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MAŁE KASY W SEKTORZE SPÓŁDZIELCZYCH  

KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH  

– ZAKRES DZIAŁALNOŚCI I SPECYFIKA  

NADZORU FINANSOWEGO 
 
Streszczenie: Paleta rozwiązań w zakresie nadzoru nad uniami kredytowymi jest dość 

zróżnicowana, co znajduje również uzasadnienie w literaturze. W Polsce po okresie nadzo-

ru sprawowanego przez instytucję zrzeszającą, spółdzielcze kasy oszczędnościowo- 

-kredytowe objęto publicznym nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego. Reforma sek-

tora kas wprowadzająca nowe rozwiązania organizacyjne i regulacyjne nie uwzględniła 

proporcjonalności regulacji prawnych w odniesieniu do najmniejszych kas. W 2017 r. 

wprowadzono nowelizację ustawy o kasach wyodrębniającą małe kasy spośród pozosta-

łych instytucji sektora. Celem artykułu jest zidentyfikowanie i analiza grupy instytucji 

będących małymi spółdzielczymi kasami w Polsce oraz zdiagnozowanie zakresu wpro-

wadzonych zmian w nadzorze finansowym w rozpatrywanej grupie instytucji. Główną 

przesłanką wprowadzenia zmian regulacyjnych było wypełnienie obowiązku wynikają-

cego z wyroku TK. W 2017 r. małymi kasami było dziewięć instytucji. Grupa małych kas, 

choć bezpieczniejsza z punktu widzenia współczynnika wypłacalności, stanowi margi-

nalną część sektora (poniżej 1% aktywów) kas w Polsce. 
 

Słowa kluczowe: nadzór finansowy, regulacje, spółdzielcze kasy oszczędnościowo- 

-kredytowe, małe kasy. 
 

JEL Classification: G21, G28, L38. 

 

 

Wprowadzenie 
 

Spółdzielnie, w tym również te działające jako instytucje kredytowe, ze 

względu na deklarowane oraz realizowane cele działalności mają istotny wkład 

w ekonomię społeczną [Anheier, 2005, s. 54]. Rozpatrując współczesne spół-
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dzielnie kredytowe, należy podkreślić marginalizację wymiaru społecznego oraz 

ukierunkowanie działalności na wyniki ekonomiczne. Jednak ze względu na spe-

cyficzne zasady i regulacje sama ich przynależność do sektora spółdzielczego 

wpływa na specyfikę prowadzenia działalności rynkowej [Groeneveld, 2017, s. 7]. 

W grupie spółdzielni kredytowych wyodrębnia się dodatkowo stosunkowo nie-

wielkie instytucje o charakterze wzajemnym, do których mogą przystąpić jedynie 

osoby z określonego środowiska społecznego lub zawodowego, działające nie dla 

zysków, opierające swoją działalność na długoterminowych relacjach z klienta-

mi i świadczące jedynie ograniczony zakres usług finansowych [Ryder, 2005,  

s. 261-262; Byrne i in., 2012, s. 33-34]. Są one nazywane uniami kredytowymi, 

w Polsce zaś spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi, będącymi 

podmiotami rynku finansowego, w największym stopniu deklarującymi realiza-

cję społecznych wartości. Ich specyficzne cechy (np. bliskość klientów, lokal-

ność, cele niefinansowe działalności) sprawiają jednak, że instytucje tego rodzaju 

działają na podstawie specyficznych regulacji, najczęściej na pograniczu rynku 

finansowego [Golec, 2007, s. 65].  

Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe w Polsce funkcjonują opie-

rając się na odrębnej regulacji ustawowej, zaś od 2012 r. są nadzorowane przez 

Komisję Nadzoru Finansowego. W opinii działaczy związanych ze środowiskiem 

kas oddziaływanie nadzoru ma charakter zdecydowanie restrykcyjny, a ponadto 

do pewnego stopnia KNF wykorzystuje rozwiązania stosowane w sektorze banko-

wym do sektora kas, bez uwzględnienia specyfiki tych instytucji [Ancyparowicz, 

2015, s. 78]. Jednak w 2017 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o spółdziel-

czych kasach, wprowadzająca różnicowanie instytucji sektora kas w zakresie 

nadzoru, wyodrębniająca małe kasy.  

Celem artykułu jest zidentyfikowanie i analiza grupy instytucji będących 

małymi spółdzielczymi kasami w Polsce oraz zdiagnozowanie zakresu wprowa-

dzonych zmian w nadzorze nad rozpatrywaną grupą instytucji. W ramach prac 

badawczych przeprowadzono studia literatury przedmiotu oraz aktów prawnych, 

dokonano analizy danych sprawozdawczych kas za 2017 r., a także przeprowa-

dzono wywiad z prezesem jednej małej kasy. 

 

 

1. Nadzór nad uniami kredytowymi w literaturze 

 

Nadzór bankowy jest szczególnym przejawem aktywności państwa wobec 

zagrożeń, jakie niesie za sobą ewentualny kryzys systemu finansowego dla całej 

gospodarki. Drugim motywem wprowadzania nadzoru i regulacji o charakterze 
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ostrożnościowym jest konieczność ochrony deponentów w związku z charakte-

rystycznym dla banków konfliktem interesów pomiędzy skłonnymi do podej-

mowania znacznego ryzyka właścicielami a preferującymi bezpieczeństwo de-

ponentami. Unie kredytowe, podobnie jak banki, prowadząc działalność jako 

pośrednicy finansowi, korzystają z kapitału obcego i ponoszą ryzyko w związku 

z jego inwestowaniem w formie kredytów, przy stosunkowo niskim zabezpie-

czeniu deponentów [Golec, 2016, s. 51-52]. Ponadto, podobnie jak w przypadku 

banków, utrata zaufania do jednej unii może powodować zarażanie innych pod-

miotów, prowadząc do kryzysu. W literaturze przedmiotu podkreśla się jednak 

większą stabilność spółdzielni kredytowych ze względu na małą skłonność do 

podejmowania zwiększonego ryzyka, ograniczoną zależność od finansowania 

działalności na rynkach kapitałowych oraz mniejszą podatność na cykle ko-

niunkturalne [Hesse, Cihák, 2007; Goddard, McKillop, Wilson, 2008, s. 1838- 

1839; Clark, Mare, Radic, 2018, s. 91]. Wskazywane niższe ryzyko działalności 

kredytowej unii kredytowych może być również konsekwencją wykorzystywa-

nia przez spółdzielnie kredytowe dodatkowych, wynikających z długotermino-

wych, wzajemnych relacji z klientami informacji w procesie oceny ryzyka kre-

dytowego (relationship banking) [Ayadi i in., 2010, s. 7; Ferri, Kalmi, Kerola, 

2014, s. 196].   

Uzasadnienie wprowadzania dodatkowych regulacji bezpieczeństwa w uniach 

kredytowych nie jest również tak jednoznaczne jak w bankach, z powodu wza-

jemnego charakteru oraz stosunkowo niewielkiej skali działalności. Ochrona osz-

czędzających nie jest konieczna, gdyż deponenci jako współwłaściciele spółdziel-

ni posiadają dostęp do informacji o zakresie podejmowanego przez kierownictwo 

ryzyka. Jednak wzrost skali działalności spółdzielni, skutkujący rozluźnianiem 

więzi, może rodzić problem pozyskiwania informacji, a nawet prowadzić do kon-

fliktów między właścicielami spółdzielni a jej kierownictwem [McKillop, Wilson, 

2011, s. 104]. Wskazuje się również, że wzrost skali działalności oraz rozwój 

oferty finansowej tego rodzaju podmiotów utrudniają nadzór właścicielski, 

ograniczają pozytywne efekty bankowości relacyjnej, a dodatkowo unie kredy-

towe, zwiększając udział w rynku finansowym, powodują także wzrost ewentu-

alnych łącznych efektów negatywnych, gdyż ich upadłości mogą powodować 

ryzyko systemowe [Khafagy, 2018, s. 145]. Powyższe argumenty stanowią uza-

sadnienie dla wprowadzania zewnętrznych regulacji i nadzoru w dużych spół-

dzielniach, mogą być jednak również przyczyną implementowania tego rodzaju 

rozwiązań w całych sektorach, niezależnie od skali działalności spółdzielni 

[Khafagy, 2018, s. 145].  
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Zakres wprowadzanych mechanizmów bezpieczeństwa w uniach kredyto-

wych jest różny oraz uwarunkowany wielkością i złożonością funkcjonowania 

tego rodzaju spółdzielni, ich zrzeszeń, jak również ich znaczenia na rynku finan-

sowym, a także zależy od wskazywanej w literaturze przedmiotu fazy rozwoju 

unii kredytowych [Ferguson, McKillop, 1997, s. 5-23]. Cechą początkowej fazy 

rozwoju unii kredytowych jest brak nadzoru ze strony finansowych organów 

państwa. Regulacje najczęściej opierają się jedynie na rejestracji działalności. 

Nadzór publiczny, o ile zostanie dostrzeżona potrzeba jego wprowadzenia, 

świadczony przez określony urząd państwowy lub ministerstwo (np. spółdziel-

czości lub rolnictwa), nie ma charakteru finansowego. Mankamentem takiego 

rozwiązania są ograniczenia tych podmiotów w dokonywaniu oceny ryzyka 

finansowego instytucji depozytowych [Regulation…, 2009, s. 4; Khafagy, 2018, 

s. 148]. Wśród modeli nadzoru charakteryzujących unie kredytowe wyróżnia się 

również nadzór pośredni, w którym albo organ państwowy jako supernadzorca 

powierza wykonywanie określonych czynności nadzorczych ustalonej jednostce 

(najczęściej spółdzielni zrzeszającej lub wyspecjalizowanej jednostce zrzesze-

nia), wyposażając ją również w uprawnienia władcze względem nadzorowanych 

instytucji, albo regulacyjnie deleguje całość uprawnień nadzorczych na rzecz 

tych podmiotów. Niekiedy zaś państwo deleguje sprawowanie nadzoru finanso-

wego na rzecz organizacji zrzeszającej [Garbal, 2015, s. 71; Khafagy, 2018, s. 149]. 

Innym modelem nadzoru specyficznym dla unii kredytowych w fazie rozwoju 

jest wprowadzenie bezpośredniego nadzoru finansowego w odniesieniu do jedynie 

największych unii kredytowych [Branch, Grace, 2008, s. 14]. Cechą systemów 

unii kredytowych w fazie dojrzałej jest objęcie tych spółdzielni bezpośrednim 

nadzorem publicznym. Choć ten model nadzoru finansowego charakteryzuje się 

większymi kosztami w porównaniu do wcześniejszych rozwiązań, umożliwia 

jednak realizację kluczowych celów nadzoru, zapewnia jednolite standardy dzia-

łalności oraz pozwala wyrównywać konkurencyjność oferty finansowej różnych 

kategorii instytucji finansowych. Nadzór ten również jest sprawowany różnie – 

może być wykonywany przez organizację nadzorującą wszystkie instytucje fi-

nansowe (np. Wielka Brytania, Litwa, Łotwa) bądź przez urząd administracji 

publicznej powołany jedynie dla sprawowania nadzoru nad uniami kredytowymi 

(np. USA) [Forker, Ward, 2012, s. 222].  

Badania prowadzone w latach 1995-2014 w 65 krajach rozwijających się, 

dotyczące nadzoru nad instytucjami, takimi jak polskie kasy, dowodzą stopnio-

wego przechodzenia systemów unii kredytowych do kolejnych faz rozwoju, 

zmniejszania liczby systemów unii kredytowych pozbawionych nadzoru finan-

sowego oraz zwiększania rozwiązań z nadzorem instytucji wyższego rzędu bądź 

pełnym nadzorem finansowym [Khafagy, 2018, s. 147-149]. 
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2. Regulacje nadzoru nad spółdzielczymi kasami  

oszczędnościowo-kredytowymi i ich zmiany 
 

W początkowym okresie działalności (od 1994 r. do 2012 r.) spółdzielcze 

kasy oszczędnościowo-kredytowe funkcjonowały na podstawie modelu nadzoru 

sprawowanego przez instytucję zrzeszającą – Krajową Spółdzielczą Kasę Osz-

czędnościowo-Kredytową. Znaczny wzrost skali i ryzyka działalności sektora 

oraz niedostateczne zabezpieczenie kapitałowe prowadzonej działalności (do-

strzegane również przez instytucje zewnętrzne, takie jak Bank Światowy) stały 

się argumentami uzasadniającymi wprowadzenie bezpośredniego nadzoru finan-

sowego sprawowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego [World Bank, 

2010]. Wraz z wejściem w życie nowej regulacji ustawowej w 2012 r. rozpoczął 

się proces redefiniowania zakresu działalności kas i organizacji sektora [Ustawa, 

2009]. Wprowadzono m.in: licencjonowanie działalności, wiele obowiązków 

sprawozdawczych dla kas, obowiązkowe zatwierdzanie statutów tych instytucji 

przez organ nadzoru, nakaz powołania prezesów zarządów za zgodą KNF, ko-

nieczność odprowadzania rezerwy obowiązkowej, a także obowiązek weryfiko-

wania zdolności kredytowej. Ponadto, kasy zostały włączone do systemu gwa-

rancji depozytów Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Omawiane instytucje 

są zobowiązane posiadać fundusze własne dostosowane do rozmiaru prowadzo-

nej działalności oraz ustaloną regulacyjnie minimalną wartość współczynnika 

wypłacalności. Uprawnienia Kasy Krajowej zostały ograniczone do sprawowa-

nia funkcji kontrolnej nad kasami w zakresie zgodności ich działalności z prze-

pisami prawa oraz prawidłowości prowadzonej gospodarki finansowej [Ustawa, 

2009], a ich zakres został określony ustawowo (uprawnienia te nie ograniczają 

KNF do wykonywania również czynności kontrolnych).  

Równolegle do wprowadzenia bezpośredniego nadzoru finansowego, w wielu 

instytucjach sektora pojawiły się problemy finansowe. Kondycja ekonomiczna 

każdego podmiotu gospodarującego jest wypadkową wielu czynników zarówno 

wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Nowe regulacje dotyczące kas przyczyniły 

się do ujawnienia skali problemów finansowych, zaś w przypadku niektórych 

instytucji pogłębiły trudności w prowadzeniu działalności (dotyczyło to między 

innymi wzrostu kosztów i obciążeń wyników) [Golec, 2014].   

W trakcie sprawowania nadzoru przez KNF do 2017 r. liczba kas zmniej-

szyła się o 21 instytucji (z 55 w 2013 r. do 34), co było efektem bądź ich upadło-

ści, bądź przejęcia przez banki oraz inne kasy. W 2017 r. nadal 24 instytucje 

były objęte postępowaniem naprawczym (przy czym tylko 4 z nich realizowały 
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programy zaakceptowane przez KNF) [NBP, 2018, s. 93]. W części problemy 

sektora mogły wynikać z pobłażliwości regulacyjnej w okresie nadzoru korpora-

cyjnego, jednak należy podkreślić znaczne podobieństwo tworzonych norm do 

regulacji bankowych, bez dostosowania zakresu obciążeń do skali działalności 

spółdzielni, a przede wszystkim zakresu podejmowanego ryzyka [Herbert, Paw-

łowski, Zakrzewski, 2014; Ancyparowicz, 2015]. W ocenie samych kas, biorąc 

pod uwagę opinię kierownictwa tych instytucji, również tryb wykonywania 

czynności kontrolnych był nieadekwatny do zakresu prowadzonej przez mniej-

sze podmioty działalności (jako przykład prezes jednej ze SKOK podaje sytua-

cję, kiedy to do małej kasy na kontrolę przyjechało 9 inspektorów KNF, podczas 

gdy w centrali tej instytucji pracowało zaledwie 7 osób). 

Na wewnętrzne zróżnicowanie sektora spółdzielczych kas zwrócił uwagę 

Trybunał Konstytucyjny, który w uchwale (K 41/12) z 31 lipca 2015 r., stwier-

dzającej konstytucyjność publicznego nadzoru nad kasami, uznał, że przepisy 

wprowadzające nadzór KNF nad działalnością małych kas są niezgodne z kon-

stytucją RP. Publiczny nadzór nad kasami jest dopuszczalny, jednak „na usta-

wodawcy ciąży konstytucyjny obowiązek zróżnicowania prawnych środków 

nadzorczych, ze względu na zróżnicowaną wielkość kas i zasięg ich aktywności 

kredytowo-depozytowej” [Wyrok TK, 2015]. W uzasadnieniu podkreślono rów-

nież, że aktualne regulacje przewidują środki nadzoru adekwatne do funkcjono-

wania kas o dużych rozmiarach, których pozycja na rynku usług finansowych 

jest znacząco odmienna od małych kas, prowadzących działalność o ograniczo-

nym zasięgu. Ustawodawca otrzymał 18 miesięcy na dostosowanie zaskarżone-

go artykułu ustawy do zasad obowiązujących w konstytucji (zakwestionowany 

przepis tracił moc 14 lutego 2017 r.).  

Wykonując wyrok TK w trybie pilnym, Sejm uchwalił nowelizację 26 stycz-

nia 2017 r. Senat nie wniósł do niej poprawek, zaś prezydent podpisał 10 lutego  

i ustawa weszła w życie w dniu następnym po dniu ogłoszenia (czyli 14 lutego). 

Przede wszystkim nowela wprowadziła definicję „małej kasy”. Małą kasą jest 

spółdzielcza kasa, której suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego nie 

przekracza 20 mln zł oraz średnioroczna liczba członków kasy w ostatnim roku 

obrotowym nie przekraczała 10 tys. osób [Ustawa, 2009]. W uzasadnieniu wska-

zano, że poziom sumy bilansowej ustalono w taki sposób, aby by on niższy od 

sumy bilansowej najmniejszego banku spółdzielczego, tj. 20,28 mln zł. Rozwią-

zanie to ma zapobiegać sytuacji, gdzie część kas, w stosunku do których będą 

stosowane ograniczone środki nadzoru, jest większa pod względem aktywów od 

małych banków spółdzielczych, które są zobowiązane do spełniania normy nad-
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zorczej, a także nie są wyłączone spod CRDIV/CRR (zatem nie ma też możli-

wości złagodzenia tych przepisów w stosunku do tej grupy instytucji). Przyjęty 

poziom sumy bilansowej jest jednak znacznie niższy niż wynika to z wcześniej-

szej praktyki KNF, dotyczącej wyodrębniania Grupy I jako najmniejszych insty-

tucji sektora. W sprawozdawczości oraz rekomendacjach KNF stosuje się trzy 

grupy rówieśnicze polskich kas, a mianowicie:  

 Grupa I, do której należą kasy spełniające łącznie dwa kryteria: suma bilansowa 

kasy jest mniejsza niż 50 mln zł oraz liczba członków jest niższa niż 10 tys.; 

 Grupa II, do której należą kasy o sumie bilansowej co najmniej 50 mln zł, 

lecz nie więcej niż 200 mln zł (niezależnie od liczby członków), oraz kasy  

o sumie bilansowej poniżej 50 mln zł i liczbie członków co najmniej 10 tys.; 

 Grupa III, do której należą kasy o sumie bilansowej powyżej 200 mln zł (nie-

zależnie od liczby członków). 

W odniesieniu do małych kas nieznacznie ograniczono zakres działalności, 

zaś złagodzono sposób realizowania nadzoru, który nadal jest sprawowany przez 

KNF. Małe kasy nie mogą wydawać pieniądza elektronicznego. Nowe przepisy 

znoszą obowiązek funkcjonowania w małej kasie komisji kredytowej, tym sa-

mym decyzje kredytowe są podejmowane przez zarząd kasy. Proponowano 

również ograniczyć małym kasom możliwość oferowania usług poprzez pośred-

ników oraz wprowadzić maksymalne terminy udzielanych przez nie kredytów, 

jednak ostatecznie te bariery działalności nie znalazły się w znowelizowanej 

ustawie.  

Nadzór nad małymi kasami ma być adekwatny „do stopnia skomplikowania 

prowadzonej przez kasy działalności oraz skali ryzyka występującego w działal-

ności kas” [Ustawa, 2009, art. 60]. Treści te zostały dodane do ustawy i dotyczą 

wszystkich kas, jednak w intencji ustawodawcy proporcjonalność nadzoru w stop-

niu największym dotyczy najmniejszym podmiotów. KNF ma też stosować wobec 

małych kas instrumenty oddziaływania uwzględniające skalę działalności kas 

oraz stosować środki łagodniejsze, jeżeli nie ma konieczności zastosowania 

środków dalej idących. W konsekwencji wprowadzenia nowych rozwiązań 

ustawowych wydano dwa akty wykonawcze, precyzujące założenia ustawowe. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 czerwca 

2017 r. w sprawie sprawozdań spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych 

oraz Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej zostały wpro-

wadzone uproszczenia dotyczące elementów sprawozdania finansowego. Małe 

kasy nie muszą sporządzać zestawienia zmian w funduszach własnych oraz ra-

chunku przepływów pieniężnych. Mogą one kwalifikować umowy leasingu we-
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dług zasad określonych w przepisach o podatku dochodowym, ponadto dopusz-

czono możliwości odstąpienia od ustalania aktywów i rezerw z tytułu odroczo-

nego podatku dochodowego. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 stycz-

nia 2018 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas 

oszczędnościowo-kredytowych ogranicza z kolei liczbę składanych przez małe 

kasy formularzy sprawozdawczych do 48, podczas gdy pozostałe kasy są zobli-

gowane do przygotowywania i przekazywania do nadzoru aż 115 różnych doku-

mentów informacyjnych. Wprowadzone akty wykonawcze zmniejszają obciążenia 

małych kas związane z przygotowaniem właściwej dokumentacji, sporządzaniem 

elementów sprawozdań czy formularzy informacyjnych, co dla tej grupy jest od-

ciążeniem pozwalającym koncentrować się na oferowanych usługach, zaś w uję-

ciu sektorowym nieuwzględnianie grupy najmniejszych podmiotów za względu 

na ich marginalne znaczenie i tak nie wpływa na obraz całego sektora. Do wrze-

śnia 2018 r. nie wprowadzono nowych przepisów wykonawczych różnicujących 

kasy w zakresie trybu wykonywania czynności kontrolnych przez KNF, czy też 

zmniejszenia innych obciążeń sprawozdawczych.  

Komisja Nadzoru Finansowego nie skorygowała wcześniej opublikowa-

nych rekomendacji, w których zostały uwzględnione grupy kas, jednak naj-

mniejsza z nich – Grupa I – obejmuje większą liczbę instytucji. Na podstawie 

wywiadu przeprowadzonego z kierownictwem jednej z małych kas w paździer-

niku 2018 r. oraz informacji zawartych w sprawozdaniach zarządów można 

stwierdzić, iż zarządzający małymi kasami nie dostrzegają zmian w sposobie 

nadzoru nad małymi kasami, zaś wyróżnienie małych kas traktują jedynie jako 

spełnienie wymogu formalnego wynikającego z konieczności realizacji wyroku 

TK. Zarząd MSKOK w HPR w Sprawozdaniu z działalności za 2017 r. wskazu-

je: „Nowelizacja ustawy o SKOK, która weszła w życie w lutym 2017 r., a która 

miała ograniczyć środki nadzoru wobec małych kas (…) wprowadziła dalece 

nieprecyzyjne zapisy o stosowaniu przez nadzór państwowy środków adekwat-

nych do skali działalności kas i zidentyfikowanego ryzyka, co w praktyce nie 

wprowadziło żadnych zmian w tym obszarze. Co więcej, z początkiem 2018 r. 

nastąpiło zwiększenie ilości danych sprawozdawczych do UKNF”.  

 

 

3. Instytucje posiadające status małych kas w Polsce  
 

Wynikające z wprowadzonych regulacji prawnych wyodrębnienie nowej 

grupy – małych spółdzielczych kas – do tej pory nie znajduje odzwierciedlenia 

w ujawnianych informacjach dotyczących sektora kas. Wobec faktu, że małe 
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kasy stanowią najmniejszą grupę sektora kas, całościowy obraz sektora jest zde-

terminowany wynikami i strukturą największych podmiotów.  

Według publikowanych przez UKNF danych sprawozdawczych Grupę I 

kas, obejmującą znacznie więcej instytucji sektora, stanowiło w 2013 r. – 18 

spółdzielni, zaś w 2017 r. ich liczba zmniejszyła się do 16 (jednak z udziałem  

w liczbie kas na poziomie 47%). Udział tej grupy w całym sektorze to jednak 

jedynie 3,5% w aktywach i 4,2% w bazie członkowskiej (według danych za 

2017 r.), co przedstawiono w tabeli 1.  

 
Tabela 1. Znaczenie Grupy I kas według danych sprawozdawczych UKNF 

Rok Liczba kas 

Grupa kas o aktywach  

do 50 mln zł 

Grupa kas z liczbą członków  

do 10 tys. 

Liczba kas 
Znaczenie w aktywach 

sektora 
Liczba kas 

Znaczenie w bazie  
członkowskiej sektora 

2013 55 19 1,90% 18 2,50% 

2014 50 19 2,90% 17 3,00% 

2015 48 20 3,60% 16 2,90% 

2016 40 18 3,50% 17 4,00% 

2017 34 17 3,60% 16 4,20% 
 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UKNF. 

 

W trakcie procesu legislacyjnego w 2017 r. wskazywano, że liczba małych 

kas wynosi 9 i że są to instytucje o „największej sumie aktywów bilansowych  

18 mln zł i ok. 2 tys. członków” [Sejm…, 2017]. Biorąc pod uwagę aktywa sek-

tora, grupę tę stanowi 9 kas. Obejmuje ona niespełna 1% sektora, w kapitałach 

zaś ok. 3% (tabela 2) [NBP, 2018, s. 94]. Razem instytucje z tej grupy wypra-

cowały zaledwie 100 tys. zł zysku, jednak był on dodatni, co jest szczególnie 

trudne dla najmniejszych pod względem skali działalności podmiotów gospo-

darczych. Aż 8 z 9 małych kas posiadało współczynnik wypłacalności na prawi-

dłowym poziomie (tzn. wyższym niż ustawowo określone 5%).  

 
Tabela 2.  Sektor spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w podziale  

na grupy według wartości aktywów w 2017 r.  

Grupa kas 
Liczba kas  
w grupie 

Udział  

w aktywach 

sektora 

Fundusze 

własne  

(mln zł) 

Liczba kas ze 

współczynnikiem 
wypłacalności 

powyżej 5% 

Wynik 

finansowy 

(mln zł) 

Grupa I 17 3,9% 29,4 15 0,2 

w tym małe kasy 9 0,8% 6,5 8 0,1 

Grupa II 12 10,9% 92,0 12 –15,9 

Grupa III 5 85,2% 91,6 1 55,5 

Sektor SKOK 34 – 213,0 28 39,8 
 

Źródło: [NBP, 2018]. 
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W celu ustalenia listy małych kas w Polsce przeprowadzono analizę spra-

wozdań finansowych działających instytucji. Spośród 9 kas aż 5 nie posiada 

strony WWW, zaś jedna z badanych instytucji nie złożyła (do września 2018 r.) 

sprawozdania z działalności w 2017 r. Ustaloną listę instytucji wraz z kluczo-

wymi informacjami na temat ich działalności zawarto w tabeli 3.  

 
Tabela 3. Małe kasy i ich podstawowe charakterystyki w 2017 r. 

Małe kasy 
Aktywa  

(tys. zł) 

Liczba  

członków 

Liczba  

placówek  

Współczynnik 

wypłacalności 

(%) 

Międzyzakładowa Spółdzielcza Kasa  
Oszczędnościowo-Kredytowa w HPR  

Dąbrowa Górnicza 7097,2 766 11 13,07 

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo- 

-Kredytowa „Beskidy” 18534,8 5745 8 6,46 

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo- 

-Kredytowa „Bogdanka”* 11637,6 1685 4 7,25 

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo- 

-Kredytowa „Mysłowice” 17434,5 1883 2 12,94 

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo- 

-Kredytowa „Świętokrzyska” 

. ** 

 

. 

 

. 

 

. 

 

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo- 

-Kredytowa przy „Dezamet” S.A.  
w Nowej Dębie 9941,8 2555 2 9,69 

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo- 

-Kredytowa w Elektrowni Bełchatów 9536,0 1513 4 8,24 

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo- 
-Kredytowa w Kostrzynie nad Odrą 11943,5 2251 1 15,79 

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo- 

-Kredytowa w ZWCH „Stilon” S.A. 2340,3 732 1 15,99 
 

**  Dnia 30 czerwca 2018 r. SKOK „Bogdanka” połączyła się ze SKOK „Kozienice”, od 1 lipca kasa funkcjonuje 

pod nazwą SKOK „Kozienice”.  

**  Kasa nie przesłała sprawozdania za 2017 r.; zaliczono ją do grupy na podstawie danych za lata poprzednie.  
 

Źródło: Badania własne sprawozdań finansowych. 

 

Przeciętnie aktywa małych kas nieznacznie przekraczają 10 mln zł, jednak 

jest to grupa dość zróżnicowana – od najmniejszych z aktywami ok. 2 mln 

(SKOK „Stilon” i SKOK „Świętokrzyska”) do większych instytucji, które mogą 

„wypaść” z grona najmniejszych podmiotów sektora (SKOK „Beskidy”, SKOK 

„Mysłowice”). Łącznie małe kasy dysponują aktywami w wysokości 88,5 mln zł, 

co stanowi jedynie ok. 1/3 przeciętnej wartości sumy bilansowej pojedynczej 

kasy. Baza członkowska, co w odniesieniu do kas oznacza również bazę klien-

tów, jest również zróżnicowana od kilkuset osób do blisko 6 tys. (SKOK „Be-

skidy”). Ustawowy limit liczby członków na poziomie 10 tys. nie jest zatem 

kryterium restrykcyjnym (patrz tabela 1; w 2017 r. do grupy instytucji ze wska-

zaną wyżej liczbą członków należało aż 16 podmiotów), a podstawowym czyn-
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nikiem ograniczającym przynależność do grupy małych spółdzielni jest suma 

bilansowa. 

Współczynnik wypłacalności kas jako miernik adekwatności kapitałowej 

wyznaczany jest zgodnie ze specyficznymi i wspólnymi dla wszystkich kas re-

gulacjami wykonawczymi. W małych kasach wartość współczynnika (na po-

ziomie 11,18%) jest aż ponad 4,5-krotnie wyższa niż jego średnia wartość dla 

całego sektora. Warto zwrócić uwagę, że we wszystkich małych kasach w 2017 r. 

współczynnik wypłacalności jest na prawidłowym poziomie, tj. jego wartość 

wynosi co najmniej 5%.  

 

 

Podsumowanie 
 

Wzajemny charakter oraz ograniczona skala działalności unii kredytowych 

mogą uzasadniać inną niż standardowa dla sektorów instytucji kredytowych 

organizację nadzoru finansowego.  

Zmiana organizacji sektora kas, w tym wprowadzenie nadzoru KNF, po-

czątkowo nie uwzględniała znacznego zróżnicowania skali działalności w tej 

grupie spółdzielni kredytowych. Dopiera korekta regulacji prawnych w 2017 r. 

włączyła zasadę proporcjonalności regulacji i wyodrębniła małe kasy w grupie 

innych instytucji w sektorze. Podkreślana przez ustawodawcę adekwatność nad-

zoru dotyczy różnych kwestii (np. omówione zmniejszenie obowiązków spra-

wozdawczych), ponadto może być brana pod uwagę w procedurach wewnętrznych 

organu nadzorującego. Rewizję regulacji rozpatrywanych spółdzielni w odnie-

sieniu do najmniejszych uczestników należy postrzegać jako działanie pozytyw-

ne, zmniejszające w części te rozwiązania prawne, które nieproporcjonalnie 

ingerowały w swobodę prowadzenia przez nie działalności. Zmiany mogłyby 

objąć również inne obszary podlegające regulacjom nadzorczym lub wprost 

obniżać obciążenia systemowe.  

W 2017 r. małymi kasami było 9 instytucji, obejmujących ponad 1/4 

wszystkich kas w Polsce. Ich znaczenie w sektorze jest jednak marginalne. Małe 

kasy są instytucjami bezpieczniejszymi w porównaniu do pozostałych instytucji 

sektora oraz charakteryzują się kilkukrotnie wyższym współczynnikiem wypła-

calności. Jako instytucje cechujące się wyższym poziomem bezpieczeństwa 

finansowego, rozpatrywane najmniejsze spółdzielnie mogą więc podlegać ła-

godniejszym, mniej dogłębnym zewnętrznym regulacjom ostrożnościowym, 

gdyż w ramach autonomicznie podejmowanych decyzji instytucje te prowadzą 

politykę ograniczania ryzyka. Konserwatywnie zarządzane kasy, które pomimo 

braku możności korzystania z efektu skali, uzyskują dodatnie wyniki działalności.  
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SMALL CREDIT UNIONS IN THE SECTOR OF COOPERATIVE SAVINGS 

AND CREDIT UNIONS – RANGE OF ACTIVITY  

AND FINANCIAL SUPERVISION 

 

Summary: The range of solutions for the supervision of credit unions is quite diverse. In 

Poland, after the period of supervision lead by affiliating institution, cooperative savings 

and credit unions were subject to public supervision by the Polish Financial Supervision 

Authority. The reform of the credit unions sector introducing new organizational and 

regulatory solutions did not take into account the proportionality of legal regulations 

with regard to the smallest credit unions. In 2017, the amendment was introduced to the 

Credit Unions Act, identifying small cooperatives. The aim of the article is to identify 

and analyze a group of institutions that are small credit unions in Poland and to diagnose 

the scope of introduced changes in financial supervision over the group of institutions 

under consideration. The main reason for their introduction of regulatory changes was 

the fulfillment of the obligation arising from the judgment of the Constitutional Tribunal. 

In 2017, there were nine institutions with small credit unions. The group of small credit 

unions, although safer in terms of the capital adequacy ratio, constitutes a marginal part 

of the sector (less than 1% of assets) of credit unions in Poland.  

 

Keywords: financial supervision, credit unions, small credit unions. 

 

 


