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Abstrakt. Celem badań było określenie wpływu członkostwa Polski w Unii Europejskiej na przekształcenia 
i rozwój bankowości spółdzielczej w Polsce. Dokonano charakterystyki przekształceń spółdzielczego sektora 
bankowego, jego udziału w systemie bankowym i kondycji finansowej w latach 2004-2013. Polska jest od 
10 lat członkiem UE, co nie pozostaje bez wpływu na funkcjonowanie spółdzielczego sektora bankowego. 
Obowiązujące w Polsce prawo ma w coraz większym zakresie źródło w Brukseli, ponadto w okresie poak-
cesyjnym nastąpił silny wzrost konkurencji na rynku bankowym. 

Wstęp
Od początku przemian ustrojowych system bankowy w Polsce rozwijano, kierując się za-

miarem nadania mu w pełni rynkowych cech. Pomocne w realizacji tych zamierzeń okazały się 
wymagania, którym Polska musiała sprostać przed przystąpieniem do Unii Europejskiej (UE). Po 
akcesji system bankowy został postawiony przed kolejnymi wymaganiami i wyzwaniami, które 
dotyczyły dwóch obszarów: 1) dostosowań sektora bankowego do unijnych regulacji bankowych, 
2) dostosowań banków do rosnącej konkurencji ze strony banków zagranicznych.

Wymienione wyzwania nie ominęły bankowości spółdzielczej w Polsce. Wprost przeciw-
nie – częsty brak uwzględniania zasady proporcjonalności1 w implementacji unijnych regulacji 
bankowych powoduje, że przepisy te bardzo ingerują w funkcjonowanie spółdzielczego sektora 
bankowego. Wdrażane regulacje nie uwzględniają (lub słabo uwzględniają) niewielką skalę 
działalności banków spółdzielczych (BS) i specyfikę bankowości lokalnej. Z kolei wzrost konku-
rencji w sektorze bankowym, powodowany przez szerokie otwarcie rynku bankowego na kapitał 
zagraniczny, stanowi szczególne wyzwanie dla BS w kontekście dotrzymania kroku bankom 
komercyjnym (BK) w sferze efektywności ekonomiczno-finansowej, oferty produktowej czy 
nowoczesnych rozwiązań technologicznych.

Materiał i metodyka badań
Celem badań było określenie wpływu członkostwa Polski w UE na przekształcenia i rozwój 

bankowości spółdzielczej w Polsce. Dokonano charakterystyki przekształceń spółdzielczego sek-
tora bankowego, jego udziału w systemie bankowym i kondycji finansowej w latach 2004-2013 
w kontekście regulacji bankowych UE oraz wzrostu konkurencji na rynku bankowym. Dokonano 
także analizy najnowszych postkryzysowych regulacji UE w aspekcie ich wpływu na zmiany 
modelu biznesowego bankowości spółdzielczej w Polsce.

1 Zasada ta wskazuje, iż wszystkie standardy i wymogi powinny być stosowane przez objęte nimi instytucje w sposób 
proporcjonalny do charakteru, skali i stopnia złożoności tych instytucji. 
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Wyniki badań 
Na koniec grudnia 2013 roku w Polsce działało 571 BS, z czego 206 było zrzeszonych w 

SGB-Banku SA w Poznaniu, a 364 w Banku Polskiej Spółdzielczości (BPS SA) w Warszawie  
(1 BS działa jako niezrzeszony). W analizowanych latach 2004-2013 liczba BS zmniejszyła się o 
25 jednostek (tab. 1). Największe nasilenie procesów konsolidacyjnych w bankowości spółdziel-
czej miało miejsce na przełomie lat 90. XX wieku i na początku XXI wieku (jeszcze w 1993 roku 
funkcjonowało 1653 BS). W latach 1993-1997 procesy konsolidacyjne miały głównie charakter 
sanacyjny, gdy silniejsze BS (sporadycznie także banki komercyjne) wspierane środkami pomoco-
wymi z instytucji nadzorczych przejmowały BS zagrożone upadłością [Kozak 2010]. W kolejnych 
latach główną determinantą procesów konsolidacyjnych były już regulacje prawne związane z 
implementacją unijnej dyrektywy bankowej z 1989 roku [89/229/EEC L124] dotyczącej funduszy 
własnych banków, co było elementem dostosowania Polski do stanu prawnego UE. Wprowadzono 
konieczność osiągnięcia kapitałów własnych banków na poziomie 1 mln euro – do końca 2007 roku 
z wcześniejszymi progami pośrednimi, natomiast w przypadku banków zrzeszających na poziomie 
20 mln euro – do 2006 roku.

W latach 1998-2004 przeprowadzono 679 fuzji, w których przejęciom podlegały najczęściej 
banki stabilnie funkcjonujące i osiągające zyski, ale niemogące samodzielnie spełnić wymogów 
kapitałowych. W wielu przypadkach ważnym motywem fuzji była też chęć utworzenia silniejszych 
i bardziej konkurencyjnych banków przez obniżenie kosztów działania (likwidację zarządów 
przejmowanych BS, łączenie działów itd.) oraz uzyskanie efektów skali. 

Unijne wymogi dotyczące kapitałów własnych banków zostały przeniesione do Ustawy z 7 grud-
nia 2000 roku o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających 
[Dz.U. 2000, nr 119, poz. 1252]. W konsekwencji tej ustawy ukształtowała się nowa dwuszczeblowa 
struktura spółdzielczego sektora bankowego (poprzednio, tj. od 1994 roku funkcjonowała struktura 
trójszczeblowa, którą tworzyły BS, banki regionalne oraz BGŻ SA jako bank krajowy). Zbyt duża 
liczba banków regionalnych i zrzeszających (ogółem 11) generowała wysokie koszty, ponadto błędy 
w zarządzaniu i ładzie korporacyjnym powodowały, że z końcem lat 90. XX wieku sytuacja ekono-
miczna tych banków bardzo się pogorszyła. Te problemy oraz wymogi kapitałowe narzucone bankom 
zrzeszającym, a także niezależność BS co do wyboru zrzeszenia były przyczyną łączeń banków re-
gionalnych i zrzeszających. W efekcie w latach 2001-2001 z 11 zrzeszeń powstały 3 tworzone przez 
BPS SA, Gospodarczy Banku Wielkopolski (GBW SA) i Mazowiecki Bank Regionalny SA (MBR 
SA). W roku 2011 nastąpił kolejny etap konsolidacji, tj. połączenie MBR SA z GBW SA i utworzenie 
zrzeszenia Spółdzielcza Grupa Bankowa (GBW SA. zmienił też nazwę na SGB Bank SA). 

Procesy konsolidacyjne w bankowości spółdzielczej w Polsce i tendencje zamiany liczby placó-

Tabela 1. Liczba BS, ich placówki bankowe i zatrudnienie w latach 2004-2013
Table 1. Number of cooperative banks (CB), bank branches and employment in the years 2004-2013
Wyszczególnienie/
Specification

Rok/Year
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Liczba BS/Number of CB 596 588 584 581 579 576 576 574 572 571
Placówki BS/Branches of CB 2 789 3 010 3 213 3 433 3 516 3 840 3 896 4 004 4 181 4 245
Zatrudnienie [tys. osób]/
Employment [thous. people] 27,6 27,1 28,9 30,1 31,2 31,7 32,1 32,7 32,9 33,0

Udział BS (%)/The share of CB:
 – w liczbie placówek bankowych/
in the number of branches

28,8 30,0 30,2 29,8 28,6 29,7 30,3 31,7 30,8 31,5

 – w zatrudnieniu/ 
in employment 18,4 18,4 18,1 17,8 17,0 17,9 18,0 18,3 18,8 19,0

Źródło: [Informacje o sytuacji… 2014], dane NBP za lata 2004-2013
Source: [Informacje o sytuacji… 2014], NBP data for the 2004-2013
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wek bankowych w sektorze przebiegały podobnie jak w sektorach bankowości spółdzielczej innych 
krajów UE [Siudek 2011]. W przypadku rodzimej bankowości spółdzielczej można wskazywać jed-
nak na niewykorzystanie potencjału dystrybucyjnego, a także szerzej – ekonomicznego i społecznego 
sektora, który wyrażony jest m.in. liczbą placówek bankowych oraz poziomem zatrudnienia (tab. 1).  
Udział BS w systemie bankowym wynosił ok. 7-9 % (tab. 2), a całego spółdzielczego sektora (BS 
łącznie z bankami zrzeszającymi) około 1-2 p.p. więcej. Na koniec 2013 roku w sektorze tym było 
1/3 wszystkich placówek bankowych i zatrudniano 1/5 ogółu pracowników, natomiast jego udział 
w depozytach klientów wynosił 10,1%, w kredytach dla klientów 7,8%, w aktywach sektora 9,2%, 
w funduszach własnych zaś 8,1% [Informacje o sytuacji… 2014]. W latach 2004-2013, udział 
sektora BS w wymienionych wielkościach systemu bankowego wzrósł średnio około 2 p.p. W 
sytaucji znaczącego zaostrzenia konkurencji na rynku bankowym w okresie poakcesyjnym, m.in. 
w wyniku napływu nowych banków (na zasadzie „jednolitego paszportu”) i kapitału zagranicznego 
w procesach prywatyzacji i fuzji bankowych, wzrost udziału sektora BS w systemie bankowym 
można uznać za sukces. Nie brakuje jednak opinii, że spółdzielczy sektor bankowy nie wykorzystał 
szansy na wzmocnienie swojej pozycji na rynku bankowym, jaka wynikała z światowego kryzysu 
finansowego (2008-2009) i kłopotów zagranicznych właścicieli krajowych banków komercyjnych. 

Tabela 2. Udział BS w polskim systemie bankowym w latach 2004-2013
Table 2. The share of CB in the Polish banking system in the years 2004-2013 
Wyszczególnienie/Specification Udział BS/The share of CB [%]

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Aktywa/Assets 5,3 5,8 6,2 6,2 5,4 5,8 6,1 6,1 6,3 6,9
Fundusze własne/The own funds 5,6 6,0 7,3 7,1 6,6 6,8 6,9 7,0 6,7 7,0
Kredyty dla sektora niefinansowego/
Credit to non-financial sector 7,8 7,6 7,3 6,5 5,4 5,8 5,7 5,7 6,2 6,3

Depozyty sektora niefinansowego/
Deposits of non-financial sector 7,0 7,7 8,6 8,8 8,4 8,2 8,6 8,6 9,1 9,8

Wynik finansowy netto/Net profit 7,4 5,7 4,8 5,6 6,6 8,5 6,4 5,8 6,1 4,9
Źródło: jak w tab. 1
Source: see tab. 1

Luka pomiędzy potencjałem dystrybucyjnym sektora BS a jego udziałem w systemie banko-
wym była rezultatem niższej efektywności ekonomicznej BS w porównaniu do BK, mierzonej 
wielkością aktywów, kapitałów, przychodów z działalności bankowej i kosztów działania w 
relacji na jednego zatrudnionego. Przełożyło się to także na niższe wskaźniki zyskowności i 
efektywności działania BS, które zwłaszcza w ostatnich latach (2012-2013) uległy pogorszeniu 
(tab. 3). W 2013 roku wynik finansowy BS był niższy w stosunku do poprzedniego roku o 22,3% 
(w sytuacji gdy sektor BK utrzymał wynik na podobnym poziomie), w efekcie tego udział BS w 
wyniku finansowym sektora bankowego wyniósł tylko 4,9% (tab. 2).

Problemy, przed którymi stoi sektor bankowości spółdzielczej, to:
 – postępujące rozwarstwienie – małe banki rozwijają się znacznie wolniej niż duże BS (dyspo-

nujące aktywami powyżej 200 mln zł); utrudnia to wprowadzanie jednakowych (w zrzeszeniu) 
rozwiązań produktowych, organizacyjnych i informatycznych;

 – pogorszenie wyników ekonomicznych banków zrzeszających2;
 – duże nadwyżki środków płynnych (w 2013 roku relacja kredytów do depozytów sektora nie-

finansowego wynosiła 69,4%), brak zorganizowanego mechanizmu ich dystrybucji wewnątrz 
zrzeszeń, niepełne wykorzystanie funkcji banków zrzeszających jako integratorów zrzeszenia, 
a częściowo jako back office banków lokalnych;

2 W 2013 roku banki zrzeszające znacząco zwiększyły rezerwy na należności zagrożone (w przypadku BPS SA z 14,3 do 23,5%). 
BPS odnotował 153,7 mln zł straty netto (w 2012 roku – 17 mln zł), a współczynnik wypłacalności obniżył się z 10,6 do 8,4%. 
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 – wzrost ryzyka działalności kredytowej oraz wzrost kosztów działalności bankowej spowodo-
wany ekspansją banków na rynek miejski – oddziały miejskie mają zwykle charakter depo-
zytowy, rzadziej kredytowy, w dodatku w aglomeracjach miejskich BS radzą sobie gorzej z 
oceną ryzyka kredytowego niż na tradycyjnym obszarze ich działalności; w efekcie odsetek 
kredytów zagrożonych wzrasta w BS szybciej niż w BK (tab. 3);

 – kurcząca się „bezpieczna przestrzeń dochodowa” BS spowodowana przez niskie stopy pro-
centowe, spadającą marżę odsetkową i wysokie koszty działania BS (tab. 3);

 – ograniczone inwestycje w rozwój, w tym w nowoczesne technologie informatyczne (w 2013 
roku nakłady na wartości niematerialne w BS w relacji na jednego zatrudnionego stanowiły 
tylko 11% takich nakładów w BK);

 – ograniczony popyt na kredyty w tradycyjnym środowisku działania BS;
 – konkurencja wewnątrz spółdzielczego sektora bankowego (pomiędzy BS i między zrzesze-

niami), co osłabia spójność sektora i jego pozycję konkurencyjną.
Koszty działalności bankowej są i zapewne będą wyższe w BS w porównaniu do BK, ale dalsza 

konieczna ich redukcja (wynikająca z występowania niskich stóp procentowych i silnej konku-
rencji bankowej na rynku) wiązać się musi ze zmianą strategii działania (modelu biznesowego). 
W przypadku BS oznacza to konieczność poszukiwania nowych obszarów aktywności i źródeł 
przychodów. Natomiast w kontekście zrzeszenia oznacza to silniejszą integrację BS z bankami 
zrzeszającymi [Pruski 2013]. Wzrost efektywności finansowej zrzeszeń będzie zależał od: 
 – efektywnego zagospodarowania nadwyżek środków pieniężnych z działalności depozytowej 

BS przez ich transfer wewnątrz zrzeszenia oraz wspólne (konsorcjalne) inwestycje,
 – wprowadzenia pakietu wspólnych nowoczesnych produktów bankowych przy zachowaniu 

samodzielności w zakresie pozostałej oferty bankowej dla banków lokalnych,
 – ujednolicenia metod i systemów zarządzania ryzykiem wewnątrz zrzeszenia,
 – realizacji wspólnych inwestycji w sferze IT (korzyści skali, ujednolicenie systemów).

Obok wyzwań o charakterze ekonomicznym, duży wpływ na dalsze przekształcenia i rozwój 
spółdzielczego sektora bankowego będą miały unijne regulacje prawne. Dotyczą one przede 
wszystkim implementacji nowych wymogów kapitałowych i płynnościowych dla banków określo-

Tabela 3. Wskaźniki efektywności ekonomicznej banków w latach 2004-2013 
Table 3. Economic efficiency indicators of banks in 2004-2013 
Lata/
Years

Banki spółdzielcze/Cooperative Banks Banki komercyjne/Commercial Banks
marża 

odsetkowa/
margin 
interest

C/I 
cost to 
income 

ROA ROE wskaźnik 
kredytów 

zagrożonych/ 
irregular 

loans ratio

marża 
odsetkowa/

margin 
interest

C/I
cost to 
income

ROA ROE wskaźnik 
kredytów 

zagrożonych/ 
irregular 

loans ratio
%

2004 5,9 71,6 1,8 18,3 5,5 3,1 64,6 1,4 17,1 15,6
2005 5,6 72,2 1,6 17,6 4,9 3,2 60,6 1,6 20,8 11,5
2006 4,8 72,9 1,4 14,5 4,0 3,3 57,4 1,8 23,1 7,6
2007 4,8 69,2 1,5 17,2 3,0 3,1 54,6 1,8 22,9 5,4
2008 5,2 66,0 1,7 19,3 2,8 3,1 53,1 1,6 21,2 5,2
2009 4,2 71,4 1,2 12,7 4,3 2,5 52,6 0,8 11,2 7,9
2010 4,4 69,3 1,1 10,5 5,3 3,2 50,6 1,1 10,2 8,8
2011 4,6 66,9 1,2 11,6 5,7 3,2 49,1 1,3 12,7 8,3
2012 4,6 65,8 1,2 11,2 6,3 3,1 49,2 1,2 11,2 8,9
2013 3,7 70,8 0,8 7,9 6,4 2,8 51,2 1,1 10,2 8,7

Źródło: jak w tab. 1
Source: see tab. 1
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nych jako pakiet CRD IV/CRR3 oraz regulacji tworzących nową architekturę systemu bankowego 
w UE, określaną jako unię bankową. Sprostanie tym wymogom wiąże się ze zmianami instytu-
cjonalnymi w ramach sektora BS, zwiększającymi zakres współdziałania i powiązań finansowych 
pomiędzy bankami wewnątrz zrzeszeń.  Forma tej integracji promowana przez Komisję Nadzoru 
Finansowego (KNF) określana jest jako System Ochrony Instytucjonalnej (IPS).

Ryzyko regulacyjne CRD IV/CRR wiąże się z potencjalnym niespełnieniem przez sektor BS 
norm płynnościowych, co wynika ze zmiany definicji aktywów płynnych (wyłączenie z tego rodzaju 
aktywów lokat w banku zrzeszającym). Jak wskazuje Pruski [2013], bez wprowadzenia nowych roz-
wiązań instytucjonalnych (typu IPS) znaczna część BS nie spełnia normy płynności krótkoterminowej 
(ang. Liquidity Coverage Ratio – LCR)4, co wynika m.in. z zaliczania do środków niestabilnych 
funduszy gromadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego (JST). Z kolei banki zrzesza-
jące nie są w stanie sprostać wymogowi spełnienia minimum dla wskaźnika LCR, gdyż depozyty 
BS gromadzone w tych bankach nie będą traktowane jako źródła stabilnego finansowania. Bank 
zrzeszający nie będzie mógł nimi finansować działalności kredytowej, co dzisiaj ma miejsce w zna-
czącej skali. Z kolei problemy sektora z wypełnieniem normy płynności długoterminowej (ang. Net 
Stable Funding Ratio – NSFR)5 wynikają z niedopasowania bilansu banków w aspekcie terminów 
zapadalności aktywów i wymagalności pasywów. Pozyskanie aktywów długoterminowych przez 
banki będzie wiązało się z wyższymi kosztami działalności bankowej i redukcją marży odsetkowej. 
Ryzyko pakietu CRD IV/CRR wiąże się także z nowymi, podwyższonymi wymogami w zakresie 
jakości kapitałów własnych banków. W przypadku BS problem sprowadza się do braku zaliczania 
funduszu udziałowego (w dzisiejszym jego kształcie prawnym) do kapitału Tier I oraz pożyczek 
podporządkowanych do kapitału Tier II. W kontekście tych wymogów podkreśla się jednak, że 
zmiany modelu biznesowego bankowości spółdzielczej nie powinny być realizowane jedynie pod 
dyktando nowych regulacji bankowych. Przeciwnie – to wybór odpowiedniej strategii biznesowej 
powinien determinować wybór modelu zarządzania płynnością [Pruski 2013]. 

W przypadku regulacji unii bankowej dotyczących prowadzenia działań naprawczych oraz 
restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków (dyrektywa PE i Rady 2014/59/UE) oraz 
regulacji dotyczących nadzoru makroostrożnościowego, ich skutki będą pośrednio wpływać 
na funkcjonowanie bankowości spółdzielczej w Polsce. Regulacje te mają przyczynić się do 
ograniczenia prawdopodobieństwa wystąpienia systemowego kryzysu bankowego i zapobieże-
nia spadkowi dobrobytu społecznego na skutek wsparcia publicznego udzielanego upadającym 
instytucjom finansowym [Szelągowska 2012]. Dla banków oznacza to jednak ponoszenie dodat-
kowych kosztów związanych ze wzrostem wymogów sprawozdawczych (dodatkowe nakłady 
pracy, konieczność rozbudowy systemów informatycznych), przede wszystkim zaś opłat na rzecz 
funduszu uporządkowanej likwidacji. Ryzyko regulacyjne związane jest także z nowymi zasada-
mi restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków oraz wpływem przepisów na strukturę 
bilansu banków w kierunku zwiększenia ich odporności na ryzyko systemowe, co może wpływać 
negatywnie na dochodowość banków.

Nowe uwarunkowania regulacyjne, a także opisane problemy sektora, wymuszają konieczność 
zmiany dotychczasowego modelu bankowości spółdzielczej w Polsce. Dalsze przekształcenia 
sektora mogą przybrać różną postać: 
3 Dyrektywa PE i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredy-

towych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi 
(Capital Requirements Directive IV, CRD IV) oraz Rozporządzenie PE i Rady nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r.  
w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych (Capital Requirements 
Regulation, CRR). 1 stycznia 2014 roku pakiet CRD IV/CRR w całości zastąpił dotychczas obowiązujące przepisy, 
m.in. dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE. 

4 LCR określa „horyzont przeżycia”, czyli posiadany zapas aktywów płynnych, który ma pozwolić na pokrycie przewi-
dywanego odpływu środków w sytuacji kryzysowej w ciągu 30 dni. Wskaźnik LCR ma być stopniowo wprowadzany 
od 2015 roku.

5 NSFR to relacja funduszy własnych i środków obcych stabilnych do aktywów niepłynnych i o ograniczonej płynności. 
Przy założeniu sytuacji kryzysowej NSFR ma zapewnić płynność banku w horyzoncie powyżej 1 roku (wprowadzany 
od 2018 roku).
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 – Pełna konsolidacja finansowa sektora przez tworzenie grupy bankowej (lub grup) na wzór 
struktury Rabobank. Rabobank Nederland i lokalne BS traktowane są przez władze fiskalne 
i nadzór finansowy jako jeden podmiot gospodarczy. Wszystkie lokalne Robobanki objęte są 
systemem gwarancji krzyżowych, który polega na solidarnej odpowiedzialności każdego z 
nich za zobowiązania pozostałych banków [Alińska 2012].

 – Model IPS, w którym BS i bank zrzeszający z punktu widzenia płynności traktowane są jak 
jeden organizm finansowy. Model ten wymaga jednak wzajemnych gwarancji wypłacalności, 
a w związku z tym wspólnego systemu kontroli i zarządzania ryzykiem, agregowania spra-
wozdań finansowych, wyeliminowania sztucznego zwiększania funduszy własnych, a także 
zatwierdzenia i monitorowania przez nadzór finansowy. IPS daje bankom m.in. możliwość 
wyliczania współczynnika LCR na poziomie skonsolidowanym oraz obniżenia do zera wagi 
aktywów ważonych ryzykiem dla należności wzajemnych. Po drugiej stronie są wymagania i 
koszty związane z dodatkowym funduszem płynnościowym i gwarancyjnym, ujednoliceniem 
procesów biznesowych oraz aktywnym utrzymywaniem bieżącej płynności.

 – Zrzeszenie zintegrowane polegające na wprowadzeniu ściślejszych zasad współdziałania 
pomiędzy bankami wewnątrz zrzeszenia, wprowadzeniu mechanizmów kontroli zasad funkcjo-
nowania w zrzeszeniu oraz zintegrowanej sprawozdawczości. Ma to pozwolić na wypełnienie 
wymogów ostrożnościowych CRD IV, głównie w zakresie płynności.

 – Opuszczenie przez część dużych BS (o funduszach własnych ≥ 5 mln euro) obecnych struktur 
zrzeszeniowych i rozpoczęcie samodzielnej działalności (na koniec 2013 roku takich BS było 
118 i miały one 63,4% aktywów sektora) oraz utworzenie nowego zrzeszenia przez banki 
niespełniające wymogów kapitałowych, aby samodzielnie funkcjonować. 
Realizacja wariantu pierwszego i ostatniego wydaje się możliwa, ale najmniej prawdopodobna. 

W przypadku konsolidacji finansowej nie ma na to zgody BS, które podkreślają, iż ich atutem jest 
niezależność i elastyczność oferty dostosowanej do potrzeb lokalnych klientów. BS nie godzą się 
być „okienkami” banku zrzeszającego. Natomiast usamodzielnienie się poza zrzeszeniem banków, 
które mają kapitały własne powyżej 5 mln euro, byłoby niekorzystne dla rozwoju całego sektora 
i niosło wiele zagrożeń dla samych zainteresowanych BS. Zatem najprawdopodobniej dalszy 
rozwój sektora będzie realizowany w ramach wariantu drugiego (IPS), za czym optuje zrzeszenie 
SGB oraz zrzeszenia zintegrowanego, za czym opowiada się zrzeszenie BPS. Ten drugi model daje 
zrzeszonym BS większą swobodę i niezależność w ramach zrzeszenia, jednocześnie jednak stwarza 
więcej zagrożeń w kontekście spójności zrzeszenia i wypełniania wymogów dyrektywy CRD IV. 

Podsumowanie 
Sektor BS w Polsce dysponuje dużym potencjałem rozwojowym, który nie został jeszcze w 

pełni aktywowany. Przede wszystkim nie wykorzystano szans wynikających z istnienia jednostki 
koordynującej, apeksowej względem banków spółdzielczych, czyli banku zrzeszającego. Po-
trzebne jest wzmocnienie integracji organizacyjnej i finansowej BS z bankami zrzeszającymi, tak 
aby poprawić efektywność funkcjonowania zrzeszeń oraz wyjść na przeciw nowym regulacjom 
ostrożnościowym UE (CRD IV/CRR). 

Procesy konsolidacyjne realizowane na przełomie lat 1990 i 2000 pod presją wymogów 
regulacyjnych UE przyniosły wiele pozytywnych efektów w zakresie poprawy potencjału ekono-
micznego i efektywności finansowej sektora bankowości spółdzielczej. Również nowe dyrektywy 
bankowe UE mogą pomóc BS w przekształceniach obecnych struktur w bardziej efektywny model 
biznesowy. Obecnie funkcjonujące zrzeszenia nie sprawdzają się, a BS nie wykorzystują efektu 
synergii. W zasadzie każdy bank funkcjonuje samodzielnie, a nierzadko występują sytuacje, w 
których największym konkurentem BS jest inny BS działający w tym samym zrzeszeniu. Ko-
nieczność zmian wynika zatem z wewnętrznej sytuacji sektora oraz presji otoczenia rynkowego, 
a nowe regulacje UE mogą być katalizatorem przyśpieszającym te zmiany. Ważne jest jednak, aby 
nowy model biznesowy pozwalał na wykorzystanie atutów BS jako banków lokalnych, usuwając 
jednocześnie dotychczasowe słabości sektora i łagodząc zagrożenia rynkowe i regulacyjne.
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Summary
The aim of the study is to determine the impact of these conditions on the transformation of cooperative 

banking in Poland and development challenges facing the sector. There have been characteristics of 
transformation of the cooperative banking sector, its share in the banking system and financial condition in 
2004-2013. Poland is 10 years a member of the European Union, which has an impact on the functioning of 
the cooperative banking sector. Law applicable in Poland has increasingly source in Brussels, in addition 
to post-accession period there was a strong increase in competition in the banking market. 
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