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W toczonej dyskusji o przyszłości banków spół-

dzielczych coraz mocniej ujawnia się przekonanie 

o potrzebie zmian. Ale to nie wystarczy. Trzeba 

konkretniej mówić o kierunkach potrzebnych dzia-

łań. A zależą one od punktu wyjścia, od obecnej 

sytuacji banków. Zgodzimy się pewnie, że od kilku 

lat postępuje proces charakteryzujący się:  

• stagnacją bazy klientowskiej, 

• niewielką rentownością, związana z małą 

skalą działalności i wysokimi kosztami jed-

nostkowymi usług, 

• małym wzrostem kapitałów, co nie pozwala 

na obsługiwanie rosnących potrzeb finanso-

wych przedsiębiorstw (ryzyko koncentracji), 

• trudnością sprostania kosztownemu unowo-

cześnianiu infrastruktury bankowej, w tym 

przede wszystkim informatyzacji. 

 

Co oznacza kryzys gospodarczy 

Teraz dodatkowo pojawił się szok wywołany epi-

demią i kryzys gospodarczy. Trzeba zdefiniować tę 

sytuację. Nie jest to kryzys największy od stu lat, 

jak głoszą niektórzy eksperci. Nie została naruszo-

na baza wytwórcza, są kadry pracowników. Jest to 

przystanek w funkcjonowaniu większości usług i 

części produkcji. Została ograniczona konsumpcja, 

ale bez narażenia kondycji zdrowotnej ludności. 

Zmniejszony popyt jest podtrzymywany przez 

oszczędności oraz wsparcie budżetu państwa. 

Wkrótce gospodarka zostanie odblokowana, ruszy 

produkcja i konsumpcja. Efekty kryzysu wystąpią 

w obszarze finansów i będą dotyczyły dwóch 

spraw. Pierwsza, to radykalny wzrost zadłużenia 

budżetu, co będzie wymagać odpowiednich dzia-

łań w skali makroekonomicznej. Druga odnosi się 

do perspektywy banków, w tym spółdzielczych, 

które silnie odczuwają skutki kryzysu z powodu: 

• radykalnego obniżenie stóp procentowych, 

co powoduje silny spadek rentowności ban-

ków. Gospodarka szybko odbije, ale niskie 

stopy pozostaną i będą niszczyły banki, 

• ograniczenia działalności kredytowej, z nie-

pewną jakością portfela kredytowego, 

• perspektywy konieczności użycia przez część 

banków kapitałów własnych na pokrycie 

oczekiwanych strat, 

• przewidywania dalszej koncentracji w gospo-

darce, gdy silniejsze podmioty wyeliminują 

słabsze. Małym bankom trudno będzie ob-

sługiwać większe podmiotów gospodarczych.  

 

Jak sobie radzić? 

Podstawowym ryzykiem w banku jest brak ren-

towności. Krytykowany wskaźnik C/I jest bez-

względny, przesądza o wyniku finansowym, a wiec 

o rozwoju lub choćby trwaniu banku. Ważna jest 

relacja kosztów działania do całkowitych przycho-

dów operacyjnych netto. Jak ją poprawić? Przez 

wzrost przychodów, czy spadek kosztów? W wielu 

bankach nie ma perspektywy wzrosty przycho-

dów, a kosztów nie można obniżyć, bo decyduje o 

tym konieczność utrzymania organizacji według 

reguł nadzorczych.  

 

W tej sytuacji trzeba od nowa wymyśleć swój biz-

nes bankowy. Chodzi o refleksję nad modelem 

biznesowy banku, czyli nad tym, co świadomie 

chcemy robić, aby zarabiać pieniądze. Banki zaw-

sze jakieś modele biznesowe realizują, choć nie 

zawsze w wyniku świadomego wyboru. Najczęst-

szym modelem biznesowym banku jest świadcze-

nie usług wszystkim podmiotom, które się zgło-

szą. Ale żaden bank nie może wszystko robić do-

brze. Nawet duże banki komercyjne mają swoje 

specjalizacje, które je wyróżnią na tle konkurencji 

i stanowią bazę podstawowych dochodów.  W 

książce pt. „Zarządzanie biznesem banku spół-

dzielczego w praktyce” proponuję rozważenie dla 

przykładu kilku modeli biznesowych banków. W 

skrócie chodzi o: 

• Nastawienie banku na klientów 

„analogowych”, preferujących tradycyjne 

metody współpracy z bankiem. Dużo jest 

takich ludzi, a równocześnie banki spółdziel-

cze mają ograniczone możliwości konkuro-

wania nowoczesnością. 

Jak reformować  
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• Specjalizację w obsłudze małych podmiotów 

gospodarczych. Jest to obszar podwyższone-

go ryzyka, wymaga dużych kompetencji, ale 

równocześnie jest też trudny do obsługi 

przez wystandaryzowane procedury banków 

komercyjnych. 

• Specjalizację w obsłudze sektora rolnictwa i 

gospodarki żywnościowej. Jest to możliwe 

na terenie silnej gospodarki rolnej. Wymaga 

dużych kompetencji w zakresie finansów po-

lityki rolnej instytucji państwa. 

 

Poszukiwanie szansy sprostania rosnącej koncen-

tracji na rynku gospodarczym i niedostatecznej 

siły kapitałowej poprzez łączenie banków bliskich 

terytorialnie. Nie chodzi o proste przyłączanie sła-

bego banku do silniejszego, tylko wspólne wypra-

cowanie przez partnerskie banki modelu nowego 

banku, lepiej dostosowanego do potrzeb rynku.  

 

To są przykłady, ale tylko na takim poziomie kon-

kretnych propozycji można poszukać sensowych 

rozwiązań.  

 

Konieczne kompetencje 

Bank spółdzielczy jest zorganizowany wokół pro-

cesu depozytowo-kredytowego. W tym obszarze 

występuje rozbicie zarzadzania na „piętrowe” 

struktury. Członkowie zarządu kierują niewielką 

liczbą pracowników poprzez struktury pośrednie. 

Potrzebna jest centralizacja zarządzania. Chodzi o 

to, aby skuteczność działania banku w danym ob-

szarze nie zależała od sprawności kilku kierowni-

ków z różnymi kompetencjami, ale od jednego, 

najlepszego. Takie zarzadzanie „z jednej ręki” jest 

potrzebne choćby w zakresie sprzedaży, czy ryzy-

ka kredytowego. W małych organizacjach odpo-

wiedzialność w tych obszarach nie może być roz-

proszona. Muszą zarządzać i odpowiadać pojedyn-

czy menedżerowie.  

 

Proszę się zastanowić, czy barierą dla takiej orga-

nizacji banku jest opór pracowników, czy też brak 

kompetentnych szefów tych obszarów. Chodzi o 

to, że zarządzający sprzedażą powinien umieć:  

• opracowywać plany sprzedaży, w tym okre-

ślać obszary i konkretne podmioty do pozy-

skania dla obsługi bankowej, 

• definiować oferty do określonych grup klien-

tów,  

• proponować marketing z uwzględnieniem 

działań mało kosztowych (o dużych budże-

tach każdy umie mówić), 

• osobiście oferować produkty klientom i ne-

gocjować warunki transakcji,  

• formułować i rozliczać zadania dla pracowni-

ków obszaru sprzedaży, 

• szkolić podległych pracowników, w tym po-

kazywać praktycznie czynności w relacji z 

klientami.  

Od zarządzającego całością ryzyka kredytowego 

trzeba wymagać kompetencji do: 

• określania standardów ryzyka kredytowego, 

w tym metod badania zdolności kredytowej 

różnych grup klientów, 

• planowania i badania jakość portfela kredy-

towego,  

• obliczania kosztu ryzyka kredytowego port-

fela i jego części, 

• określania norm czasowych analizy różnych 

typów wniosków kredytowych,  

• szkolenia podległych pracowników, najlepiej 

na przykładzie konkretnych analiz zdolności 

kredytowej klientów.  

 

Czy zmiany gwarantują sukces? 

Poszukiwanie lepszych rozwiązań może wiązać się 

z błędami. Ale wszystko dookoła zmienia się. 

Trzeba szukać nowych rozwiązań, pewnie różnych 

i upowszechniać najlepsze, sprawdzone doświad-

czenia. Rozwiązania będą inne dla banków małych 

i dużych.  

 

O banku decydują kadry, a hierarchiczna struktu-

ra powoduje, że podstawową odpowiedzialność 

ponosi zarząd. Nie ma dobrego zarządu w złym 

banku. W środowisku banków spółdzielczym są 

kompetentni ludzie, którzy potrafią wymyśleć lep-

szą formułę banku. Często występuje jednak ba-

riera mentalna, hamująca wdrażanie nowych roz-

wiązań. Trzeba ją obalać, używać racjonalnych 

argumentów, nie twierdzić, że: nie, bo nie.  



Warto przeczytać  

tę książkę 
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Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji w Poznaniu wydał książkę zatytułowaną „ Nowa bankowość 

spółdzielcza w Europie” opatrzoną podtytułem: „Strategie adaptacji modelu biznesowego po kryzysie”. 

Jest to zbiór refleksji i poglądów kilku cenionych naukowców europejskich z różnych krajów, zajmują-

cych się problematyką bankowości spółdzielczej, które zebrał i zredagował Marco Migliorelli. 

Warto przeczytać ciekawą książkę „Nowa banko-

wość spółdzielcza w Europie, strategie adap-

tacji modelu biznesowego po kryzysie” pod 

redakcja Marco Migliorelli, którą wydało BODiE. 

Jest to praca naukowa, analizująca formalne źró-

dła, a więc regulacje prawne, raporty finansowe i 

wyniki badań. Nie zawiera osobistych do-

świadczeń i obserwacji własnych autorów. W 

książce przedstawiono systemy bankowości 

spółdzielczej tych krajów, dla których istnie-

ją szczegółowe dane oraz łączy je podobień-

stwo procesu przemian po kryzysie 2008 r.  

 

Nie ma w niej miejsca dla polskiej bankowości 

spółdzielczej, która funkcjonuje w opozycji do 

dawnego modelu BGŻ, podczas gdy kraje europej-

skie powszechnie idą w kierunku systemów silnie 

scentralizowanych. Warto zapoznać się z nimi 

traktując je jako wzór lub ostrzeżenie. Można też 

oczekiwać, że te zmiany będą uwzględniane w eu-

ropejskich regulacjach nadzorczych. Równocze-

śnie trzeba pamiętać, że przyjęte rozwiązania sys-

temowe odnoszą się do sytuacji spowodowanej 

ostatnim kryzysem finansowym i nie uwzględniają 

wpływu na funkcjonowanie banków kryzysu spo-

wodowanego obecną pandemią. Nowy kryzys mo-

że pogłębić procesy centralizacji rozpoczęte po 

kryzysie poprzednim, co spowoduje radykalny 

rozdział modelu biznesowego bankowości spół-

dzielczej Polski i innych krajów europejskich.  

 

W książce poruszono wiele ciekawych wątków, na 

kilka chcę wskazać. Autorzy pochwalają relacyjną 

bankowość w bankach spółdzielczych, nie widząc 

jednak jej zanikania wobec rozbudowy szczegóło-

wych regulacji nadzorczych. Podkreśla się większą 

odporność banków spółdzielczych na sytuacje kry-

zysowe, choć wynika to bardziej z chciejstwa, niż 

realnych dowodów. Polskie doświadczenia w tej 

sprawie też nie skłaniają do łatwych uogólnień. 

Przedstawiona w książce szczegółowa analiza 

działalności kredytowej banków spółdzielczych 

podczas ostatniego kryzysu skłania do refleksji, 

jak bardzo jeszcze szczątkowy jest nasz system 

badania banków. Trudno byłoby nam uzyskać wia-

rygodne dane do analizy statystycznej procesów 

występujących w bankach. Mamy samodzielne 

banki, które raportują oddzielnie, a w innych kra-

jach centrale sporządzają szczegółowe sprawoz-

dania za całe sieci bankowe. Ważne informacje są 

zawarte w rozdziale o narodowych inicjatywach 

napędzających ewolucję sektora bankowości spół-

dzielczej. W dużym uproszczeniu można wskazać 

na kierunki zmian. W Holandii banki przekształci-

ły się w jedną spółdzielnię bankową jako Rabo-

bank. We Włoszech duże banki (powyżej 8 mld 

euro) zostały przekształcone w spółki akcyjne, a 

mniejsze zorganizowane w silnie scentralizowane 

grupy spółdzielcze. W Niemczech istnieją samo-

dzielne banki, ale zorganizowane w trzystopnio-

wym systemie i połączone z centralnymi instytu-

cjami finansowymi. We Francji lokalne i regional-

ne banki oraz organ centralny są połączone przez 

relacje typu: jednostka dominująca – jednostka 

powiązana. Charakteryzuje je wysoki stopień kon-

troli przez instytucję centralną. W Wielkiej Brytanii 

radykalnie zmniejszyło się znaczenie unii kredyto-

wych, a poprzez fuzje zmniejszyła się liczba towa-

rzystw budowlanych. Banki spółdzielcze poniosły 

straty i sprzedały się komercji. W Austrii banki 

stworzyły wspólny mechanizm zapewnienia płyn-

ności i wypłacalności oraz centralnie wydawanych 

regulacji. W Finlandii lokalne banki są silnie po-

wiązane z organem centralnym w oparciu o skon-

solidowane sprawozdania finansowe. W Hiszpanii 

nastąpiła koncentracja sektora bankowego z po-

wodów słabej efektywności i braku odpowiednich 

rozmiarów pojedynczych banków. Wszystkie te 

integracje grupowe są silniejsze, niż polskie syste-

my ochrony. Część z nich zawiera np. możliwość 

używania nadwyżek kapitałowych jednych banków 

do pokrywania strat innych członków grupy.  

 

W kontekście banków spółdzielczych w Europie nie 

mówi się już o samodzielności, tylko o ich autono-

mii w scentralizowanych grupach bankowych. 

Równocześnie z centralizacją następuje przeno-

szenie odpowiedzialności z pojedynczych banków  



na centralny szczebel grupy. W Polsce podstawo-

wa odpowiedzialność spoczywa na samodzielnych 

bankach spółdzielczych, a nie na zrzeszeniach.  

 

Podstawowa odrębność banków spółdzielczych co-

raz bardziej sprowadza się do dwóch zasad: każdy 

członek spółdzielni ma jeden głos oraz istnieje ob-

owiązek zrzeszania się banków w grupach.  

 

Równocześnie regulacje nadzorcze nastawione są 

na funkcjonowanie spółek akcyjnych, co jest nie-

korzystne dla odmiennej organizacji banków spół-

dzielczych, bo ogranicza korzyści wynikające ze 

specyfiki lokalnego charakteru działania.  

 

Interesujące są uwagi dotyczące innowacji banko-

wych. Innowacja nie jest zwykła zmianą. Banko-

wość spółdzielcza u swego zarania wprowadziła 

ważny zestaw innowacji nie w produktach ale w 

zasadach i organizacji społeczeństwa (zasada sa-

mopomocy). Aktualne „innowacje” dotyczące pro-

duktów i organizacji bywają często nieinnowacyj-

ne, bo powodują zubożenie oryginalnego pomysłu. 

Chodzi o to, że banki spółdzielcze mają stanowić 

alternatywę wobec detalicznych banków komer-

cyjnych, jako organizacje odpowiedzialne społecz-

nie. Tymczasem wprowadzane w ostatnich latach 

„innowacje” wynikają z przepisów europejskich i 

krajowych. Banki zamiast tworzyć innowacje 

wprowadzają po prostu narzucone zmiany, 

które nie mieszczą się w logice spółdzielczej. 

Spółdzielnie bankowe zmieniły się z innowacyjne-

go kiedyś rozwiązania w konserwatywną organiza-

cję, zachowującą tylko swój ortodoksyjny model. 

W tym kontekście autorzy rozważają pięć kwestii 

koncentrując się na innowacyjnych rozwiązaniach. 

Chodzi o następujące tematy:  

(1) członkowie jako centrum projektu spół-

dzielczego,  

(2) wybór między łączeniem się, a niezależ-

nymi małymi jednostkami,  

(3) relacja z klientem,  

(4) cyfryzacja i sektor Fin Tech,  

(5) obciążenia regulacyjne. Autorzy nie propo-

nują w tych sprawach prostych recept. Równocze-

śnie nie odnoszą się do charakterystyki polskiego 

sektora banków spółdzielczych. Dlatego rozważa-

nia książkowe w tym obszarze trzeba traktować 

jako inspirację do myślenia. Sądzę, że dobrze by-

łoby gdybyśmy mogli o tym porozmawiać. Chętnie 

wziąłbym udział w takiej dyskusji.  

Nowa bankowość  

spółdzielcza 
Janusz Orłowski 

Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji w Poznaniu wydał książkę zatytułowaną „ Nowa bankowość 

spółdzielcza w Europie” opatrzoną podtytułem: „Strategie adaptacji modelu biznesowego po kryzy-

sie”. Jest to zbiór refleksji i poglądów kilku cenionych naukowców europejskich z różnych krajów, zaj-

mujących się problematyką bankowości spółdzielczej, które zebrał i zredagował Marco Migliorelli. 

Korzyści z różnorodności 

W ocenie autora, książka ta pogłębia analizę zja-

wiska, w jaki sposób unikalne wartości spółdziel-

czości mogą być nadal efektywnie wykorzystywa-

ne na rynku bankowym w nadchodzących latach.  

 

Bankowość spółdzielcza, jego zdaniem, jest 

jeszcze daleka od wejścia w fazę nowej doj-

rzałości. Niektóre z elementów, które będą 

ciągle kształtować rynek, to strukturalna ni-

ska dochodowość, ściślejsze regulacje oraz 

wejście na rynek usług bankowych przedsię-

biorstw z sektora FinTech.  

 

Dzisiaj segment bankowości spółdzielczej w Euro-

pie liczy ponad 3 tys. banków i ma ponad 200 mln 

klientów. Książka pokazuje w jaki sposób europej-

skie banki spółdzielcze ewoluują w celu uwzględ-

nienia nowych warunków konkurencyjnych, wyni-

kających z wielkiego kryzysu finansowego, który 

uderzył w Europę w 2008 roku.  

 

Model biznesowy bankowości spółdzielczej wynika 

ze specyficznej struktury własności oraz demokra-

tycznych zasad zarządzania. Członkowie banku 

mają z zasady równy wpływ na procesy podejmo-

wania kluczowych decyzji (jedna osoba, jeden 

głos). Istotnym elementem jest także zasada bli-

skości, czyli powiązanie z terytorium oraz działa-

nie przede wszystkim na rzecz członków spółdziel- 



ni. Wyróżniającym elementem jest także wspiera-

nie lokalnych społeczności, a tym samym odejście 

od zasady maksymalizacji zysku, charakterystycz-

nej dla spółek prawa handlowego i ściśle określo-

ne zasady dotyczące podziału nadwyżki finanso-

wej.  

 

Ostatni kryzys finansowy o zasięgu światowym 

spowodował jednak konieczność wprowadzenia 

licznych zmian w dotychczasowych zasadach dzia-

łania bankowości spółdzielczej. Było to spowodo-

wane przede wszystkim obniżeniem stóp procen-

towych oraz nowymi obciążeniami regulacyjnymi. 

Nie bez znaczenia były też zmiany technologiczne 

i coraz powszechniejsza cyfryzacja usług finanso-

wych.  

 

Jednym z największych problemów, przed którym 

zawsze stawały banki spółdzielcze, była kwestia 

równowagi pomiędzy efektywnością, a niewielkim 

rozmiarem. Niemożność przekroczenia minimalnej 

struktury organizacyjnej powoduje wyższe koszty 

operacyjne i zmniejsza marżę zysku – w konse-

kwencji, wymuszoną drogą był wybór zwiększenia 

siły rynkowej przez połączenie lub integrację w 

bardziej powiązanym systemie.  

 

Autor w swoim opracowaniu podkreśla, że 

charakterystyka uczestnictwa w banku rela-

cyjnym nie wynika z faktu, że kredyty są 

udzielane w mniej formalny sposób, tylko z 

faktu, że bank jest w stanie tworzyć na ob-

szarze swojego działania relacje, które 

wspierają pozytywne procesy rozwoju. Rela-

cja oparta na wzajemnej wiedzy, aby była sku-

teczna, musi stanowić element jasnej strategicz-

nej wizji tego, jakie na danym terytorium panują 

ograniczenia, a jakie są na nim dostępne okazje.  

 

Istnieje ścisłe powiązanie między gospodarką 

opartą o relacje oraz gospodarką spółdzielczą. 

Jednak w dwudziestym wieku rządy oraz duże 

przedsiębiorstwa prywatne często zastępowały w 

tym sektorze organizacje społeczne, które były 

oskarżane, nie zawsze bezpodstawnie, o brak pro-

fesjonalizmu lub biurokrację. Ponadto wzrost roz-

miarów może osłabiać wartości, poświęcenie i po-

czucie przynależności członków. Są to problemy i 

oskarżenia, przed którymi nadal stoją banki spół-

dzielcze, częściowo odzwierciedlone w przeprowa-

dzanych reformach, nie zawsze jednak dobrowol-

nych.  

 

Wiarygodna odpowiedź na te oskarżenia i odno-

wienie sektora kredytu spółdzielczego musi w 

związku z tym wynikać z promowania gospodarki, 

w której wartość wynika głównie z relacji. Spół-

dzielcze udzielanie kredytów musi w związku z 

tym wzmocnić relację między podażą a popytem 

na kapitał, przezwyciężając wzrastający w ostat-

nich dekadach rozdział między inwestorami a od-

biorcami. Ambicją powinno być przekierowanie 

kapitału na kreatywność oraz użyteczność.  

 

Zdaniem autora opracowania, istotna rola banków 

spółdzielczych wynika nie tyle z dużej bazy obsłu-

giwanych klientów, czy z wielkości bilansów, co z 

unikalnej możliwości dotarcia do rzeczywistej go-

spodarki, w szczególności przez zapewnianie kre-

dytów gospodarstwom domowym oraz małym i 

średnim przedsiębiorstwom. Ponadto nie bez zna-

czenia jest fakt, że różnorodność w bankowości 

może zapewnić znaczące korzyści pod kątem sta-

bilności finansowej, zarządzania ryzykiem syste-

mowym oraz szybszej reakcji gospodarki na zała-

mania gospodarcze.  

 

W ocenie autora, ciągle zmieniające się wa-

runki konkurencyjne wymagają od banków 

spółdzielczych zakwestionowania istotnych 

części swoich modeli biznesowych. Muszą 

przy tym umocować niejako te zmiany w 

swoich nieodłącznych wartościach. Pierwszym 

elementem tradycyjnego modelu bankowości 

spółdzielczej, który może odnieść korzyść dzięki 

jego ponownej ocenie, jest bliskość. Koncepcja 

bliskość ewoluuje w sposób ciągły wraz ze zmia-

nami społecznymi. W tym przypadku dotyczy to 

wpływu na zachowania klientów, możliwości ko-

rzystania z elektronicznych i mobilnych kanałów 

dostępu do usług bankowych.  

 

Chociaż nie można wykluczyć, że banki spółdziel-

cze będą utrzymywać swoją przewagę konkuren-

cyjną nad FinTech-ami w obszarach działalności, 

w których klienci nadal będą doceniać relacje oso-

biste i wsparcie w zakresie doradztwa finansowe-

go, to w innych segmentach rynku zmiana warun-

ków konkurencyjnych może być znacząca. Staje 

się więc coraz bardziej oczywiste, że każdy 

bank spółdzielczy musi także zapewniać in-

nowacyjne usługi finansowe.  



Fragment  książki  

 Nowa bankowość spółdzielcza w Europie 

 Podrozdział 8.4. W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTAĆ UNIKALNĄ RELACJĘ Z KLIENTEM 

Banki spółdzielcze są zdefiniowane jako banki re-

lacyjne. Jak często powtarzaliśmy, relacja ta za-

pewnia znaczącą przewagę nad bankami komer-

cyjnymi pod kątem udzielania kredytów. Z teore-

tycznego punktu widzenia, relacja ta stanowi spo-

sób na zmniejszenie asymetrii informacyjnej za-

zwyczaj obecnej w relacji między klientami i 

członkami z jednej strony oraz kierownikami i dy-

rektorami z drugiej (Alexopoulos i in. 2013). Bli-

skość oraz wiedza pozwalają na złagodzenie for-

malności w zakresie wniosków o udzielenie kredy-

tów. Im dłuższy jest czas trwania i rzetelność tej 

relacji, tym większa możliwość otrzymania kredy-

tu przy wykorzystaniu informacji miękkich do za-

pełnienia luki informacyjnej. Jednak pożyczanie w 

oparciu o osobiste więzy z klientami jest preroga-

tywą nie tylko banków spółdzielczych, ale również 

charakterystyką banków lokalnych, których banki 

spółdzielcze są tylko jednym rodzajem. Szczegól-

ne cechy banków spółdzielczych wynikają z ich 

struktury własności: poza bezpośrednią znajomo-

ścią z personelem zarządzającym banku, klient 

może również wybrać dołączenie do grona właści-

cieli banku. Wybór ten powinien stworzyć długo-

terminową relację, mocniejszą i bardziej dogłęb-

ną, charakteryzującą się wzajemnością i obopól-

nymi korzyściami. Z jednej strony, członek powi-

nien korzystać z usług spółdzielni jako swojego 

podstawowego pośrednika finansowego, a z dru-

giej strony, bank powinien dołożyć wszelkich sta-

rań do spełnienia potrzeb finansowych członka, 

nie mając na celu uzyskania zysku. Relacja ta jest 

w związku z tym unikalna i różni się od relacji z 

innymi bankami lokalnymi, co powinno zwiększyć 

przewagę konkurencyjną przez definiowanie profi-

lu ryzyka członków.  

Przez połączenie ograniczeń społecznych wynika-

jących z nastawienia lokalnego z odpowiedzialno-

ścią przed bazą członkowską (tzn. możliwość gło-

sowania i kontrolowania zarządzania), możliwość 

dalszej redukcji asymetrii informacyjnej oraz zmo-

bilizowania lokalnych oszczędności pozwoliła ban-

kom spółdzielczym na ponowne stworzenie i 

wzmocnienie zaufania do systemu bankowego, 

kiedy ostatni kryzys poważnie mu zagrażał. Jed-

nak możliwość zapewniania kredytów na bazie re-

lacyjnej jest obecnie zagrożona przez nowe tech-

niki udzielania kredytów oraz przez regulacje do-

tyczące prywatności ograniczające udostępnianie 

informacji.  

Jednocześnie banki spółdzielcze przechodzą w tym 

zakresie proces standaryzacji, a decyzje o udziele-

niu kredytu są podejmowane w oparciu o niezróż-

nicowane techniki, w których banki spółdzielcze 

często nie mają zbyt wiele doświadczenia i dla 

których brakuje im know-how. Ponadto rozbudo-

wa struktury podmiotu i jej większa dywersyfika-

cja pogarszają ryzyko kredytowe związane z osła-

bieniem techniki bankowości relacyjnej. Udzielanie 

kredytów na bazie relacyjnej nie jest pozbawione 

zagrożeń wykraczających ponad zwyczajowe ryzy-

ka. Bank ryzykuje, że zostanie usidlony przez na-

wiązaną z klientem relację, w szczególności, kiedy 

klient ten ma duże znaczenie gospodarcze w da-

nym obszarze.  

 

Droga ku przyszłości dla banków spółdziel-

czych  

Na przykład bank może zdecydować się na utrzy-

manie otwartej linii kredytowej nawet jeżeli klient 

nie spłaca zobowiązań, ponieważ możliwe ban-

kructwo klienta będzie oznaczać stratę zarówno 

dla instytucji kredytowej, jak i dla lokalnej gospo-

darki. Sytuacja ta zniekształca zasadę demokraty-

zmu, chociaż członkowie mają nadal taką samą 

siłę w głosowaniu, ale przy kredytowaniu waga 

tych głosów jest zupełnie inna. Podmiot, który jest 

w stanie przechwycić bank pochłonie zasoby spół-

dzielni i wpłynie na przyszłe decyzje inwestycyjne 

banku.  

Według niektórych badaczy wśród członków banku 

spółdzielczego występują głębsze relacje, w któ-

rych wiedza o sobie nawzajem zmniejsza ryzyko 

niewypłacalności przez stosowanie oceny środowi-

ska (peer review). Wiedza członków żyjących na 

tym samym terytorium, którzy często są osadzeni 

w tym samym kontekście gospodarczym i społecz-

nym powinna zmniejszyć ryzyko zachowań opor-

tunistycznych, zwiększając jednocześnie poczucie 

strachu przed utratą reputacji wynikającą z nie-

spłacenia zobowiązania. Te powiązania między 

członkami, oparte o kontrolę i raportowanie możli-

wych odchyleń niekoniecznie są pozytywne i mogą 

ukrywać prywatne interesy oraz cele, które na po-

ziomie kolektywnym nie są korzystne.  

Podsumowując, charakterystyka uczestnictwa w 

banku relacyjnym nie wynika z faktu, że kredyty 

są udzielane w mniej formalny sposób, tylko z 

faktu, że bank jest w stanie tworzyć na obszarze 

swojego działania relacje, które wspierają pozy-

tywne procesy rozwoju. Zdolność wykroczenia po-

nad same liczby i ustalenia faktycznych możliwo-

ści spłaty kredytu powinna stanowić sposób na 

dywersyfikację oferty bankowej, w szczególności 

w czasach kryzysu bankowego, zapewniając na-

rzędzie do finansowania przedsiębiorstw, które 

byłyby normalnie wykluczone z uwagi na zapaść w 

kredytowaniu.  



Szkodliwy nadmiar  

procedur 
Janusz Orłowski 

Od wielu lat w środowisku banków spółdzielczych 

mówi się o potrzebie wprowadzenia zmian, poszu-

kiwaniu skuteczniejszej formuły działania ale 

większość reform wymuszana jest przez zmiany 

legislacyjne i nadzorców rynku finansowego. Pro-

wadzenie biznesu staje się jednak coraz trudniej-

sze ze względu na zmiany rynkowe, a przede 

wszystkim z powodu bardzo szybkiego rozwoju 

technologii.  

 

Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji w Pozna-

niu wydał książkę autorstwa Wiesława Żółtkow-

skiego zatytułowaną „Zarządzanie biznesem 

banku spółdzielczego w praktyce”, która ma 

pomóc menadżerom banków spółdzielczych w za-

rządzaniu kierowanych przez nich instytucji, na 

coraz bardziej wymagającym rynku usług finanso-

wych. Autorem opracowania jest bankowiec, który 

po doświadczeniu zdobytym w bankach komercyj-

nych i NBP, od kilkunastu lat pracuje na rzecz 

bankowości spółdzielczej.  

 

Autor nie wyznacza kierunków rozwoju tego sek-

tora bankowości ale dzieli się swoimi refleksjami 

na temat sytuacji bieżącej i stara się zwrócić uwa-

gę na istniejące jeszcze rezerwy, które mogą po-

prawić kondycję banków spółdzielczych i dać lep-

sze podwaliny pod projektowanie przyszłości.  

 

Pisząc o modelu biznesowym banku spółdzielcze-

go autor zwraca uwagę na koncepcję modelu 

małego banku nastawionego na klientów 

„analogowych”. Podkreśla jednocześnie, że cho-

ciaż nie jest to rynek przyszłości, to jednak star-

szych osób wciąż przybywa, chociażby z powodów 

demograficznych, a ukierunkowanie działań na ten 

segment klientów może okazać się konkurencyjne 

wobec banków oferujących głównie usługi cyfro-

we. Wykorzystanie takiej niszy rynkowej może 

pomóc bankom spółdzielczym w zgromadzeniu 

środków finansowych na konieczną transformację 

infrastrukturalną.  

 

W ocenie autora innowacja polega w prakty-

ce na niższej ale ekonomicznie uzasadnionej 

cenie i ulepszonym albo nowym produkcie. 

Ta niższa cena wynika z dwóch przesłanek: 

obniżenia kosztów własnych banku, na przy-

kład przez zmianę organizacji lub wprowa-

dzenie informatyzacji oraz poszerzeniu bazy 

klientów. Problemem są jednak nowi klienci, 

których bardzo trudno pozyskać bankom spół-

dzielczym, chociażby ze względu na postępujące 

wyludnianie się obszarów wiejskich i niewielkich 

miejscowości, o czym autor pisze wcześniej.  

 

Kolejnym modelem biznesowym dla banku spół-

dzielczego może być nastawienie na obsługę rolni-

ków i gospodarki żywnościowej, oczywiście pod 

warunkiem, że bank prowadzi działalność na tere-

nach rolniczych. Ale warto też pamiętać, że banki 

spółdzielcze, gdzie tylko jest to możliwe, powinny 

starać się o obsługę finansową lokalnych projek-

tów ekologicznych, zwłaszcza tych dotowanych ze 

środków Unii Europejskiej. Rządowy program de-

karbonizacji, budowy elektrowni wiatrowych, wy-

korzystywania paneli słonecznych, to olbrzymia 

szansa na pozyskanie nowych klientów przez spół-

dzielców. Konieczna jest tutaj ściślejsza współpra-

ca lokalnych banków z samorządami, które zwykle 

realizują takie inwestycje.  

 

Pisząc o zagrożeniach, autor podkreśla, że hasła 

wykorzystywane w marketingu i reklamie, w ro-

dzaju „100 lat bankowości z polskim kapitałem” 

już nie działają tak jak dawniej. Marka firmy po-

winna się odnosić do współczesnych realiów, po-

nieważ nie rozstrzyga ona o wszystkim ale może 

pomóc. To tylko nazwa, termin, znak rozpoznaw-

czy i symbol wiążący klienta z bankiem.  

 

Bank to przede wszystkim przedsięwzięcie bizne-

sowe i jego procedury działania mają służyć wy-

pracowaniu dobrych wyników finansowych. Stąd 

konieczność proporcjonalnego stosowania syste-

mów i procedur w zarządzaniu ryzykiem. Szkodzi 

natomiast nadmiar skomplikowanych procedur w 

prawidłowym zarządzaniu ryzykiem, zwłaszcza w 

małych bankach.  

 

Problemem w bankach spółdzielczych jest genero-

wanie olbrzymich zasobów danych do zewnętrz-

nych instytucji nadzorczych. Te dane nie są jed-

nak wykorzystywane w wewnętrznych systemach 

informacji zarządczej. Konieczne jest więc opraco-

wanie aplikacji, które dostarczą zarządom banków 

informacje zarządcze generowane z zasobów 

sprawozdań obowiązkowych wysyłanych do  



instytucji nadzoru. Autor widzi też potrzebę podej-

mowania prób przeniesienia uniwersalnych do-

świadczeń bankowych na grunt banków spółdziel-

czych, których organizacja wynika z zaszłości hi-

storycznych, słabości kadr, które nie mają do-

świadczenia funkcjonowania w innych strukturach 

organizacyjnych i często obawiających się wpro-

wadzenia zmian, naruszających znany porządek. 

Problemem w bankowości spółdzielczej jest także 

obarczanie pracowników czynnościami związanymi 

z obsługą klientów w placówce oraz obowiązkami 

z zakresu sprawozdawczości i ryzyka. Rozwiąza-

niem mogłaby być koncentracja niektórych 

placówek i utworzenie większego centrum 

biznesowego, co umożliwiłoby podział pracy 

i wydzielenie pracowników zajmujących się 

wyłącznie obsługą klientów.  

 

Zdaniem autora publikacji, bankom spół-

dzielczym potrzebna jest strategia innowacji, 

polityka świadomego i systematycznego 

tworzenia zmian. Dotyczy to przede wszystkim 

banków zaspokajających podstawowe potrzeby 

finansowe lokalnych społeczności. Potrzeba zmian 

wynika również z chęci przejęcia rynku usług opa-

nowanych przez bankowość spółdzielczą, przez 

banki komercyjne i FinTech-y. Aby banki spół-

dzielcze zachowały swój udział w rynku usług fi-

nansowych muszą być skuteczne biznesowo i 

umieć zarabiać pieniądze. A to wymaga zwiększe-

nia przychodów i optymalizacji kosztów.  

 

Autor książki odniósł się także do sytuacji 

banków zrzeszających. Mają one słabe wyni-

ki finansowe, a banki spółdzielcze odczuwają 

niedostatek wsparcia ze strony banków zrze-

szających. Może należałoby rozdzielić te funkcje i 

nadać osobowość prawną zrzeszeniom, a banki 

zrzeszające uczynić ich biznesowym ramieniem, 

nastawionym na osiąganie, jak najlepszych wyni-

ków finansowych? Tylko silne banki zrzeszające 

mogą bowiem wspierać ofertę biznesową banków 

spółdzielczych. Trzeba też wzmocnić rolę instytu-

cjonalnych systemów ochrony w odpowiedzialno-

ści za bezpieczeństwo zrzeszonych banków.  

 

Pisząc o udziałowcach banków spółdzielczych, au-

tor uważa, że powinni oni mieć zagwarantowaną 

dywidendę do określonego limitu nadwyżki finan-

sowej, gdy bank spełnia nadzorcze normy kapita-

łowe i płynności. Powinna również istnieć możli-

wość zbycia udziałów bez zgody nadzoru, w sytu-

acji gdy pojawi się inna osoba przejmująca te 

udziały.  

 

Potrzebna jest zmiana tradycyjnego sposobu 

funkcjonowania, aby zapewnić bankom spółdziel-

czym przetrwanie do czasu uruchomienia nowego 

modelu działania, bardziej dostosowanego do wy-

zwań przyszłości, uważa autor publikacji, która 

powinna być obowiązkową lekturą wszystkich me-

nedżerów związanych z bankami spółdzielczymi.  












