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Miesięcznik „NBS” i portal internetowy bs.net zorganizowały debatę 
redakcyjną nt. konkurencyjności i szans rozwojowych sektora banków 
spółdzielczych. W spotkaniu uczestniczyli: Jacek Baldy – prezes 
Banku Spółdzielczego w Wołczynie, Jerzy Błochowiak – prezes 
PA-CO BANK w Pabianicach, Elżbieta Nowakowska-Akkermans 
– prezes Banku Spółdzielczego w Dzierżoniowie, Jan Karwatowski 
– prezes Banku Spółdzielczego w Raszynie, Stanisław Matejkiewicz 
– prezes Banku Spółdzielczego w Kielcach, Paweł Siano – b. prezes 
Banku BPS SA, Lesław Wojtas – prezes Podkarpackiego Banku 
Spółdzielczego w Sanoku.
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O dużych BS-ach i małym kapitale, 
który nie pozwala wykorzystać 
potencjału 
Lesław Wojtas: Biznes zależy od kapitału. PBS w Sanoku szyb-
ko rośnie, lecz jego  potencjał mógłby być bardziej racjonalnie 
wykorzystywany. Oferta banku musi być szyta na miarę klien-
tów i… współczynnika koncentracji. Działamy na obszarze wo-
jewództwa, barierą nie są technologie, produkty czy personel, 
mamy systemy z górnej półki, strukturę sieci, doświadczenie 
i umiejętności, potrzebujemy większego kapitału. Bez współ-
działania, nie mówiąc o konsolidacji, która moim zdaniem jest 
nieuchronna, nie wykorzystamy potencjału zrzeszenia. 

n   Redakcja: Jak duża jest bariera kapitałowa?
Lesław Wojtas: PBS w Sanoku może zwiększyć sieć placówek 
o 50 proc. i co najmniej podwoić bazę klientów. Systemy telein-
formatyczne umożliwiają obsługę miliona klientów, dzisiaj mamy 
ich o połowę mniej. Suma bilansowa to miliard złotych, a jesteśmy 
w stanie zagospodarować dwa miliardy. Budowa potencjału banku 
rosła szybciej niż fundusze własne. Nie możemy liczyć, że udzia-
łowcy wniosą dodatkowy kapitał. PBS zrzesza ponad 14 tysięcy 
członków, którzy mogą zainwestować trzy może pięć milionów 
więcej. Nie wystarczy w lokalnym radiu powiedzieć, że bank re-
alizuje doskonałą strategię. Nasz sektor nie wykorzystuje rynku. 
Mamy dużych i dobrych potencjalnych klientów, którym muszę 
mówić: dziękuję i przepraszam. Dlatego dywersyfikujemy strukturę 
aktywów, koncentrując się na detalu. Sprzedaż rośnie na wszystkich 
kierunkach, najbardziej dynamicznie w segmencie korporacji. 

Specjalizujemy się w obsłudze sektora MSP, któremu oferujemy 
produkty zindywidualizowane.  

n  Redakcja: Czy w dużych aglomeracjach jest miejsce dla BS-ów?
Stanisław Matejkiewicz: W Kielcach trudno wyobrazić sobie rynek 
bez banku spółdzielczego. Obsługujemy rzemiosło, handel i usługi, 
aktywnie wspieramy rolnictwo podkieleckich gmin. Działamy poprzez 
34 placówki, prowadzimy rachunki 23 powiatów i gmin. Ogranicze-
niem dla ekspansji są normy ostrożnościowe. Nie wykorzystujemy 
w pełni możliwości kredytowych. Nadwyżka depozytów nad obligiem 
kredytowym wynosi ponad 100 milionów zł. Środki te idą głównie 
na działalność handlową, nie zwiększamy znacząco obliga, aby utrzy-
mać normy wypłacalności. Po podziale wyniku za 2007 r. wskaźnik 
wypłacalności wynosi 10,44 proc. Byłby wyższy o 2 proc., gdyby nie 
nowe zasady obliczania adekwatności kapitałowej. Regulacje NUK są 
potrzebne, jednak zastosowanie ich do BS-ów bez żadnych modyfi-
kacji wielu bankom ogranicza rozwój. Nasze obligo kredytów wynosi 
238,5 mln zł, depozyty to 363,7 mln zł, nadwyżkę inwestujemy 
w papiery wartościowe oraz w lokaty w bankach zrzeszających. 

O stawianiu oddziału po drugiej 
stronie ulicy i budowaniu koledze 
konkurencji
Jerzy Błochowiak: Konkurencja jest wszędzie, a problemy podobne 
niezależnie od wielkości banku. BS-y osiągnęły progi kapitałowe, ale 
też sprzyjał nam kurs euro. Nasze wyniki zależą od tego, ile mamy 
najtańszego pieniądza w obiegu. W większości banków dynamika 
rozwoju jest znacznie wyższa niż przyrost kapitałów. W I kwarta-
le 2008 r. obligo kredytowe PA-CO BANKU wzrosło o ponad 
10 proc., a zatem musimy zdobyć dodatkowe środki. Szczęśliwie 
uzyskaliśmy wyższe obligo depozytów, mimo że na przełomie 2007 r. 
trend był niekorzystny. Banki oferują oprocentowanie lokat wyższe 
niż cena pieniądza na rynku międzybankowym. W polityce mówi 
się: gospodarka głupcze, w banku: kapitały, głupcze! Chcemy w ciągu 
trzech lat osiągnąć próg 5 mln euro. Nie po to, żeby wyjść ze zrze-
szenia, lecz dysponować adekwatnymi kapitałami. Niepokoi presja 
płacowa, od początku roku obecna w całej gospodarce. Komercja 
ma już z tym problem. Ponad 70 proc. pracowników PA CO BAN-
KU posiada wykształcenie wyższe niż przeciętny bank komercyjny. 
Rynek chce podkupić naszych specjalistów, oferując lepsze zarobki. 
Z tego względu przewidywany w banku wzrost płac w 2008 r. na 
poziomie 16,5 proc. przekroczony został 1 kwietnia br. 
Elżbieta Nowakowska-Akkermans: Za dużo mamy wokół 
siebie wrogiej konkurencji, a przecież jeżeli jakiemukolwiek 
bankowi powinie się noga, uderzy to rykoszetem w całe środo-
wisko. Nie jest dobrym rozwiązaniem stawianie oddziału po 
drugiej stronie ulicy i budowanie konkurencji koledze, niezależ-
nie z jakiego on by nie był zrzeszenia.   

O misji spółdzielczej, zwrocie 
z aktywów i sowitej dywidendzie
Jan Karwatowski: Misją BS-ów jest wspieranie członków udzia-
łowców, co determinuje nasze cele i metody działania. W banku 
raszyńskim nie ma problemu z pozyskaniem kapitału. W 2007 r. 
baza depozytów wzrosła z 78 mln zł do 117 mln zł, tj. o około 
50 proc., natomiast suma bilansowa wynosi 124 mln zł wobec 

Lesław Wojtas – prezes Podkarpackiego Banku 
Spółdzielczego w Sanoku
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125 mln zł planowanych w 2012 r. W I kwartale br. dynamika 
depozytów i sumy bilansowej była na poziomie roku poprzednie-
go, obligo kredytowe wzrosło o 30 proc., a zysk aż o 300 proc.! 
Dysponujemy funduszami w wysokości 5,4 mln zł, w 2012 r. 
zamierzamy zgromadzić 8,2-8,5 mln zł. 
Możemy zwiększyć liczbę udziałowców, jednak nie przekro-
czymy pułapu 100 udziałów na członka przy jednostkowej 

wartości 1000 zł. Uwzględniając metodologię NUK trzeba 
planować rozwój w dłuższej perspektywie. W 1997 r. nasz bank 
posiadał jedną placówkę, obecnie ma ich osiem, w ciągu dwóch 
lat otworzy dwie kolejne. Jesteśmy nastawieni na obsługę drob-
nego klienta, głównie na terenie powiatu mimo uprawnień do 
działalności w całym województwie. Z powodu zbyt szybkiej 
ekspansji banki nie uzyskują zwrotu z kapitałów. Nasza strategia 
zakłada rozwój zrównoważony. 

n  Redakcja: Czy bank spółdzielczy stać na sowitą dywidendę?
Jan Karwatowski: Zarządzam bankiem spółdzielczym 13 lat. 
Kiedy przyszedłem do pracy w Raszynie, była tylko centrala 
i kapitał 723 tys. zł. Jako prezes przez dwa lata pracowałem spo-
łecznie, pobierałem wynagrodzenie na poziomie dysponentki. 
Nie płaciliśmy wówczas dywidendy z uwagi na program na-
prawczy. Dzisiaj są wymagania NUK w zakresie funduszy włas-
nych. W 2004 r. osiągnęliśmy próg 1 mln euro, w kolejnych 
latach inwestowaliśmy w placówki. W tym roku dywidenda 
wyniosła 10 proc., co oznacza że spółdzielca z udziałami o war-
tości 100 tys. zł otrzyma 10 tys. zł odsetek. W żadnym innym 
banku nie ma tak wysokiego oprocentowania lokat.   

O regule Pareto, wedle której 
firma realizuje 80 proc. przychodu 
z 20 proc. największych klientów 
Jacek Baldy: Działamy w gminie z 14 tys. mieszkańców, a w Woł-
czynie mieszka 6 tys. osób i to samo już determinuje możliwości 
rozwoju banku. Jedna trzecia naszej aktywności dotyczy gminy 
macierzystej, dwie trzecie powiatu. Mamy 12 placówek. W ciągu 

Elżbieta Nowakowska-Akkermans – prezes Banku 
Spółdzielczego w Dzierżoniowie

PRZYCHODY, KOSZTY I WYNIK FINANSOWY BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH

Wyszczególnienie 2006 2007 2006 
= 100% w mln zł

Przychody z działalności operacyjnej, w tym: 3 689,5 4 305,1 116,7

Przychody z działalności bankowej, w tym: 3 330,4 3 915,8 117,6

odsetki, w tym: 2 479,8 2 990,1 120,6

z tytułu udzielonych kredytów 1 956,2 2 332,9 119,3

prowizje 812,4 880,9 108,4

z tytułu operacji � nansowych i wymiany walut 31,2 39,1 125,3

z udziałów lub akcji, papierów wartościowych 
i innych instrumentów � nansowych o zmiennej kwocie 
dochodu

6,9 5,7 82,6

Koszty działalności operacyjnej, w tym: 3 065,0 3 439,8 112,2

Koszty działalności bankowej, z tego: 751,1 903,8 120,3

z tytułu odsetek, w tym: 678,6 819,5 120,8

odsetki od depozytów 667,3 792,0 118,7

z tytułu prowizji 69,1 75,6 109,4

z tytułu operacji � nansowych i wymiany walut 3,4 8,7 255,9

Wynik działalności bankowej, w tym: 2 579,3 3 012,0 116,8

z tytułu odsetek, w tym: 1 801,2 2 170,6 120,5

odsetki z działalności depozytowo-kredytowej 1 288,9 1 540,9 119,6

z tytułu prowizji 743,3 805,3 108,3

z tytułu operacji � nansowych 14,6 14,6 100,0

z tytułu wymiany walut 13,3 15,8 118,8

Wynik działalności operacyjnej 624,5 865,3 138,6

Wynik operacji nadzwyczajnych 0,0 0,0 x

Udział w zyskach (stratach) jednostek 
podporządkowanych wycenianych metodą 
praw własności

0,0 0,0 x

Zysk (strata) z aktywów przeznaczonych do zbycia 
nie zaliczonych do operacji niekontynuowanych

0,0 0,0 x

Wynik � nansowy brutto, z tego: 624,5 865,3 138,6

zysk brutto 624,5 868,6 139,1

strata brutto – 3,3 x

Podatek dochodowy 121,4 172,6 142,2

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku 
(zwiększenie straty)

-0,4 0,4 x

Wynik � nansowy netto z operacji kontynuowanych 503,4 692,2 137,5

Wynik � nansowy netto z operacji niekontynu-
owanych

– – –

Wynik � nansowy netto, z tego: 503,4 692,2 137,5

zysk netto 503,4 695,8 138,2

strata netto – 3,5 x
Źródło: GUS
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4 lat suma bilansowa podwoiła się i wzrosła do 90 mln zł. Szybki 
wzrost skali działania w całym sektorze oznacza spadek efektywno-
ści. Będąc mniejszym bankiem, mieliśmy ROE i ROA na wyższym 
poziomie. Brak kapitału to… skutek, może jeszcze nie drama-
tyczny, ale za trzy lata może być z tym problem. Jeśli pozyskamy 
inwestora z zewnątrz, a nie zlikwidujemy przyczyn, będziemy 
nadal nieefektywni. Wskaźnik kosztów do dochodów C/I jest 
dużo wyższy niż w komercji. Są „rodzynki w cieście”, czyli banki, 
które nie muszą inwestować w sieć i nie ponoszą dodatkowych 
kosztów. W przeciętnym banku obowiązuje reguła Pareto, wedle 
której firma realizuje 80 proc. przychodu z 20 proc. największych 
klientów. Oznacza to, że część aktywności jest marnowana. Blisko 
25 proc. pracowników działa w tzw. back office. Przed nami NUK 
i… 3 miesiące kontroli: biegłego, GINB, lustracji i banku zrzeszają-
cego, a to absorbuje czas, nie mówiąc o kosztach. W 2000 r. praco-
wałem w oddziale banku komercyjnego, dysponując sumą bilansową 
100 mln zł. Zatrudniałem 25 osób, w tym… jedną w back office. 
W BS w Wołczynie pracuje 70 osób w 12 placówkach. Dynamika 
wyniku na działalności bankowej wyniosła 120 proc., zaś wskaźnik 
wzrostu kosztów 124 proc. Istnieje duża presja płacowa, słabą stroną 
jest marketing i reklama, których koszty są niewspółmierne do skali 
działania. W 2007 r. nasz budżet na ten cel wyniósł 200 tys. zł. Ocze-
kiwałbym większej współpracy w sektorze. Jesteśmy słabi na tym 
polu. Liczy się marka, chwytliwa reklama, być może potrzebna jest 
kosztowna promocja w telewizji. Mamy 6-proc. udział w systemie, 
ani nam nie przybywa, ani nie ubywa, widać rozwijamy się równo-
miernie. Jeśli nie nastąpi obniżka kosztów i nie usuniemy słabości 
systemowych, zapomnijmy o 15 proc. rynku. 

O postrzeganiu banków 
zrzeszających jako ciało obce, 
które nie wspiera grupy
n   Redakcja:  Na czym polega konflikt interesów banków spół-

dzielczych i banku zrzeszającego? 
Paweł Siano: Problem ma swoją historię. W 1990 r., kiedy 
rozwiązano centralne związki pozostawiono BS-om swobodę, 
a właściwie… zostawiono nas na lodzie. Działaliśmy metodą prób 
i błędów. Banki mogły wreszcie dysponować i zarządzać mająt-
kiem, a nie było przygotowanej kadry, bo wcześniej prowadzono 
wszystkich za rączkę. Jako prezes banku wiedziałem z góry, ile 
mam zebrać depozytów, ile kredytów, jakie dać oprocentowanie, 
nawet jaki będzie wynik. Budowa kapitalizmu szła jak po grudzie. 
Kto w bankach słyszał przedtem o upadłościach? Zaczęliśmy spo-
tykać się na miedzy, żeby rozmawiać o prawdziwej bankowości. 
Potrzebna była organizacja dla małych BS-ów, założyliśmy banki 
regionalne i KZBS, potem część funkcji reprezentacyjnych przejęły 
banki zrzeszające. Kto pamięta, że był kiedyś kredyt członkowski, 
a spółdzielnia powstała dla członków. Czytałem projekt ustawy 
o SKOK-ch, w którym prawa spółdzielcze są priorytetem. Jedni 
potrafią o to zadbać lepiej, inni gorzej. Nie ma powodu, żeby się 
na siebie obrażać. Niestety nie mamy reprezentanta BS-ów, który 
pilnowałby ustaw, a także interesów spółdzielców w Brukseli. 

n  Redakcja: Sektor jest wewnętrznie zróżnicowany, podzielony 
na banki duże, średnie i małe, bez silnej wspólnoty intere-
sów w zrzeszeniu. Jak to zmienić?

Paweł Siano: Trzeba siąść do stołu i rozmawiać. Nie widzę innej 
drogi. Każdy ma swoje problemy: PBS w Sanoku całkowicie od-
mienne od tych, które trapią malutki BS w Łącku. Na zebraniu 
w jednym z takich małych banków usłyszałem: dlaczego chcecie 
nas łączyć, nie produkujemy strat. Banki lokalne zawsze będą miały 
wyższe koszty, to wynika z ich specyfiki. Gdyby giganty w rodzaju 
Pekao czy Banku Handlowego działały w gminach wiejskich, też 
miałyby wyższe koszty. Ktoś musi obsłużyć tego rolnika, drobnego 
kupca i rzemieślnika. Duży bank woli zarabiać na dużych kredy-
tach. Oczekiwania spółdzielców też są rożne. Wielokrotnie pyta-
łem: jak możemy robić interesy razem? Czy bank zrzeszający powi-
nien zarabiać na siebie, czy ma być utrzymywany przez całą grupę? 
Musi istnieć back office w zrzeszeniu, ponieważ bank lokalny nie 
będzie wydawał kart kredytowych i budował sieci bankomatów. 
Spółdzielczość ma 6–8 proc. rynku. Czy bank zrzeszający, który 
otworzy placówkę w powiecie jest dla spółdzielców zagrożeniem 
większym niż holenderski Rabobank lub włoski Pekao? 

O integracji biznesowej, 
która jest dobra dla wszystkich
n  Redakcja: Jerzy Błochowiak, prezes PA-CO BANKU zapropo-

nował integrację biznesową banków zrzeszających. Dlaczego 
ten plan nie jest akceptowany przez część spółdzielców? 

Paweł Siano: Proszę zauważyć, co zrobiono w Niemczech. 
Pamiętam, że gdy powstawał Bank BPS, działały tam 4 banki 
zrzeszające. Dzisiaj jest jeden, w Holandii też jeden, we Francji 
dwa. Po co wyważać otwarte drzwi. Spółdzielcy sami dojdą do 
wniosku, że nie ma sensu utrzymywać tylu stanowisk, skoro 
może ich obsługiwać jeden bank. Koszty przekładają się na 
właścicieli, a to jest ich zrzeszenie. 

Jerzy Błochowiak – prezes PA-CO BANK 
w Pabianicach
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n  Redakcja: Samo wszystko się ułoży?
Paweł Siano: Ekonomia zadziała i przywoła wszystkich do porząd-
ku, ale byłoby lepiej przyspieszyć ten proces. Wrócę do historii z lat 
90., kiedy NBP powiedział BS-om: jesteście duzi, samodzielni, 
posiadacie prawa i obowiązki jak banki komercyjne. Nie ma żad-
nych przywilejów! Pytam się: jaki to przywilej: kredyt członkowski? 
Dlaczego mogą z niego korzystać SKOK-i, a banki spółdzielcze 
nie? Może trzeba się porozumieć? Kasy nie mają póki co banku, 
w którym lokowałyby swoje środki, więc oddają je do komercji. 
Szef SKOK-ów powiedział mi: „A co ja mam was prosić, żebyście 
łaskawie zagospodarowali nasze pieniądze? Póki co straszycie nas są-
dem za to, że rzekomo przywłaszczyliśmy sobie wizerunek Stefczy-
ka”. Uważam, że ten konflikt jest zupełnie niepotrzebny. Za mało 
ze sobą współpracujemy. Zastanówmy się, dlaczego rzemieślnik 
idzie do Pekao, a spółdzielnia rolnicza zakłada konto w Deutsche 
Banku, a nie w banku zrzeszającym?

O cenie rozwodu spółdzielców 
z BGŻ i miliardach euro,  
które nie mogą być stracone
Jan Karwatowski: Banki regionalne miały oręż do działania, aby 
stworzyć najlepszą strukturę bankową w kraju. Zaprzepaściły to! 
BGŻ został sprzedany, dzisiaj mamy w nim szczątkowe udziały, a to 
był nasz bank, pracowaliśmy na niego całe lata. Polityka wzięła górę 
nad meritum. Uczestniczyłem w pracach komisji, która wypracowała 
normy niekonkurowania BGŻ z sektorem BS-ów. Stworzyliśmy 
znakomity model współpracy. Mówiłem o tym wielokrotnie w regio-
nach i na posiedzeniach komisji sejmowych. Nic z tego nie wyszło. 
Utworzona została Rada Konsultacyjna, w której są trzy zrzeszenia. 

I co? Przez trzy lata nasi reprezentanci nie rozmawiali ze sobą. Jako 
członek KRS zgłosiłem postulat, żeby doprowadzić do pełnej integra-
cji struktur BS-ów pod względem informatycznym, co obniży koszty. 
Nic nie zrobiono, wracamy do punktu wyjścia. Za dużo jest banków 
zrzeszających i za duże są koszty. Nasz bank płacił na utrzymanie 
banku zrzeszającego 100 tysięcy zł,  niedługo zapłaci 200 tysięcy zł. 
Jakie za to otrzyma wsparcie? Muszą ludzie ze zrzeszeń zasiąść do sto-
łu. Powinni być wyeliminowani ci, którzy nie widzą interesów spół-
dzielców, a tylko utrzymują własne stołki. Trzeba powołać na zasadzie 
konsensusu jeden bank apeksowy i drugi, który przejmie fundusze 
europejskie PROW na lata 2007–2013. Miliardy euro nie mogą być 
stracone dla sektora. Nie trzeba szukać zysku za wszelką cenę. Jeżeli 
spółdzielcy nabywają akcje banku zrzeszającego, a poziom funduszy 
jest zgodny z normą ustawową, wówczas zysk tego banku powinien 
wspierać zrzeszenie. Koszty banków zrzeszających nie mogą być 
wyższe niż dużych BS-ów, a poziom płacy ich prezesów 4–5-krotnie 
wyższy. Naszym rywalem są banki komercyjne, nie żadne SKOK-i. 
Spółdzielcy przychodzą do swoich banków, bo chcą być obsłużeni 
profesjonalnie i przyjaźnie.  
Paweł Siano: Rozmawiałem z byłym ministrem skarbu, który 
nas wyśmiał, kiedy powiedziałem, że mamy pieniądze na kupno 
BGŻ. Proponowałem zakup w ratach, w różnych wariantach. 
Nie było żadnej możliwości. 
Jerzy Błochowiak: Uczestniczyłem w spotkaniu ministra skarbu 
i trzech prezesów banków regionalnych, na którym zapadały 
decyzje. Chodziło o kasę dla banków zrzeszających, mówmy 
o tym uczciwie. Była potrzebna do osiągnięcia norm kapitało-
wych. Nic nie zrobiono, żeby wytworzyć atmosferę przychylno-
ści dla innych koncepcji, nie było chętnych…
Paweł Siano: … ani zgody NBP i ministra skarbu.
Jerzy  Błochowiak: Nie było woli walki o BGŻ z naszej stro-
ny! Ale to już historia, nie ma co do tego wracać. Powinniśmy 
poważnie rozmawiać o problemach sektora. Nie tylko jednego 
zrzeszenia. Warto posłuchać prezesów, którzy nie mają na co 
dzień możliwości artykułowania opinii. Brałem udział w pra-
cach nad ustawą o bankach spółdzielczych i wiem, jak trudno 
było przekonać nadzór i ministra finansów, aby przyjęto naszą 
wersję zapisów. Ustawa zagwarantowała samodzielność BS-ów, 
czego nie było w poprzedniej ustawie świętojańskiej. Obawiam 
się, że ta wolność musi zostać ograniczona. W 2007 r. udział 
BS-ów w systemie obniżył się o 0,1 proc. Należy to potrakto-
wać jako sygnał ostrzegawczy, żółte światło, jeszcze nie czerwo-
ne. Nie mówmy o 15 proc. rynku, walczmy o to, aby nie spadł 
nasz udział w sektorze. 

O silnej reprezentacji i zapleczu 
eksperckim, a właściwie ich braku
n  Redakcja: Sektor nie ma silnej reprezentacji, ale nie posiada 

też zaplecza eksperckiego. Czy bankom spółdzielczym nie są 
potrzebne analizy i rekomendacje? 

Lesław Wojtas: Płacimy na to... Nasz bank bez pomocy firm 
zewnętrznych nie byłby w stanie przygotować konkurencyjnej 
strategii, sami nie moglibyśmy ani zbadać rynku, ani przeprowa-
dzić naboru, ani zrobić podpisu elektronicznego. Musi powstać 
zrzeszenie silne pod względem kapitału, sieci placówek, produktów 
i potencjału ludzkiego. PBS w Sanoku jest klasyfikowany w trzeciej 

Stanisław Matejkiewicz – prezes Banku 
Spółdzielczego w Kielcach
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dziesiątce największych banków, posiadamy 1 miliard zł sumy 
bilansowej, sieć 77 placówek, w których pracuje 500 ludzi. O nie-
których problemach nie mogę mówić na forum zrzeszenia, bo tam 
one nikogo nie interesują. Przejęliśmy z komercji 150 specjalistów. 
Barierą są fundusze determinowane wynikiem finansowym. Nie 
możemy budować kapitałów bezpośrednio z giełdy. Są dwie drogi: 
albo udziały, albo fundusz zasobowy zasilany poprzez podział zy-
sku. Spółdzielnie działają według standardów ekonomii społecznej. 
Jeśli ktoś ich nie przestrzega, przestaje być spółdzielcą. My nie ła-
miemy zasad. Mamy 14 tysięcy członków i to są nasi klienci. Zrze-
szenia nie posiadają potencjału, żeby mogły nas wspierać. Co mają 
robić banki, które wyrosły ponad poziom grupy pod względem 
technologicznym, organizacyjnym czy produktowym? Czy powin-
ny forsować własną ścieżkę rozwoju, czy próbować szukać modus 
vivendi na forum zrzeszenia? 
Stanisław Matejkiewicz: Sektor BS-ów, jak każda organi-
zacja wymaga racjonalnych zmian. Nie ma jednego silnego 
ośrodka opiniotwórczego spółdzielców bankowych, który 
byłby partnerem dla władz. Trzeba wypracować schemat or-
ganizacji, która pogodzi małe i duże banki. Nie wyobrażam 
sobie, żeby nasz bank mógł istnieć poza zrzeszeniem i po-
nosił wszystkie koszty związane z wymogami nadzorcy. Czas 
dojrzał, aby powołać jeden bank zrzeszający. W czasach cen-
tralnych związków banków spółdzielczych, oprócz ręcznego 
sterowania, były wzorowo prowadzone szkolenia centralne. 
Zarządy banków zrzeszających muszą odłożyć na bok swoje 
aspiracje i stworzyć bank krajowy zapewniający korzystne 
rozwiązania dla BS-ów. 

O kontrowersjach wokół legislacji 
i uprawnieniach z tytułu Prawa 
spółdzielczego
Stanisław Matejkiewicz: Byłem jedną z osób, która na posie-
dzeniu Sekcji BS ZBP poddała krytyce propozycje nowelizacji 
ustawy o bankach spółdzielczych. Niektóre rozwiązania są abso-
lutnie nieakceptowalne, zwiększają tylko koszty BS-ów.   

n  Redakcja: Jakie konkretnie?
Stanisław Matejkiewicz: Banki ponoszą opłaty z tytułu 
nadzoru KNF, nie widzę powodu, żeby powoływać nowy 
komitet nadzorujący BS-y w zrzeszeniu, który również 
mielibyśmy utrzymywać. Podobny nonsens dotyczy zapisu, 
który ogranicza prawa spółdzielcze. Przykład: bliski krewny 
członka rady nadzorczej nie mógłby pracować w BS-ie! Sko-
ro działamy w oparciu o Prawo spółdzielcze, to z tego tytułu 
muszą być określone uprawnienia. Nie wolno tych praw 
ograniczać. We wszystkich organizacjach następuje koncen-
tracja zarządzania i finansów. Można mówić o częściowej 
konsolidacji, lecz na zdrowych zasadach i w taki sposób, aby 
to było akceptowalne dla większości BS-ów.  

n  Redakcja: Nie było gotowego projektu, tylko materiał kon-
sultacyjny Sekcji BS ZBP... 

Stanisław Matejkiewicz: Przedstawiono nam dokument, który 
zakładał szczegółowe rozwiązania. Nadrzędną sprawą jest obniżka 
kosztów działania BS-ów. Jeżeli to nie nastąpi, czekają nas proble-
my z efektywnością. Oczekiwałbym zmiany w strukturze banków 
zrzeszających, przede wszystkim w kierunku obniżki ich kosztów 
i zmniejszenia obciążeń BS-ów. Wracając do BGŻ, uważam, 
że gdyby przed laty bank ten zaproponował dobre rozwiązania, 
byłyby one zaakceptowane. Pamiętam, na spotkaniu w Kielcach 
z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Finansów, powiedziano 
nam wprost: spółdzielcy mogą mieć w radzie BGŻ dwóch przed-
stawicieli na piętnastu członków. Jakie więc to było „szczere” podej-
ście? Nasza grupa chciała wykupić BGŻ. Były możliwości finanso-
we, mieliśmy 37 proc. kapitału, Skarb Państwa powinien pozostałe 
14 proc. rozłożyć na raty. Niestety nie było takiej woli politycznej.
Lesław Wojtas: W sprawie tzw. projektu nowelizacji ustawy 
o bankach spółdzielczych zaszło nieporozumienie. Nie cho-
dziło nam o mnożenie bytów, lecz stworzenie za zgodą KNF 
komitetu zarządzającego za jedną piątą lub jedną trzecią 
kosztów obecnie ponoszonych na nadzór. Taka była intencja. 
Niepotrzebnie grają rolę emocje, szkoda że w posiedzeniu 
Sekcji BS ZBP nie uczestniczyli przedstawiciele banków 
zrzeszających. Nasze gremium upoważniło grupę BS-ów do 
pracy nad propozycjami. Problem pojawił się wówczas, gdy 
materiał roboczy został celowo nagłośniony.  

O zapisach w Prawie bankowym 
alternatywnych wobec nowelizacji 
ustawy
Elżbieta Nowakowska-Akkermans: Nie należy zmian zaczynać 
od końca. Dla mnie produktem finalnym jest nowa ustawa lub 
zmiana starej. Najpierw powinien być stworzony katalog spraw 
strategicznych, które przeszkadzają w rozwoju. Jestem dumna 

Jan Karwatowski – prezes Banku Spółdzielczego 
w Raszynie
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z tego, że to KNB zgodziła się pełnienie przeze mnie funkcji 
prezesa, bo dzięki temu mój prestiż jest większy. Nie potrzebuję 
nowych komitetów. Uważam, że w ogóle nie musi być ustawy 
o bankach spółdzielczych, może być pięć, sześć dodatkowych 
zapisów w ustawie Prawo bankowe lub osobny rozdział „Banki 
spółdzielcze”. Dlaczego już z założenia mamy być gorzej trakto-
wani legislacyjnie? Istnieje artykuł 127, który mówi o tym, jakie 
powinny być fundusze w banku spółdzielczym. 

n  Redakcja: Podobnie można uregulować systemy kontroli 
i ryzyka? 

Elżbieta Nowakowska-Akkermans: Oczywiście. Mamy ustawę 
z lat 90., a budujemy wokół niej teorię spisku i powodujemy, 
że skłóca się całe środowisko. Absolutnie niepotrzebnie, bo cała 
energia idzie w gwizdek, zamiast być wykorzystywana dla dobra 
banków. Dla mnie kwestią najważniejszą jest utrzymanie zrówno-
ważonego bilansu. Fundusz udziałowy ma tę wadę, że jeżeli osoby 
fizyczne zainwestują duże środki, zawsze będą oczekiwać wysokiej 
dywidendy. W BS w Dzierżoniowie jednostka udziałowa wynosi 
100 zł, a fundusz udziałowy to niecałe 2 proc. kapitału, który obec-
nie wynosi 3,8 mln euro. Teoretycznie mogłabym zapłacić nawet 
100 proc. dywidendy, lecz mamy nieco inny system, co 10 lat 
robimy po prostu waloryzację udziałów. Niektóre BS-y, pozyskując 
dużych udziałowców, stworzyły sobie zbyt duże zobowiązanie. 
Może okazać się, że jest to kapitał tylko na rok… 

O strategii banku, który ma  
na swoim rynku…  
tysiące hektarów lasu 
n  Redakcja: Dlaczego w miarę ekspansji rynkowej pogarsza się 

efektywność BS-ów?
Elżbieta Nowakowska-Akkermans: Wszystko zależy od stra-
tegii rozwoju banków, w którym momencie i na co postawiły. 
Część budowała kapitały powiększając je o wypracowywane 
zyski. Inne wolały wybrać drogę nie wzrostu lecz rozwoju, 
najpierw zdobywając udziały w rynku. Inwestowały dużo 
w placówki i w ludzi, a wiadomo, że to kosztuje i wymaga cza-
su. Według ekonomistów, to że dana placówka jest efektywna 
można stwierdzić po trzech latach. 

n  Redakcja: Czy Pani bank nie jest efektywny?
Elżbieta Nowakowska-Akkermans: Przeciwnie. Mogę to udo-
wodnić na przykład poprzez porównanie wyników naszego 
banku ze średnią zrzeszenia SGB w Poznaniu: pod względem 
wszystkich wskaźników jesteśmy wysoko ponad średnią. Zwrot 
z aktywów jest blisko dwa razy wyższy, obligo kredytów i de-
pozytów wynosi ponad 2,5 mln zł na pracownika. W grupie 
są to daleko niższe wielkości, co wiąże się z tym, że mój bank 
wybrał strategię wzrostu organicznego, a nie zdobywania rynku. 
Skoncentrowaliśmy się na marketingu i odbieraniu klientów od 
komercji. Każdy bank ma strategię, najpierw należy zbadać po-
tencjał rynku. Jeżeli ktoś ma… tysiące hektarów lasu, to musi 
szukać większego obszaru działania albo rozmawiać o przyja-
znym połączeniu z innym BS-em. 
Jacek Baldy: Każdy ma własne uwarunkowania. Gdybym na-
wet pozyskał 100 proc. nowych klientów i obniżył maksymal-

nie koszty, na swoim rynku nie rozwinę banku. Wspomina się 
zasługi ustawy o bankach spółdzielczych z 2000 r., ale to było 
dziewięć lat temu, a zwolnienie z rezerwy obowiązkowej jest 
od lat pięciu. Żaden z naszych reprezentantów nie zrobił nic 
w sprawie NUK. Obowiązują te dla całego sektora bankowego 
regulacje Bazylei II. Nie użalam się, bo jesteśmy samodzielni, 
ale to generuje koszty i to niewspółmiernie wysokie. Do inte-
gracji struktur nie podchodzę politycznie – może być efektyw-
nych pięć banków zrzeszających, a może być jeden. Ze wstęp-
nych symulacji wynika, że wspólna platforma informatyczna 
w zrzeszeniu będzie dla średniego banku spółdzielczego dwa 
razy droższa. Nowe funkcjonalności są ważne, lecz chyba nie 
tędy droga. Centralizacja powinna nieść za sobą obniżkę kosz-
tów. Ubolewam, że nie ma jednego reprezentanta BS-ów, bo jak 
jest ich dziesięciu, to tak naprawdę nie ma nikogo. Potrzebuje-
my organizacji walczącej o rozwiązania prawne, dzięki którym 
zmniejszą się obciążenia banków i np. będziemy mogli za niezłe 
pieniądze zlecać ekspertyzy na zewnątrz.

O jednej stronie bilansu banku, 
która jest niezdrowa bez drugiej
Elżbieta Nowakowska-Akkermans: Zbyt szybki rozwój po-
woduje, że w banku brak płynności i kapitału. Kiedyś przy-
najmniej w naszym zrzeszeniu tak było, wysyłano sygnały, że 
najbardziej aktywny jest bank kredytowy, a ten, który zbierał 
depozyty – pasywny. Z uporem walczyłam o zmianę tego po-
dejścia. Uważam, że ekonomia niezależnie od trendów i myśli 
zadziała zawsze w pełni obiektywnie. I oto okazało się, że banki, 

Paweł Siano – b. prezes Banku BPS SA
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które nie patrzyły na zrównoważony bilans, mają dzisiaj prob-
lem z kapitałem i z płynnością. Dużo banków zaangażowało 
się we współpracę z fi rmami pośrednictwa kredytowego, które 
hurtowo dostarczały im klientów. Nie znamy konsekwencji 
wzrostu o 40–50 proc. obliga kredytowego w danym roku. Nie 
wiadomo jeszcze, jakim efektem odbije się to na jakości portfeli. 
Sektor spółdzielczy jest bardziej bezpieczny. Jako prezes zarządu 
jestem zobligowana co miesiąc analizować strukturę bilansu. 
Jeżeli kończą się nam środki, robię wszystko, żeby je pozyskać. 
Nie należy budować strategii rozwoju banku na pożyczkach 
podporządkowanych. Bo jedna strona bilansu bez drugiej jest 
niezdrowa.  
Jacek Baldy: Rozwój banku poprzez rozbudowę sieci dale-
ko od centrali generuje ogromne koszty. W moim banku 
wszystkie nowe placówki są dzierżawione. Gdybym nabył 
te obiekty, miałbym wyższą amortyzację. W bankach o ak-
tywach rzędu kilkuset milionów złotych spadają wskaźniki 
ROE i ROA. Co z tego, że jest kilka milionów złotych zy-
sku, jeśli stanowi to zbyt niska kwotę w stosunku do skali 
prowadzonej działalności i potrzebne jest wsparcie pożycz-
ką podporządkowaną. Taka aktywność jest nieefektywna. 
Bankowość spółdzielcza traci rynek z uwagi na marginalny 
udział w obsłudze kredytów mieszkaniowych. Klient chce 
być obsłużony w jednym banku, więc z reguły wybierze ten, 
w którym otrzyma długoterminowy kredyt mieszkaniowy. 
Nie konkurujemy na tym rynku jako sektor i może dlatego 
jesteśmy bardziej bezpieczni. W moim banku złotówkowy 

kredyt mieszkaniowy ma bardzo niską marżę. Bijemy konku-
rentów w każdej cenie, ale refi nansujemy kredyt ze środków 
banku zrzeszającego, dzieląc się prowizją i dochodem z odse-
tek. Zdobywamy klientów na 20–30 lat, a moglibyśmy mieć 
ich trzykrotnie więcej. Kredyty dewizowe są zbyt ryzykowne, 
złotówkowe oferujemy niemal każdemu, kto się zgłosi. 

O tym, że bank spółdzielczy 
powinien robić to, co potrafi 
najlepiej!
Elżbieta Nowakowska-Akkermans: Nie możemy przyjąć za-
łożenia, że musimy konkurować we wszystkich segmentach 
rynku. Róbmy to, co potrafi my najlepiej! Tę zasadę przyjęto 
w niemieckim DZ Banku, który zrzesza niezależne banki spół-
dzielcze. Jesteśmy bardzo dobrzy w niektórych dziedzinach. 
Umiemy świetnie obsługiwać rachunki bieżące dla fi rm, mo-
żemy koncentrować się na ROR-ach i obsłudze detalicznej. To 
jest tani pieniądz, bo wypłaty odbieramy regularnie, a rachunki 
są bardzo nisko oprocentowane, co daje dużą pulę stabilnych 
depozytów. Mamy dochody prowizyjne z tytułu ich obsługi, 
a ponadto wykorzystując bliskość klienta możemy mu zapro-
ponować crosselling. Jeżeli będzie dobry ROR lub rachunek 
bieżący dojdą do tego automatycznie kredyty a nawet mieszka-
niówka. Należy przyjąć założenie, że klient z reguły jest nielo-
jalny, ponieważ chce wybrać najlepszy produkt. U nas leasing 
sprzedajemy dlatego, żeby nie stracić ROR-u np. pana doktora, 
który chce tanio wpisać auto w koszty. Nie powinniśmy działać 
na zasadzie: jesteśmy maczo i zdobędziemy świat, wykorzystuj-
my przewagi związane z lokalnym charakterem i indywidual-
nym podejściem do klienta. Jeżeli banki spółdzielcze miałyby 
zostać skonsolidowane, zmniejszyłoby to moją aktywność co 
najmniej o połowę. Nie chcę być uśredniana i wrzucana do 
jednego wora. W minionych czasach BGŻ decydował o tym, 
czy w moim banku trzeba kupić maszynę do pisania, czy sprzą-
taczka ma dostać premię. Sorry, za to już dziękujemy! ®

Opracował: Grzegorz Krekora

Jacek Baldy – prezes Banku Spółdzielczego 
w Wołczynie

WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI OBROTU według grup banków

Wyszczególnienie Wskaźniki rentowności obrotu w proc.

brutto netto

2006 2007 2006 2007

Banki ogółem 13,5 13,5 11,1 11,0

Banki komercyjne 13,4 13,2 11,0 10,8

Banki spółdzielcze 16,9 20,1 13,6 16,1

Pięć banków komercyjnych o największej 
wartości aktywów

15,8 17,6 12,9 14,4

Banki giełdowe 14,6 14,7 12,0 12,0

Banki ze 100-proc. udziałem kapitału 
zagranicznego

7,7 6,1 5,9 5,0

Banki zrzeszające banki spółdzielcze 5,7 8,5 4,6 6,6

Banki hipoteczne 13,2 10,6 9,9 8,6

Banki założone przez koncerny 
samochodowe

20,4 14,0 16,4 11,3
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