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W łaśnie dla takich ludzi Spółdzielcza Grupa Banko-
wa stworzyła serwis Społecznik 2.0 – źródło inspi-
racji, pomysłów i wymiany doświadczeń. Cho-

dzi o to, by w polskich miastach, miasteczkach i na wsiach 
rozwijały się społeczności lokalne z prawdziwego zdarzenia. 
Żeby znajomych mieć nie tylko na Facebooku, ale również 
za miedzą czy po przeciwnej stronie klatki schodowej.

Wspieranie społeczności lokalnych to główne zadanie 
bankowości spółdzielczej od ponad 160 lat jej obecności na 
ziemiach polskich. To w pierwszej kolejności wsparcie eko-
nomiczne – któż z nas nie słyszał o kredytach preferencyj-
nych dla rolnictwa czy dotacjach Unii Europejskiej? Bank 
spółdzielczy to również instytucja, dzięki której lokalne 
społeczności mogą się finansować wzajemnie. Powierzając 
bankom spółdzielczym pieniądze, można być pewnym, że 
będą one pracować i dla całej wspólnoty, i dla oszczędzają-
cego. Dzięki tym pieniądzom lokalny przewoźnik dostaje 
kredyt na zakup nowych busów, by można było podróżo-
wać wygodnie i bezpiecznie. Bank spółdzielczy nie działa 
tylko dla zysku, jak banki komercyjne, będące wyłącznie 
przedsiębiorstwami. Jest zarówno przedsiębiorstwem, jak 
i organizacją społeczną.

Wsparcie dla społeczności lokalnych ze strony banków 
spółdzielczych to nie tylko finansowanie. Banki zrzeszone 
w Spółdzielczej Grupie Bankowej przeznaczają wypracowa-
ny zysk na rozmaite lokalne inicjatywy. Sponsorowanie mło-
dych sportowców czy zespołów artystycznych, wsparcie dla 
lokalnych wydarzeń i upamiętnianie miejsc historycznych, 
promocja walorów turystycznych gminy – wszystkie te dzia-
łania są dla banków spółdzielczych celem statutowym na 
równi z dystrybucją środków unijnych czy przygotowywa-
niem nowej oferty kredytowej. To odróżnia spółdzielców od 
dużych korporacji; dla których społeczna odpowiedzialność 
biznesu stanowi kwestię uboczną, niekiedy motywowaną 
przede wszystkim korzyściami natury wizerunkowej.

Takim statutowym działaniem jest również Społecznik 
2.0. To wyjątkowe miejsce w wirtualnym świecie dedyko-
wane tym wszystkim, którym marzy się zmiana. Wspólnie 

z  takimi ludźmi banki zrzeszone w Spółdzielczej Grupie 
Bankowej pragną budować najcenniejszą formę kapitału, 
odporną na wszelkie kryzysy – czyli kapitał społeczny. Na 
stronie będą publikowane godne naśladowania przykłady 
lokalnych inicjatyw – zarówno z Polski, jak i z całego świa-
ta. Autorzy najciekawszych inicjatyw będą mogli uzyskać 
za pośrednictwem portalu wsparcie – tak merytoryczne, 
organizacyjne, jak i finansowe. Odbyła się już kolejna, trze-
cia edycja konkursu „Spółdzielnia Pomysłów”. Wyłoniono 
w  niej cztery pomysły, w  opinii oceniających najpełniej 
aktywizujące lokalną społeczność – a przeszło 120 pozo-
stałych zamieszczono na stronie, mają stanowić inspirację 
dla tysięcy polskich społeczności lokalnych. Bo przecież 
dzięki tego rodzaju inicjatywom – z reguły niewielkim, ale 
jakże koniecznym dla mieszkańców danej wsi, osiedla czy 
nawet jednego bloku – okolica staje się piękniejsza i bar-
dziej przyjazna. Takiej właśnie Polski – i  takich „małych 
ojczyzn” potrzebuje bankowość spółdzielcza.

Wspólnie z SGB budujmy kapitał społeczny!
Jerzy Majka

Masz dość szarego, ponurego blokowiska? Irytują cię zadeptane trawniki, martwi widok samotnych ludzi, 
o których świat zapomniał? A może – choć wydaje się to szalone – ze spotykanych co rano na klatce 
schodowej sąsiadów chciałbyś stworzyć... drużynę piłkarską? Jeśli choć na jedno z tych pytań odpowiedź 
brzmi „tak” – jesteś społecznikiem. Prawdziwym!


