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S półdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, zwa-
ne na świecie związkami kredytowymi (credit unions),
to instytucje specjalizujące się w mikrofinansach. Mi-

krofinanse stanowią zestaw usług finansowych, z których
najpopularniejszą jest mikrokredyt dla osób o najniższych
dochodach. Kredytowi lub pożyczce towarzyszą często
pakiety oszczędnościowe i ubezpieczeniowe skierowane
i dostosowane do potrzeb osób z tego segmentu rynku
klientów. 

Współczesne polskie kasy spółdzielcze przez 13 lat budo-
wały swoją pozycję w segmencie detalicznych usług finanso-
wych i obecnie dynamicznie rozwijają się wraz z innymi
uczestnikami rynku finansowego. Najlepszym potwierdze-
niem wysokiej jakości usług oferowanych przez SKOK-i jest
fakt, że z usług tych podmiotów korzystają już nie tylko naj-
biedniejsi, ale również osoby z wyższymi dochodami, które
nie potrzebują zaawansowanych i złożonych usług finanso-
wych, jakie oferują banki. Często korzystają one z obu insty-
tucji jednocześnie.

Rynek finansowy i rynek nieruchomości są w pewien spo-
sób ze sobą powiązane. Niektórzy uczestnicy rynku finan-
sowego są głównym źródłem finansowania nieruchomości,
podczas gdy inni wykorzystują nieruchomości jako formę al-
ternatywnej do instrumentów rynku finansowego, długoter-
minowej inwestycji kapitału. Kasy, poprzez swoją działal-
ność kredytową, mimo licznych barier prawnych i ekono-
micznych, stały się również uczestnikiem rynku finansowania
nieruchomości. 

ZAKRES DZIA¸ALNOÂCI SPÓ¸DZIELCZYCH 
KAS OSZCZ¢DNOÂCIOWO-KREDYTOWYCH

Rozwój kas spółdzielczych cechuje stały dynamizm,
ale od 2003 roku notuje się stopniowe wyhamowanie
wskaźników dynamiki, co jest prawdopodobnie wyni-
kiem okresowej stabilizacji systemu SKOK w warunkach
stabilizacji całego sektora detalicznych usług finanso-
wych (wykres 1).  

Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, zgod-
nie z zapisami ustawy o spółdzielczych kasach oszczędno-
ściowo-kredytowych z dnia 14.12.1995 r. (Dz. U. nr 1 poz.
2 z 1996 r. z późn. zm.) mogą świadczyć usługi wyłącznie
dla swoich członków, którymi mogą być jedynie osoby fi-
zyczne, w zakresie:
■ przyjmowania depozytów

■ udzielania kredytów na cele konsumpcyjne, mieszkanio-
we lub związane z prowadzoną działalnością gospo-
darczą 

■ pośredniczenia w zawieraniu umów ubezpieczeniowych. 
Zakres działalności SKOK można rozpatrywać w aspek-

cie segmentów rynku usług finansowych według zaintere-
sowania podmiotów finansowych komercyjnych i niekomer-
cyjnych. Instytucje działające non profit stawiają niższe wy-
magania i stosują łagodniejsze kryteria przyznawania kre-
dytów (rysunek 1). Sektor komercyjny wyraźnie preferuje
klientów, których sytuacja finansowo-majątkowa oraz status
zawodowy i społeczny przewyższają przeciętną. Takie
zjawisko jest całkowicie naturalne, gdy priorytetem działań
jest dążenie do maksymalizacji zysku finansowego organi-
zacji na skutek oczekiwań inwestorów. 

Polityka kas spółdzielczych jako instytucji niekomercyj-
nych jest oparta również na interesie właścicielskim,
przy czym nie chodzi tu o wynik finansowy, choć oczywi-
ście nie pozostaje on bez znaczenia, ale oparta jest na in-
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nego rodzaju korzyściach. W ustawodawstwie nie przewi-
dziano wypłaty z zysku dla właścicieli – członków kasy,
stąd korzyści dla nich stanowią wyższe oprocentowanie
depozytów, tańsze i bardziej dostępne kredyty oraz po-
życzki, większą sieć placówek i bankomatów. Większa
dostępność kredytów i pożyczek polega na liberalizacji
podejścia do zdolności kredytowej, statusu społecznego
i majątkowego, przeszłości kredytowej członka w porów-
naniu z instytucjami komercyjnymi. 

Dywersyfikacja grup ryzyka członków z punktu widzenia
dbałości o strukturę i jakość portfela kredytowego jest jak
najbardziej pożądana, ale w spółdzielczych kasach jest to
utrudnione, gdyż organizacje te obliguje zasada równości
traktowania wszystkich członków zgodnie z wagą ich gło-
sów (jeden członek – jeden głos).

Barierami rozwoju działalności kredytowej w SKOK,
oprócz znacznego ograniczenia okresu kredytowania, są
wysokie koszty ustanowienia zabezpieczeń. Kasy spół-
dzielcze nie mają prawa wystawiać zaświadczeń, które
stanowiłyby podstawę wpisu w księdze wieczystej hipo-
tek, podczas gdy taką możliwość mają banki na mocy za-

pisu art. 95 ustawy Prawo bankowe. Ustanowienie tego
zabezpieczenia na rzecz SKOK wymaga w każdej sytu-
acji sporządzenia aktu notarialnego. Innym zabezpiecze-
niem, z którego swobodnie korzystają jedynie banki, jest
bankowy tytuł egzekucyjny (art. 96 Prawa bankowego),
dłużnik SKOK może złożyć takie oświadczenie jedynie
w obecności notariusza w trybie zapisów art. 777 p. 5
Kodeksu postępowania cywilnego. Nawet taka drob-
na czynność, jak skasowanie opłaty skarbowej, nie może
odbyć się w SKOK, choć oprócz banków mogą to zrobić
nawet placówki pocztowe. Kasy spółdzielcze jako instytu-
cje finansowe nie zostały wyposażone w żadne przywile-
je w zakresie zabezpieczenia długu i funkcjonują jak inne
podmioty gospodarcze.

FINANSOWANIE MIESZKA¡ W SKOK

W końcu października 2005 roku działało 77 kas spół-
dzielczych, a w 1,5 tys. placówek obsługiwano ponad 1,3
mln członków. Zagregowane aktywa kas wynosiły 5,1 mld
złotych, a wysokość zadłużenia z tytułu pożyczek i kredy-
tów wyniosła 3,4 mld złotych, w tym na cele mieszkaniowe
0,41 mld złotych (wykres 2). 

Zadłużenie w SKOK z tytułu kredytów mieszkaniowych
w 2005 roku przekroczyło kwotę 400 mln złotych i na ko-
niec października stanowiło 11,61% ogólnego zadłużenia.
Najwyższy wskaźnik udziału zanotowano na koniec
II kwartału – 11,79%, co mogło mieć związek ze zwiększo-
nym zapotrzebowaniem wiosną na finansowanie robót bu-
dowlanych, prac modernizacyjnych lub remontowych. Prze-
ciętny udział kredytów mieszkaniowych w ogólnej sumie za-
dłużenia członków wyniósł w badanym okresie 11,7%. 

Wskaźnik dynamiki wzrostu mierzony kwartał do kwarta-
łu z tytułu zadłużenia kredytów mieszkaniowych wyniósł
średnio 106,5% w okresie do września 2005 roku, pod-
czas gdy w analogicznym okresie wskaźnik dynamiki zadłu-
żenia ogółem wyniósł 107,5%, a zatem tempo przyrostu
obu rodzajów zadłużenia jest porównywalne.

D¸UGOTERMINOWE FINANSOWANIE MIESZKA¡

Ograniczenie czasu, na jaki można było udzielać kredy-
tów na cele mieszkalniowe, było tak dotkliwe, że w ramach
systemu kas spółdzielczych opracowano w 2003 roku moż-
liwość zawierania konsorcjum z podmiotem prawnym – To-
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warzystwem Finansowym SKOK S.A. Każda spółdzielcza
kasa oszczędnościowo-kredytowa, która chce mieć w swo-
jej ofercie pożyczki długoterminowe, może podpisać z nim
porozumienie. Okres kredytowania wynosi od 5. do 20. lat. 

Obecnie jedynie 10 kas spółdzielczych udziela poży-
czek konsorcjalnych. Współpraca polega na wspólnym fi-
nansowaniu członka SKOK. Oboje pożyczkodawcy sta-
wiają do dyspozycji swój kapitał w proporcji odpowiadają-
cej okresowi kredytowania. Struktura finansowania kształtu-
je się w ten sposób, że im dłuższy okres kredytowania, tym
mniejszy udział kapitału kasy. Jest to efekt rozkładu czasu
spłaty, gdyż przez pierwsze 5 lat spłacane jest zadłużenie

kasy, a Spółka otrzymuje jedynie miesięcznie odsetki od za-
angażowanego kapitału. Po spłacie kapitału kasy następu-
je spłata należności dla Towarzystwa Finansowego, co
oznacza, że kapitał Spółki jest zawsze w całości zamrożo-
ny przez okres 5 lat, co nie pozostaje bez znaczenia dla
rozkładu ryzyka kredytowego, na które w tej sytuacji
w większym stopniu narażona jest Spółka. W związku
z tym, że pierwsze pożyczki zostały wypłacone w 2003 ro-

ku, Spółka nie otrzymuje jeszcze zwrotu kapitału, poza jed-
nostkowymi sytuacjami przedterminowej spłaty zadłużenia
przez pożyczkobiorcę. 

W badanym okresie (wykres 4) udzielono pożyczek kon-
sorcjalnych na łączną kwotę 11,2 mln złotych, przy czym ka-
pitał kas stanowił 22% tej kwoty, co oznacza, że przeciętny
okres kredytowania wynosił 177,5 miesiąca. Kapitał SKOK
zaangażowany w pożyczki konsorcjalne wyniósł 2,4 mln zł
i stanowił zaledwie 0,6% łącznego zaangażowania w po-
życzki i kredyty mieszkaniowe.

Powodem niskiego zainteresowania kas spółdzielczych
udzielaniem pożyczek konsorcjalnych jest fakt, że nie otrzy-
mują one wynagrodzenia za sprzedaż kapitału Spółki, po-
noszą wysoki koszt przygotowania dokumentacji do podję-
cia decyzji kredytowej, dalece bardziej złożony niż
przy udzielaniu pożyczek konsumpcyjnych, a dodatkowo
są zobowiązane do obsługi zadłużenia przez cały okres
kredytowania, a więc dłuższy niż 5 lat przypadający
na spłatę kapitału kasy. Dodatkowym czynnikiem demoty-
wującym zarówno kasy, jak i samych członków, jest względ-
nie mała atrakcyjność samego produktu, choćby z uwagi
na wysokie koszty ustanawiania zabezpieczeń. Wszystkie
zabezpieczenia, jak weksel czy hipoteka, muszą być usta-
nawiane osobno na każdego z pożyczkodawców. Jeśli
wziąć pod uwagę fakt, że oświadczenie o ustanowieniu
obu hipotek musi zostać złożone w obecności notariusza,
koszt ten często znacząco przewyższa kwotę prowizji z ty-
tułu udzielenia pożyczki. Nie należy przewidywać znaczą-
cego rozwoju tej usługi finansowej.

FUNKCJA SPO¸ECZNA

Kasy spółdzielcze, jako instytucje niekomercyjne i poza-
rządowe, realizując misję społeczną, pełnią funkcję wyrów-
nywania szans w dostępie do kredytu konsumpcyjnego
i mieszkaniowego ludzi mniej zamożnych. Pobudza to spo-
łeczności lokalne do aktywności w sektorze finansowym.
Na rynku finansowania nieruchomości kasy mogą odegrać
istotną rolę wspierając grupę ludzi, których nigdy nie będzie
stać na własne mieszkanie, dla których tworzone i realizo-
wane są projekty budownictwa społecznego i socjalnego.
O ile budownictwo socjalne finansowane jest z budżetów
jednostek samorządu terytorialnego przy wsparciu budżetu
państwa, o tyle budownictwo społeczne powinno być fi-
nansowane przez nabywców przy finansowym wsparciu
państwa. 

W programie PiS zapisano, że planowane jest oddanie
w segmencie budownictwa społecznego w najbliższych 8.
latach 275 000 mieszkań rocznie, co daje ogólną liczbę
ok. 2,2 mln mieszkań, a więc najwięcej wobec budownic-
twa rynkowego i socjalnego. Niezależnie od tego, na ile re-
alne są takie szacunki i obecna gotowość rządzących
do realizacji tych zapisów, należy zakładać pewne oży-
wienie w budownictwie społecznym. Równie wysokie zapo-
trzebowanie na wsparcie kredytowe istnieje przy wykupie
mieszkań i lokali użytkowych od gmin, spółdzielni lub zakła-
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dów pracy. Kwoty wykupu są na tyle niskie, że większość
banków nie jest zainteresowana obsługą tego zadłużenia,
a dodatkowym czynnikiem odmowy finansowania są czę-
sto niskie dochody wnioskodawców. Spółdzielcze kasy
oszczędnościowo-kredytowe mają niebagatelny i unikato-
wy na skalę krajową bagaż doświadczeń w finansowaniu
osób o najniższych dochodach, co stanowi ich potencjał
rozwojowy. 

W efekcie powyższych rozważań działalność SKOK ma
dodatni wpływ na rozwój gospodarczy, gdyż zwiększa po-
pyt na dobra i usługi konsumpcyjne i mieszkaniowe oraz sty-
muluje wzrost i zmianę struktury podaży. Ta funkcja może
nabrać niebywałego znaczenia w perspektywie najbliż-

szych kilkunastu lat na skutek starzenia się społeczeństwa
w Polsce. Za 25 lat bowiem pokolenie niżu demograficzne-
go będzie musiało utrzymać dwukrotnie bardziej liczne po-
kolenie osób starszych, a liczba dzieci i młodzieży spadnie
o 65%. Przewidywana jest pauperyzacja starszych pokoleń
i wyhamowanie wzrostu gospodarczego. 

Członkowie SKOK to w dużej części osoby w wieku
emerytalnym, zainteresowane kasą głównie ze względu
na swoją sytuacją finansową. Dotychczasowe doświadcze-
nia SKOK, a także polityka kształtowania oferty i specyfika

samych organizacji może odegrać istotną rolę stabilizacyj-
ną w sektorze finansów osobistych i wobec niepokojących
perspektyw makroekonomicznych Polski – wyrównywania
szans w dostępie ludzi mniej zamożnych do finansowanie
zewnętrznego. 

PODSUMOWANIE I PERSPEKTYWY

Przyrost zadłużenia z tytułu kredytów mieszkaniowych
w SKOK w I półroczu 2005 roku był nieznacznie mniej-
szy niż w bankach, gdzie wskaźnik dynamiki wyniósł 10%
i stanowił 8,4%. Wielkość zadłużenia z tytułu kredytów
mieszkaniowych dla osób indywidualnych wyniosła 0,38
mld złotych w tym samym okresie, co stanowiło zaledwie
1% tego, co pożyczyły banki – 37,7 mld złotych. Udział
kredytów mieszkaniowych w ogólnej kwocie zadłużenia
kas jest stosunkowo niski. Powodem tego zjawiska jest nie-
wątpliwie ustawowe ograniczenie okresu kredytowania
do 5. lat, wysokie koszty ustanawiania zabezpieczeń dla
członków SKOK, wyższe niż dla klientów banków, a tak-
że brak doświadczenia kas spółdzielczych w finansowa-
niu nieruchomości i zarządzaniu ryzykiem wierzytelności
hipotecznych. Finansowanie firm deweloperskich prak-
tycznie w kasach nie istnieje, gdyż usługi mogą być świad-
czone jedynie przedsiębiorcom, którymi są osoby fizycz-
ne, przy czym finansowanie tej działalności gospodarczej
nie może przekroczyć 3. lat. Szansą dla kas spółdziel-
czych, aby zostać aktywnym uczestnikiem rynku finanso-
wania nieruchomości, nawet jeśli tylko w tradycyjnej for-
mie – poprzez kredytowanie, jest zniesienie lub przynaj-
mniej złagodzenie barier prawnych i ekonomicznych. Na-
leży też zauważyć, że same organizacje powinny pozy-
skać wiedzę z tego zakresu i stworzyć zaawansowane
struktury związane z oceną i zarządzaniem ryzykiem wie-
rzytelności hipotecznych. ■
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Na rynku finansowania nieruchomości
kasy mogą odegrać istotną rolę 
wspierając grupę ludzi, których nigdy
nie będzie stać na własne mieszkanie,
dla których są tworzone i realizowane
projekty budownictwa społecznego 
i socjalnego. 


