospodarkę, w tym 
także rynek usług finansowych..
Dziękuję za rozmowę. Janusz Orłowski 

Poglądy wyrażone w wywiadzie są poglądami osobistymi 
autora i nie wyrażają oficjalnego stanowiska instytucji, 
w której jest zatrudniony.



Z okazji 25-lecia istnienia SGB-Banku, 
wszystkim pracownikom i kierownictwu 
Państwa Zrzeszenia życzymy samych sukcesów 
na trudnym i podlegającym dynamicznym 
zmianom rynku.

Głęboko wierzymy w to, że Państwa 
dotychczasowe dokonania stanowić będą 
solidny fundament do zdobywania uznania 
Waszych partnerów biznesowych oraz 
szacunku i lojalności klientów.

Z poważaniem,
Zarząd i pracownicy  
firmy DomData AG Sp. z o.o.
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Czy lepiej być małym i słabym 
czy dużym i silnym?

Wywiad z 1992 roku z prezesem GBW SA. Kazimierzem Grześkowiakiem

Prezentowany artykuł ukazał się na łamach Informatora 
GBW w listopadzie (nr 8) 1992 roku. Zachowa liśmy orygi-
nalną pisownię.

Panie Prezesie, co oznacza dla Banków Spółdzielczych ko-
nieczność zrzeszenia się do końca roku w GBW SA ? Czy 
jest to wzmocnienie ich pozycji w systemie bankowym, czy 
też ograniczanie ich autonomii ?
Banki Spółdzielcze napotykają w swej działalności na różne 
zagrożenia. Po części wynikały one z braku od 1990 roku re-
gulacji odnośnie ich funkcjonowania. Dopiero ostatnio zaczę-
ło się to zmieniać, między innymi w związku z rozporządze-
niem Prezesa NBP o zrzeszaniu się banków spółdzielczych. 
Innym źródłem niebezpieczeństwa dla BS-ów jest sytuacja 
gospodarcza, która sama w sobie nie sprzyja dobrej kondy-
cji banków, a banków spółdzielczych w szczególności. Trzecią 
sprawą jest przedłużanie się rozwiązania kwestii zadłużenia 
i jego wykupu przez Fundusz Oddłużania i Restrukturyzacji 
Rolnictwa. Sprawa ta nie została dostatecznie dopracowana, 
powodując szereg problemów z praktyczną realizacją, podob-
nie jak inne tego typu akcje podejmowane na rzecz rolnictwa.
Częściowo, lekarstwem na te problemy jest struktura skon-
solidowana, rozwiązująca kwestie wielkości kapitału własne-
go, dająca możliwość poprawienia współczynnika wypła-
calności i przede wszystkim zwiększenia bezpieczeństwa 
banków spółdzielczych. Osiągnięcie tych celów, ze względu 
na wielość interesów ścierających się na łonie zrzeszenia, 
wymaga określenia jednolitych dla wszystkich reguł. To zaś 
oznacza konieczność kompromisu i pewnego ograniczenia 
samodzielności pojedynczych banków na rzecz całej ich gru-
py wchodzącej w skład struktury skonsolidowanej

A jak w kontekście konsolidacji przedstawia się sytuacja 
GBW SA jako banku zrzeszającego, czy jest do tego przy-
gotowany?
GBW SA jest z założenia centralą organizacyjną i finansową dla 
banków spółdzielczych. Zobowiązany jest także do świadczenia 
określonych usług na ich rzecz. Część z nich jest już wypełnia-
na, choć często nie na miarę oczekiwań banków spółdzielczych. 
Niestety napotykamy szereg przeszkód, między innymi wynika-
jących z braków kadrowych. Głównym celem jest obecnie roz-
wój inspekcji by móc sprawnie oceniać stan nowych banków 
przystępujących do zrzeszenia, a takie by mieć obraz sytuacji 
w bankach już zrzeszonych, aby uniknąć konieczności „gasze-
nia pożarów”. Poza tym GBW SA jako pierwszy regionalny bank 
spółdzielczy jest w pewnym sensie królikiem doświadczalnym. 
Cały czas trwa proces dojrzewania organizmu banku zrzesza-
jącego i struktury skonsolidowanej, a jednocześnie wszyscy 

ciągle się uczymy jak radzić sobie w nowej rzeczywistości go-
spodarczej naszego kraju. Przykładem takiego dojrzewania są 
chociażby decyzje pojęte na ostatniej Radzie Banków Zrzeszo-
nych o zmianie oprocentowania środków BS-ów na rachunkach 
bieżących, a wynikające „między innymi, z przystępowania 
przez GBW SA (jako jednego z siedemnastu banków) do rozli-
czeń międzybankowych za pośrednictwem Krajowej Izby Rozli-
czeniowej. Innym aspektem tego samego procesu są prace nad 
jednolitymi regulaminami i statutami dla banków zrzeszonych. 
W tym celu powołany został międzyregionalny zespół pod kie-
rownictwem Pani Marii Pawelskiej z KZBS-u, mający za zadanie 
opracować wszystkie niezbędne dokumenty: jednolite statuty 
dla BS-ów, regulaminy kredytowe, depozytowe, itd...

Panie Prezesie, wspomniał Pan o KZBS-ie, jaka jest jego 
rola w dokonującym się procesie zrzeszania i konsolidacji 
struktur regionalnych?
KZBS powstał jako organizacja o charakterze, nazwijmy to po-
litycznym i z założenia reprezentuje interesy całej grupy w sze-
rokim wachlarzu zagadnień. Jednak rola KZBS-u nie sprowa-
dza się tylko do reprezentacji, ma on również zadania bardzo 
konkretne. Jest to chociażby sprawowanie pieczy nad pomocą 
napływającą zza granicy, gdzie zadaniem KZBS-u jest dbanie 
o efektywne jej wykorzystanie. Na przykład, uzyskano kwotę 
1 min ECU na przeprowadzenie audytów banków regionalnych. 
Naszym zdaniem przeprowadzanie ich w obecnej sytuacji nie ma 
większego sensu, a lepszą metodą wykorzystania tych środków 
byłoby przeznaczenie ich na rozwój naszych własnych służb 
audytowych, do czego zresztą dążymy. Inny aspekt działalności  
KZBS-u, to powstający z jego inicjatywy Gospodarczy Bank Ma-
łopolski w Rzeszowie. W rejonie tym były wcześniej podejmowa-
ne próby organizowania się banków spółdzielczych, jednak do-
piero koordynowanie tych procesów przez KZBS i doprowadze-
nie do współpracy trzech już istniejących banków regionalnych: 
wrocławskiego, poznańskiego i warszawskiego; dało zamierzony 
efekt. Oznacza to jednocześnie powstanie alternatywy dla ban-
ków spółdzielczych z tego regionu w sytuacji gdy muszą one do 
końca roku podjąć decyzję o włączeniu się w strukturę któregoś 
z banków zrzeszających. Poza tym KZBS organizuje szkolenia 
dla Przewodniczących Rad Nadzorczych banków spółdzielczych, 
a także miał swój udział w organizowaniu podyplomowego stu-
dium bankowości nad którym pieczę sprawuje Bank Unii Go-
spodarczej w Warszawie. Tak więc KZBS to nie tylko szeroko 
rozumiana reprezentacja środowiska w kraju i za granicą, lecz 
także realny wpływ na procesy dotyczące żywotnych intere-
sów banków spółdzielczych i konkretne efekty..
Dziękujemy za rozmowę.
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DZISIAJ JESTEŚMY  
JUŻ ZORGANIZOWANI...

Wywiad z 1992 roku z Przewodniczącym Rady Banku GBW SA  
Henrykiem Kołtoniakiem, dyrektorem Banku Spółdzielczego 

w Mosinie

Prezentowany artykuł ukazał się na łamach Informatora 
GBW w maju (nr 2) 1992 roku. Zachowa liśmy oryginalną 
pisownię.

Panie Przewodniczący, jak przebiega według Pana realiza-
cja oczekiwań banków spółdzielczych wobec Gospodar-
czego Banku Wielkopolski?
Zapewne, jak to często bywa w życiu oczekiwania były 
większe. W euforii wyzwolenia spod kurateli BGZ liczono, 
że można bardzo szybko utworzyć własny bank, który roz-
wiąże nasze bolączki. Była to niecierpliwość twórcza. Ską-
dinąd wiemy, że prawdziwe banki na świecie tworzą swe 
struktury i procedury znacznie dłużej niż to uczyniliśmy 
w GBW. Nasze dokonania znalazły uznanie daleko szerzej 
niż tylko w naszym polskim „grajdołku”. Obecnie mamy 
już zręby podstawowej struktury. Jej rozwój zależy jednak 
od zaangażowania wszystkich członków. Nie jesteśmy ban-
kiem komercyjnym. Od zaangażowania wszystkich członków 
niezależnej spółdzielczej organizacji bankowej zależy nasza 
przyszłość. Dla wielu dylemat: być niezależny i odpowie-
dzialny w naszym GBW, czy pozostać w reżimie BGŻ wcale 
nie jednoznaczny do rozstrzygnięcia. A szkoda i żal.

Jak Pan rozumie służebną rolę GBW w stosunku do ban-
ków spółdzielczych zrzeszonych?
Kwestia ta była postawiona już na samym początku tworze-
nia Gospodarczego Banku Wielkopolski. Uważam, że tyl-
ko i wyłącznie nasz GBW może być służebny w stosunku 
do banków spółdzielczych, ale służyć to znaczy też uczyć 
i przestrzegać swych mocodawców przed niebezpieczeń-
stwami im grożącymi. To trzeba wyraźnie wytłumaczyć ka-
drze GBW i banków spółdzielczych. Obie strony muszą to 
zrozumieć.

Jak Pan widzi rozwiązanie sprzecznych interesów mię-
dzy bankami zrzeszonymi, a akcjonariuszami?
Rozwiązaniem tych sprzeczności byłoby zrzeszenie się 

w GBW wszystkich naszych akcjonariuszy. Jest pewne, że 
stanowilibyśmy wtedy potęgę. Można by było występować 
zdecydowanie legitymując się dużą liczbą zrzeszonych ban-
ków. Poza tym mielibyśmy skonsolidowany bilans z potęż-
nymi sumami. Można by było tymi pieniędzmi oddziały-
wać wewnątrz i na zewnątrz, nawet propagandowo. Obecnie 
np. mogliśmy uruchomić około 20 mld zł na preferencyjne 
kredyty dla rolnictwa z własnych środków skonsolidowa-
nych. Przy prawie 300 bankach zrzeszonych funduszy tych 
byłoby kilka razy więcej.

Czy jest do pogodzenia idea spółdzielni i spółki ak-
cyjnej, w której bez względu na ilość akcji każdy akcjona-
riusz ma jeden głos?
Organizując GBW postanowiliśmy, że wszyscy będą równi. 
Głównym założeniem było, żeby każdy bank spółdzielczy 
miał jeden głos, bez względu na to, czy jest właścicielem 
jednej, czy większej ilości akcji. Sądzę, że jest to dobra spół-
dzielcza zasada. Wiele banków spółdzielczych ma jednak 
w GBW po kilka lub kilkanaście udziałów. W obecnej sytuacji, 
kiedy liczy się ekonomia i pieniądz sprawę równości głosów 
można rozwiązać. Wydaje mi się, że banki spółdzielcze, któ-
re mają wiele akcji mogłyby mieć jakieś preferencje np. przy 
desygnowaniu członka do Rady Banku względnie do Rady 
Zrzeszenia. Miałyby w ten sposób zagwarantowany więk-
szy wpływ na proces decyzyjny w GBW.

Panie Przewodniczący, jakie są obecne największe wy-
zwania i zagrożenia dla niezależnej struktury bankowo-
ści spółdzielczej?
Uważam, że zbyt długo się organizujemy. Może nie my w Po-
znaniu, ale cały ruch skupiony w KZBS-ie. Wciąż władze 
w naszym kraju ulegają psychozie, że BGZ posiada 95% 
wszystkich banków spółdzielczych w Polsce. Przecież to 
nie jest prawd! Z drugiej strony nasi akcjonariusze nie zrze-
szając się w GBW dają ten argument do ręki rządowi, minister-
stwom, NBP, itp.
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Poza tym wielu naszych akcjonariuszy czeka i liczy, że skorzysta 
ze starej zasady: „Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta”. 
Pamiętać trzeba, że BGŻ przez wiele lat egzaminu nie zdał. 
Dlatego nie możemy pozwolić mu na następne lata prób na 
naszym organizmie. Jedyną drogą, jaką mamy jest organizo-
wanie banków regionalnych i zrzeszanie się w nich. Poza tym 
jako samodzielne banki spółdzielcze w żadnym przypadku nie 
sprostamy potrzebom finansowym swojego terenu. Dyrektorzy 
banków spółdzielczych akcjonariuszy sądzą wciąż, że sieć 
2,5 tys. okienek bankowych stanowi potęgę. Wielu wydaje 
się, tą potęgą jesteśmy i że nie potrzeba nic robić. To nie-
prawda!
Wszystkie banki tworzą oddziały i konsolidują się. PKO 
wchodzi do najmniejszych miejscowości. A my niestety mamy 
duże braki w przygotowaniu kadrowym nie mówiąc już o nie-
wielkich kapitałach. Następne zagrożenia pojawią się, gdy 
powstaną w przyszłości komunalne kasy oszczędności pod-
parte prestiżem władzy lokalnej. W związku z tym powin-
niśmy, a na to nie jest jeszcze za późno, wejść w kon-
takt z organizatorami tych kas. Jako banki spółdzielcze 
istniejemy już w gminach i dla gmin pracujemy. Co stoi 
na przeszkodzie, abyśmy w swojej działalności przezna-
czyli część funduszy na rzecz tworzenia tych kas wspólnie 
z władzami komunalnymi, To można pogodzić!

Wobec wzrostu konkurencji na rynku bankowym 
a także specyficznej roli GBW, czy widzi Pan potrzebę 
włączenia do Rady Banku GBW SA działaczy samorzą-
dowych?
Tak, ta zmiana musi nastąpić, ale ostrożnie, nie rewolucyjnie. 
Etap organizacyjny wymagał, żeby członkami Rady Banku 
GBW byli dyrektorzy banków spółdzielczych. Wykorzysty-
wały to jednak czynniki nam nie sprzyjające twierdząc, że 
w Radzie nie są reprezentowani „samorządowcy”. Chociażby 
dlatego należałoby wprowadzić członków samorządu ban-
ków spółdzielczych do naszej Rady Banku. A przy okazji wy-
daje mi się, że te mijające 1,5 roku pracy udowodniło, że jest 
ona zbyt liczna.

I ostatnie pytanie: jakie doświadczenia z pracy pierwszej 
Rady Banku chciałby Pan przekazać nowej Radzie?
Te 1,5 roku było ciężkim okresem. Dla mnie była to trudna 
praca. Nie wiem, jak odczuwają to inni członkowie Rady, ale 
ja w każde posiedzenie Rady Banku wkładałem maksimum 
wysiłku. Nie była to żadna sielanka. A był to czas ataków 
na nas z każdej strony. Musieliśmy koncentrować się na 
ich odpieraniu. Poza tym oczekiwania naszych akcjonariu-
szy, a nawet członków Rady Banku były zbyt duże, aby mógł 
sprostać im nasz GBW, Koledzy dyrektorzy ulegali psycho-
zie nieuczciwych informacji kolportowanych m.in. przez 
BGZ. A GBW po pierwszym roku działalności ma wynik do-
datni. Mamy dobry majątek, wyremontowany budynek. Są 
to podstawy do dalszej działalności. Pamiętać też jednak 
trzeba, że nasza rola polegała na przedstawianiu Zarządowi 
GBW SA zarzutów i uwag, które przedstawiano nam 
w terenie. Było to konieczne, aby wyeliminować błędy 
w funkcjonowaniu naszego banku. Na koniec mam proś-
bę, żeby materiały na Radę Banku przygotowywane były 
wcześniej, wcześniej konsultowane i rozsyłane natychmiast 
wszystkim członkom Rady.. FO
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Bank Spółdzielczy 
Świat bankowości spółdzielczej 

 
 
 

 
Formularz zamówienia prenumeraty  

nowoczesnego magazynu 
Bank Spółdzielczy na rok 2016 

 
 

Bank Spółdzielczy w …………………………………………………………………………………………….                                                               

zamawia ………. egzemplarzy dla profesjonalnych menadżerów Banku.  

 

Cena prenumeraty rocznej wynosi 99,00 zł netto za 1 egzemplarz plus koszty przesyłki. 

 

Nazwa firmy: ……………………………………………………………………………………………………... 

Adres: ……………………………………………………………………………………………………………… 

NIP: ……………………………….……………………. 

Tel. (….) ……………………………………………..… fax (….) ……………………………………………… 

E-mail ………………………………………………….. 
 
Upoważniam Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o., ul. Mielżyńskiego 20, 61-725 
Poznań do wysyłania i wystawiania faktury VAT bez podpisu odbiorcy. 
 

(data i podpis) 
 
 
 
 
Wypełniony formularz prosimy przesłać na adres e-mail: wydawnictwo@bodie.pl   
lub listownie:  
Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o., ul. Mielżyńskiego 20, 61-725 Poznań  
 

 
Zobowiązanie BODiE: 

W ramach oferty Bank otrzyma cztery wydania magazynu Bank Spółdzielczy każdy o 
objętości minimum 120 stron. 
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Zapraszamy na szkolenie e-learningowe:

Historia 
bankowości 
spółdzielczej

odwiedź nasz portal: 

www.bodie.pl

  
       

 

 
 

Strategia rozwoju 
SGB w oparciu 
o nowy model 
biznesowy
Rozmowa z Ryszardem Lorkiem, prezesem SGB-Banku SA
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