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ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ
SPÓŁDZIELNI KREDYTOWYCH W POLSCE
W OPARCIU O ZASADĘ LOKALNOŚCI
Streszczenie: Lokalność jako zasada funkcjonowania spółdzielni kredytowych może być definiowana tradycyjnie – jako terytorialność, lub współcześnie – jako istnienie więzi społecznych
wśród członków. Celem artykułu jest zbadanie zakresu restrykcyjności regulacji prawnych
lokalnego zakresu działalności polskich spółdzielni kredytowych – banków spółdzielczych
i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Wyniki analizy danych statystycznych
oraz dokumentów różnych instytucji uprawniają do stwierdzenia, że ani zasada terytorialności
banków spółdzielczych, ani wspólne więzi członków kas nie mają charakteru restrykcyjnego.
Słowa kluczowe: banki spółdzielcze, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, lokalność.
DOI: 10.15611/pn.2014.330.11

1. Wstęp
Koncepcja zrównoważonego rozwoju ma w sobie ukryty sens gospodarowania,
związany z ideą myślenia o rozwoju w kategoriach sprawiedliwości społecznej
i równości. Rozpatruje się w niej zarówno rozwój gospodarczy, ochronę środowiska,
jak i rozwój społeczny. Spółdzielnie kredytowe doskonale wpisują się w nurt sustainable development z racji funkcjonowania tych kategorii instytucji nie tylko w wymiarze gospodarczym, ale również społecznym [Golec 2010a, s. 427-439; Golec
2010b, s. 65-82]. Choć w praktyce zakres realizacji celów społecznych oraz innych
kwestii związanych z oddziaływaniem na grupy interesariuszy i otoczenie [Bogdanienko 2011, s. 14-15] jest zróżnicowany, w pewnym minimalnym zakresie „społecznego ducha” można odnaleźć w każdej spółdzielni (np. w formie demokracji
spółdzielczej) oraz instytucji kredytowej z racji pełnienia funkcji służebnej wobec
ogółu społeczeństwa.
Do grupy polskich spółdzielni kredytowych należy zaliczyć banki spółdzielcze
oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. Mimo że w tych dwóch odrębnych spółdzielczych formach prowadzenia działalności bankowej można znaleźć
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szereg różnic, wspólnymi ich atrybutami są szczególne cele prowadzenia działalności, funkcjonowanie w strukturach zrzeszeniowych, oferowanie zbliżonych usług
finansowych, jak również pozostawanie „partnerem lokalnego klienta” [Alińska
2012, s. 52; Fonteyne 2007, s. 8-9; Woźniewska 2011, s. 128].

2. Metodyka badania lokalności spółdzielni kredytowych w Polsce
W opracowaniu podjęto rozważania dotyczące zasady lokalności jako kluczowego
atrybutu spółdzielni kredytowych. Celem opracowania jest identyfikacja tradycyjnego i współczesnego sposobu definiowania zasady lokalności, ocena zakresu restrykcyjności zasady lokalności jako ograniczenia działalności polskich spółdzielni kredytowych. W celu diagnozy sposobu definiowania lokalności instytucji spółdzielczych
przeprowadzono studia literatury przedmiotu. Analiza zakresu lokalności została
przeprowadzona z wykorzystaniem sektorowych danych statystycznych oraz statutów poszczególnych instytucji spółdzielczych.

3. Zasada lokalności w ujęciu tradycyjnym i współczesnym
W ujęciu tradycyjnym z lokalnym charakterem jakiegoś zjawiska mamy do czynienia wówczas, gdy istnieje na określonym obszarze. Korzenie pierwszych, XIX-wiecznych spółdzielni kredytowych, z racji ograniczonego zakresu prowadzonej
działalności, wzajemnych relacji oraz wspólnych celów, związane są z lokalnością.
Cecha ta, rozumiana jako praca na rzecz społeczności lokalnych, stanowi kategorię
społeczno-przestrzenną, która oprócz wyodrębnionego terenu działania, identyfikuje
występowanie więzi wynikających ze wspólnoty interesów i potrzeb, a także z poczucia zakorzenienia i przynależności do zamieszkiwanego miejsca [Szacka 2008,
s. 233]. Społeczności lokalne tworzą również ludzie pozostający wobec siebie
w społecznych interakcjach i zależnościach, charakteryzujący się wspólnym interesem lub poczuciem grupowej oraz przestrzennej tożsamości – wspólnymi więziami.
Z racji stosunkowo rzadkich sytuacji, kiedy między członkami ograniczonego
obszaru nie występują więzi o charakterze społecznym, w tradycyjnym ujęciu często
przyjmuje się, że kryterium wyodrębniania społeczności lokalnych jest terytorium.
W oparciu o tak rozumianą lokalność wprowadza się formalne ograniczenia działalności w spółdzielniach kredytowych – zasadę terytorialności [Szambelańczyk 2006,
s. 108].
Lokalności spółdzielni nie można jednak utożsamiać wyłącznie z przestrzenią
terytorialną. W opracowaniach naukowych, dokumentach bankowych, a nawet regulacjach coraz częściej podkreśla się jedynie drugi, społeczny wymiar lokalności. Na
przykład A. Alińska definiuje pojęcie banku lokalnego szerzej, jako instytucję, która
prowadząc działalność na wybranym obszarze, obsługuje mniej zamożną grupę
klientów lub jest powołana do stworzenia źródła finansowania istotnego zadania
ekonomicznego bądź ważnych potrzeb społecznych [Alińska 2008, s. 248]. Ujęcie
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tego rodzaju występuje również w pracach innych autorów [Giagnocavo, Gerez
2012, s. 284; Kata 2011, s. 128; Golec 2010a, s. 72; Gostomski 2010, s. 246]. Współcześnie definiowana lokalność dotyczy kwestii społecznej odpowiedzialności funkcjonowania podmiotów spółdzielczych w określonym środowisku. Przykładem tak
rozumianej lokalności mogą być regulacje spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.

4. Lokalność polskich spółdzielni kredytowych
Osadzenie działalności spółdzielni kredytowych w lokalnym środowisku, definiowanym tradycyjnie lub współcześnie, przyjmuje postać specyficznych regulacji
ostrożnościowych. W odniesieniu do banków spółdzielczych, jak już wskazywano,
jest to zasada terytorialności działania odnosząca się do terenu działania, tj. miejsca
usytuowania placówek, oraz terenu zamieszkania grupy klientów, którzy mogą korzystać z usług kredytowych. Złagodzenie zasady w 1989 r. stało się jedną z przyczyn kryzysu w sektorze banków na początku lat 90. XX w. [Strumiński, Twardowski 2006, s. 13], a w wyniku działań restrukturyzacyjnych ponownie „związano”
funkcjonowanie banków spółdzielczych z określonym przestrzenią geograficzną terenem gminy [Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r.]. Z kolei w wyniku ostatniej reformy sektora banków spółdzielczych, wprowadzenia ustawy milenijnej [Ustawa z
dnia 7 grudnia 2000 r.], teren działania banku spółdzielczego został uzależniony od
wielkości jego funduszy własnych, przy czym minimalnym obszarem geograficznym stał się powiat. Ponadto każdy bank spółdzielczy może prowadzić działalność
bankową na obszarze całego kraju, jeśli posiada fundusze własne równe bądź wyższe niż równowartość 5 mln euro. Zrzeszony bank spółdzielczy, posiadający fundusze własne wyższe niż równowartość 1 mln euro, może prowadzić działalność na
terenie województwa, w którym znajduje się jego siedziba, oraz na terenie powiatów, w których znajdują się jego placówki.
Zasada terytorialności działania na gruncie aktualnych regulacji prawnych została określona w sposób dość elastyczny. Teren działania banków spółdzielczych
może zostać zmieniany decyzjami różnych podmiotów [Zalcewicz 2010, s. 181-182]:
–– za zgodą banku zrzeszającego bank spółdzielczy może prowadzić działalność na
terenie powiatów sąsiadujących z jego ustawowym terenem działania,
–– decyzją spółdzielców, zgodnie z zapisami statutu, bank może wykonywać działalność na terenie mniejszym niż dopuszczalny przez ustawodawcę,
–– na skutek decyzji Komisji Nadzoru Finansowego; która może złagodzić ograniczenia dotyczące terenu działania lub może takowe wprowadzić1.
W sytuacji jednak, gdy na skutek wymogów regulacyjnych polskie banki spółdzielcze musiały do końca 2007 r. spełnić warunek minimalnych kapitałów włas1

KNF zatwierdza również zmiany terenu działania zapisane w statutach.
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nych na poziomie równowartości 1 mln EUR [Woźniewska 2011, s. 55], rozpatrywana zasada nie ma charakteru restrykcyjnego. Zakładając wolę spółdzielców
zwiększania zakresu działalności, wszystkie polskie banki spółdzielcze mogą być
instytucjami regionalnymi, już niezwiązanymi z powiatami, ale co najmniej województwami, albo też prowadzić działalność na terenie całego kraju. W latach 2002-2007 udział banków spółdzielczych o funduszach własnych do 1 mln EUR w ogólnej liczbie banków spółdzielczych systematycznie się zmniejszał i wynosił
odpowiednio 52%, 45%, 36%, 26%, 14% i 9% [Siudek 2011, s. 255], w kolejnych
latach jedynie pojedyncze instytucje nie spełniały ustawowego progu 1 mln EUR.
Natomiast liczba spółdzielni z kapitałami uprawniającymi do prowadzenia działalności na terenie całego kraju wzrasta, w roku 2011 było to 68 banków, w 2012 r. –
100, a według stanu na koniec września 2013 r. już 116 podmiotów [Analiza... 2013,
s. 16]2. Należy podkreślić więc, że wraz ze zwiększaniem funduszy własnych banków spółdzielczych w Polsce terytorialność ich działalności ulega łagodzeniu.
W coraz większym stopniu statutowo zdefiniowany teren działania banków spółdzielczych zależy od decyzji samych spółdzielców, którzy mogą nie poszerzać obszaru, na którym prowadzą działalność. W sytuacji wykorzystania współczesnego
rozumienia lokalności banków spółdzielczych zasada ta nie będzie się odnosiła do
postanowień regulatorów rynku, lecz będzie definiowana indywidualnie przez poszczególne instytucje i przy odnoszeniu się do określonego terytorium dotyczyć będzie problemów w wymiarze społecznym.
W odróżnieniu od banków spółdzielczych, dla polskich unii kredytowych formalnym ograniczeniem wzrostu jest bariera w postaci sposobu definiowania atrybutów członków (tzw. pola członkostwa). Spółdzielnie te świadczą usługi jedynie
członkom spółdzielni, zaś członkami mogą być osoby fizyczne połączone wspólną
więzią o charakterze zawodowym lub organizacyjnym, w szczególności:
–– pracownicy zatrudnieni w jednym lub kilku zakładach pracy,
–– osoby należące do tej samej organizacji społecznej lub zawodowej.
Dla polskich kas wymóg wspólnych więzi nigdy nie miał charakteru restrykcyjnego, gdyż od początku ich działalności [Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r.] to sami
spółdzielcy w statutach wprowadzali (lub nie) ograniczenia pola członkostwa. Choć
pierwsze kasy w Polsce miały charakter zakładowy, w latach 90. XX w. zaczęto w
większym zakresie korzystać z możliwości występowania wśród członków spółdzielni jedynie więzi o charakterze organizacyjnym [Golec 2004, s. 61-66] albo wielocelowego charakteru tego rodzaju organizacji. Na przykład, według GUS, w 1998 r.
wśród działających w Polsce 172 kas aż 72 miały charakter jednozakładowy (prawie 42%), w 2000 r. było już jedynie 18 instytucji na 133 prowadzące działalność.
W kolejnych latach zaprzestano dokonywania podziału kas według więzi, jednak
wśród jednooddziałowych instytucji w 2002 r. tylko 8 miało charakter jednozakłado2
Według udziału w liczbie instytucji jest to w 2011 – 11,9%, 2012 – 17,5%, na koniec września
2013 r. – 20,3%.
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wy, a w 2003 r. były to już tylko 4 instytucje (wśród 99 działających)3. Rozszerzaniu
sposobu definiowania więzi członkowskich sprzyjały wprowadzane zmiany regulacyjne:
a) uchwała Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej obligująca kasy do zdywersyfikowania bazy członkowskiej [Golec 2004, s. 65],
b) możliwość korzystania z usług kas również przez osoby fizyczne prowadzące
działalność gospodarczą [Golec 2004, s. 62],
c) od 2012 r. rozszerzenie pola członkowstwa kas na wymienione w ustawie
osoby prawne działające wśród członków [Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r.]4.
Rozpatrując rodzaj więzi i zakres definiowanego pola członkostwa spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w IV kwartale 2013 r. przeprowadzono
badanie statutów 35 instytucji (na 55 działających, 64% spółdzielni). Najczęściej
(w przypadku 22 kas) wspólna więź członków ma charakter organizacyjny, niekiedy
organizacja członków jest wspólna dla kilku kas (tab. 1). Rzadziej (bo w grupie
Tabela 1. Wspólne organizacje członków spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w Polsce
Nazwa wspólnej organizacji członków
1
Stowarzyszenie Kreowania Edukacji Finansowej

Nazwa SKOK
2
SKOK „Jaworzno”
Krakowska SKOK

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Ruchu SKOK

SKOK Małopolska

Stowarzyszenie Wielkopolska 2000

Wielkopolska SKOK

Stowarzyszenie Krzewienia Nauk Jana Pawła II „BARKA” SKOK „Arka”
Beskidzkie Stowarzyszenie Świadomych Konsumentów

SKOK „Beskidy”

Stowarzyszenie „Silesia-Centrum”

SKOK „Centrum”

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej

SKOK „Jowisz”
SKOK „Mysłowice”
SKOK im. Franciszka Stefczyka
SKOK im. Stanisława Adamskiego
SKOK im. Unii Lubelskiej
Zachodniopomorska SKOK

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej Wesoła

SKOK „Wesoła”

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Kujawskiej

SKOK „Kujawiak”

3
Od 2004 r. GUS zaprzestał publikacji informacji na temat więzi członków spółdzielczych kas
oszczędnościowo-kredytowych. Pojawiły się jedynie informacje o liczbie kas jednooddziałowych
funkcjonujących w 2004 r., było to 7 kas na 83 działające na rynku.
4
Mogą to być działające wśród członków: organizacje pozarządowe, jednostki organizacyjne
kościołów i związków wyznaniowych posiadające osobowość prawną, spółdzielnie, związki zawodowe
oraz wspólnoty mieszkaniowe.
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2

Stowarzyszenie Moja Wspólnota

SKOK „Rafineria”

Stowarzyszenia Edukacji Finansowej „Economicus”

SKOK im. Eugeniusza
Kwiatkowskiego

Stowarzyszenie Pro Bono Familiae

SKOK im. Stefana Kardynała
Wyszyńskiego

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich

SKOK im. św. Jana z Kęt

Towarzystwo Edukacji Finansowej

SKOK Piast

Stowarzyszenie Pomoc Bliźniego

SKOK w Wołominie

Opolskie Stowarzyszenie na rzecz Niepełnosprawnych w
tym Rodzin i Osób z Chorobą Alzheimera

Twoja SKOK

Źródło: badanie własne.

7 spółdzielni) więzi definiowane są w sposób mieszany, zawodowo-organizacyjny,
najczęściej w formie zestawu różnych organizacji lub grup zawodowych. W statutach 6 kas zidentyfikowano bardzo liberalne traktowanie określonego ustawowo
obowiązku w zakresie więzi poprzez wskazanie w statutach, że: „Kasa działa wśród
pracowników zakładów pracy, emerytów i rencistów z terenu RP”.
Pomimo formalnych zapisów, w praktyce polskie kasy działają najczęściej tak
samo jak inne podmioty na otwartym rynku, bez ograniczeń podmiotowych, kierując
ofertę usług finansowych do możliwie szerokiego grona potencjalnych członków,
a zapisy regulacyjne są wykonywane w sposób formalny poprzez zapisanie się do
wspólnej organizacji środowiskowej. Lokalny charakter, w rozumieniu koncentrowania się na wspólnych problemach społecznych członków, nie ma zatem wymiaru
regulacyjnego, lecz wynika ze strategii działania poszczególnych instytucji.
Dość duża otwartość polskich unii kredytowych była jedną z istotnych przyczyn
znaczącego wzrostu całego sektora od lat 90. XX w., jednocześnie prowadzącą
w ostatnim czasie do zachwiania ich stabilności finansowej ze względu na nieadekwatny wzrost bazy kapitałowej oraz znaczny udział trudnych kredytów.

5. Wnioski
Lokalność jest cechą spółdzielni, które jako przedsiębiorstwa społeczne powinny
realizować zasadę „troski o społeczność lokalną” – kategorię społeczno-przestrzenną. O ile tradycyjnie lokalne spółdzielnie kredytowe związane były z określoną przestrzenią geograficzną, która determinowała sposób i zakres ich działania, o tyle
współcześnie wyodrębnienie to traci na znaczeniu z uwagi na możliwości technologiczne świadczenia usług finansowych na dowolnym terenie, ale również zmiany
o charakterze społecznym.
Dla obu grup spółdzielni kredytowych w Polsce regulacyjne ograniczenia działalności nie mają charakteru restrykcyjnego, gdyż w zasadniczym stopniu to od de-
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cyzji poszczególnych instytucji zależy zakres możliwego wzrostu skali działalności
poprzez zmiany zapisów w statutach.
Lokalność może być związana z terytorialnością, ale nie powinna wynikać
z postanowień regulatorów rynku finansowego, lecz być definiowana przez spółdzielnie indywidualnie. Zasada ta nie musi mieć również charakteru obligatoryjnego
dla wszystkich instytucji spółdzielni, a przede wszystkim odnosić się do zakresu
działalności i celów definiowanych w wymiarze społecznym, obieranych oraz realizowanych przez różne jednostki w rozmaitym zakresie.
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SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF POLISH CREDIT
COOPERATIVES BASED ON THE PRINCIPLE OF LOCALNESS
Summary: Localness as a principle of functioning of the credit cooperatives can be defined
traditionally as territoriality and currently as the existence of social bonds among members.
The purpose of the article has to examine the scope of the restrictiveness of regulations of the
local range of activities of Polish credit cooperatives − cooperative banks and co-operative
savings and credit unions. The analysis of statistical data and documents of various institutions
gave rise to the conclusion that both the principle of territoriality in cooperative banks and the
common bond in Polish credit unions are not restrictive.
Keywords: cooperative banks, co-operative savings and credit unions, localness.
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