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Abstract. The paper characterized the Polish farmers' relations with banks with regard to the new 

opportunities for agriculture after accession to the European Union. Spatially the investigations 

covered the macro-region with small agricultural holdings. The main aim of the analysis was to 

determine the factors which are decisive for the choice of bank by farmers, as well as for the quality of 

co-operation of farmers with banks. 
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Synopsis. W opracowaniu dokonano charakterystyki relacji rolników z bankami w nowych 

uwarunkowaniach dla rolnictwa, jakie wynikaj  z przyst pienia Polski do Unii Europejskiej. Zakres 

przestrzenny bada  obejmuje makroregion rolnictwa rozdrobnionego. Analizie poddano czynniki, 

które decyduj  o wyborze banku przez rolników oraz kszta tuj  jako  wspó pracy rolników z 

bankami. 

S owa kluczowe: relacje bankowe, us ugi bankowe, banki spó dzielcze, banki komercyjne 

Wst p 

Fundamentalne znaczenie instytucji w funkcjonowaniu oraz rozwoju gospodarki i 

spo ecze stwa jest w naukach spo ecznych powszechnie akceptowane. Uk ad 

instytucjonalny jest zasadniczym elementem otoczenia rolnictwa, maj cym istotny wp yw 

na funkcjonowanie i przeobra enia tego sektora. Brak pewnych instytucji lub ich s abo  

nale y uzna  za barier  w przekszta ceniach strukturalnych rolnictwa. Szczególne 

znaczenie dla tych procesów maj  instytucje finansowe, które stanowi  najistotniejszy 

element systemu finansowego rolnictwa. 

Du y wp yw na rozwój instytucjonalny mia o przyst pienie Polski do Unii 

Europejskiej, wymagaj ce dostosowania naszych norm prawno-organizacyjnych do 

systemów unijnych [Ko odziejczyk i Wasilewski 2005]. Przekszta cenia te nie omin y 

tak e systemu finansowego rolnictwa, czego przyk adem s  chocia by procesy 

konsolidacyjne w bankowo ci spó dzielczej, stymulowane wymogami dotycz cymi 

minimalnych progów kapita ów w asnych banków, a tak e zmiany jakie dotycz  systemu 

kredytowania preferencyjnego rolnictwa [Kata 2006]. 

                                                           
1 Dr in ., pl. Ofiar Getta 4/5, 35-002 Rzeszów, tel. 017 872 1676, e-mail: dkata@univ.rzeszow.pl 

 79



 

Po 1 maja 2004 r. polscy rolnicy uzyskali swobodny dost p do jednolitego rynku UE i 

poddani zostali zasadom konkurencji, wspólnym dla ca ej Unii [Czudec 2006]. Z drugiej 

strony gospodarstwa rolne mog  korzysta  z wielu form wsparcia jakie oferowane jest 

rolnikom w Unii. Polscy rolnicy mog  w sumie korzysta  z kilkudziesi ciu dzia a  

finansowanych ze wspólnotowego bud etu. Jest to zasadnicza jako ciowa zmiana w 

systemie polityki rolnej, która przed akcesj  by a mniej rozbudowana, s abiej finansowana i 

niestabilna.  

Warunkiem poprawy pozycji konkurencyjnej polskiego rolnictwa, jak i wykorzystania 

rodków finansowych przeznaczonych na rozwój tego sektora z funduszy unijnych, jest 

dobre przygotowanie niezb dnych instytucji. Z drugiej strony za  rolnicy musz  chcie , a 

tak e nauczy  si  korzysta  z pomocy otoczenia instytucjonalnego. Wi e si  to z 

pokonaniem licznych barier, zarówno na p aszczy nie wiedzy i informacji o 

funkcjonowaniu i roli poszczególnych instytucji jak i barier mentalno ciowych. 

W tym kontek cie celem opracowania jest analiza relacji rolników z instytucjami 

finansowymi (bankami). Relacji, które kszta tuj  si  w nowych uwarunkowaniach dla 

rolnictwa, jakie przynios o przyst pienie Polski do Unii Europejskiej.  

Zakres przestrzenny bada  obejmuje makroregion rolniczy Ma opolska i Pogórze, tj. 

województwa; podkarpackie, ma opolskie i wi tokrzyskie2. Region ten reprezentuje typ 

rolnictwa rozdrobnionego, którego potrzeby w zakresie wsparcia finansowego 

przekszta ce  i rozwoju gospodarstw rolnych s  szczególnie du e. Rozdrobnienie agrarne i 

niska towarowo  gospodarstw powoduje jednak, e relacje wielu z nich z otoczeniem 

rynkowym, w tym z instytucjami finansowymi, s  bardzo sporadyczne i ograniczone. Z 

drugiej strony za  jest to region, którego rolnictwo, ze wzgl du na jego s abo  

ekonomiczn , znajduje si  poza sfer  zainteresowania wielu, zaw aszcza du ych, 

komercyjnych po redników finansowych. W relacjach rolników z bankami istnieje tu zatem 

szereg ogranicze  o wi kszym nasileniu ni  w innych regionach kraju. 

ród em materia ów do opracowania by y badania ankietowe rolników, 

przeprowadzone w roku 2007 na losowo wybranej próbie 856 gospodarstw rolnych3. 

Charakterystyka badanej grupy rolników 

Obj ta badaniem grupa gospodarstw zosta a wybrana przy u yciu metody losowania 

kwotowego, tak aby zapewni  jej reprezentatywno  dla makroregionu w aspekcie 

struktury agrarnej gospodarstw. Struktura próby zawiera gospodarstwa o ró nej wielko ci z 

zachowaniem pewnej asymetrii, w stosunku do struktury gospodarstw w regionie, jaka 

wynika z danych statystycznych GUS. rednio o 15% zwi kszono bowiem liczebno  

gospodarstw w grupach obszarowych powy ej 5 ha UR. Chodzi o o to aby w próbie 

znalaz o si  wi cej gospodarstw o relatywnie, jak na warunki rolnictwa rozdrobnionego, 

wi kszym obszarze, realnie prowadz cych produkcj  roln . Wiele z gospodarstw rolnych 

ujmowanych w statystyce publicznej w grupie od 1 do 5 ha jest bowiem w istocie 

                                                           
2 Obszar bada  wytypowano na podstawie podzia u regionów wed ug typów rolnictwa za Michn  [2001]. 

Obejmuje on region I, subregion b, tj. region przeludnionej wsi i rozdrobnionej struktury agrarnej rolnictwa. 
3Ankieta by a elementem projektu badawczego finansowanego przez MNiSW pt. Rola lokalnych instytucji w 

przekszta ceniach rolnictwa o rozdrobnionej strukturze gospodarstw (po przyst pieniu Polski do Unii 

Europejskiej) nr N114 009 31/2320. 
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nie ywotne ekonomicznie, tzn. nie prowadzi produkcji rolnej i co za tym idzie nie 

utrzymuje w zasadzie relacji z otoczeniem rynkowym i instytucjonalnym rolnictwa.  

Przeci tny obszar UR w badanej grupie gospodarstw wynosi  6,5 ha, przeci tny wiek 

u ytkownika to 43 lata ( rednio w kraju 47 lat). Spo ród badanych najwi cej, bo 42,1% 

rolników, posiada wykszta cenie zawodowe (w tym rolnicze 16,6%), 33,5% posiada 

wykszta cenie rednie (w tym a  25,1% rolnicze), za  10,9% wykszta cenie wy sze (w tym 

6,2% rolnicze). Struktura wykszta cenia ankietowanych rolników jest nieco korzystniejsza 

ni  przeci tnie w ród u ytkowników gospodarstw rolnych w kraju. Generalnie pozostawia 

jednak wiele do yczenia, zw aszcza, e wykszta cenie jest jednym z najwa niejszych 

czynników wp ywaj cych na kompetencje i sk onno  rolników do wspó pracy z 

otoczeniem instytucjonalnym [Kata, Grzebyk i Pier cieniak 2006]. 

Tabela 1. Charakterystyka ankietowanych u ytkowników gospodarstw rolnych, % 

Table 1: Characteristics of surveyed farm owners, % 

Charakterystyka Badana grupa 

Makroregion 

po udniowo-

wschodni 

Polska 

a) kobiety 29,4 39,8 33,5 P e  u ytkowników 

gospodarstw b) m czy ni 70,6 60,2 66,5 

15 - 29  10,9 6,1 7,4 

30 - 49  56,4 43,8 47,8 

50 - 64  29,8 29,7 28,2 

Wiek u ytkowników 

gospodarstw, lat 

65 i wi cej 2,9 20,4 16,6 

a) podstawowe 14,4 45,1 35,0 

b) zawodowe 41,2 27,6 33,8 

c) rednie 33,5 23,3 25,1 

Poziom wykszta cenia 

u ytkowników gosp. 

rolnych 

d) wy sze 10,9 4,0 6,1 

1-2 ha 15,6 37,5 26,2 

2-5 ha 40,8 43,0 32,1 

5-15 ha 37,0 18,0 31,5 

15-50 ha 6,2 1,3 9,3 

Struktura gospodarstw 

wed ug grup obszarowych 

powy ej 50 ha 0,5 0,2 0,9 

ród o: badania ankietowe i dane GUS [2003]. 

Wyniki bada  

Integracja z UE i obj cie polskiego rolnictwa wsparciem w ramach WPR i polityki 

strukturalnej sta y si  przes ank  do wzmocnienia relacji rolników z szeregiem instytucji 

[Wilkin 2006]. Jak pokazuj  wyniki bada  miejsce banków jest tutaj bardzo eksponowane 

(tab. 2). Obok O rodków Doradztwa Rolniczego oraz instytucji b d cych elementem 

systemu instytucjonalnego WPR, tj. w szczególno ci Agencji Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa oraz Agencji Rynku Rolnego, banki s  instytucjami, z którymi 

rolnicy utrzymuj  najcz stsze kontakty. Relacje z bankami, g ównie za po rednictwem 

rachunku bankowego, utrzymuje 90% u ytkowników gospodarstw, za  2/3 z nich 

deklaruje, e kontakty te maj  charakter cz sty. 

Wyniki bada  wskazuj , e te instytucje, z którymi rolnicy utrzymuj  cz stsze 

kontakty, zyskuj  te  w ich opinii wy sze oceny. W skali punktowej od 1 do 5 (gdzie 1 to 

ocena negatywna, 5 bardzo dobra), najlepiej ocenian  instytucj  w opinii rolników s  

O rodki Doradztwa Rolniczego, które uzyska y ocen  4,5. Zaraz po nich dobrze oceniane 
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przez rolników s  te  banki ( rednia ocena 4,2), a dalej agencje rolne oraz samorz d 

terytorialny (zw aszcza gminy). W aspekcie rodzaju banków, rolnicy nieco wy ej oceniali 

banki spó dzielcze (przeci tna ocena 4,36) ni  banki komercyjne (ocena 3,98). Odsetek 

bardzo dobrych i dobrych opinii o wspó pracy z bankami spó dzielczymi osi gn  86,7%, 

za  bankami komercyjnymi 74,2%. 

Tabela 2. Rozk ad liczebno ci gospodarstw wed ug cz stotliwo ci i jako ci relacji z otoczeniem instytucjonalnym 

i ocena instytucji 

Table 2. Distribution of farm number by the frequency and quality of relations with the institutional sphere and 

institutions rating  

Instytucje 
Gospodarstwa 

ogó em (w%) 

Gospodarstwa 

utrzymuj ce cz ste 

relacje (w%) 

Ocena 

instytucji* 

O rodek Doradztwa Rolniczego 90,5 48,8 4,5 

Bank 90,0 61,1 4,2 

Urz d gminy (Samorz d gminy) 87,7 32,7 3,9 

ARiMR 73,0 6,6 3,7 

Urz d powiatowy (Samorz d powiatu) 55,9 2,4 3,5 

Izba Rolnicza 48,8 0,0 3,1 

Agencja Rynku Rolnego 31,3 13,3 3,3 

Powiatowy Urz d Pracy 15,6 1,9 2,8 

Agencja Nieruchomo ci Rolnych 15,2 3,8 2,8 

Gie da Rolna (Rynek Hurtowy) 12,8 2,8 3,0 

Urz d marsza kowski 11,4 0,0 3,0 

Stowarzyszenie  10,9 4,7 3,7 

Zwi zek zawodowy rolników 9,0 0,0 2,8 

Organizacja bran owa 9,0 1,9 3,4 

Agencja Rozwoju Regionalnego  

lub Lokalnego 

              

7,6 

                  

0,0 

                  

2,5 

Inne 7,1 1,4 2,7 

* ocena od 1 do 5, gdzie; 1 negatywna, 5 bardzo dobra 

ród o: badania ankietowe. 

Spo ród badanych rolników z us ug bankowych korzysta 95,9% respondentów. Wynik 

ten jest wy szy o ponad 5% od wykazanego wy ej odsetka rolników deklaruj cych 

wspó prac  z bankiem, co mo e wiadczy , i  cz  rolników, korzystaj c z us ug 

finansowych banków, nie traktuje tego jako wspó pracy. Jak mo na by o oczekiwa  

najwi cej rolników (74,6%) korzysta z us ug bankowych w bankach spó dzielczych (tab. 

3). Odsetek ten wyra a udzia  rolników w badanej zbiorowo ci, dla których BS jest 

jedynym lub g ównym bankiem, je eli chodzi o obs ug  finansow  gospodarstwa. Dla 

cz ci rolników bank spó dzielczy jest drugim bankiem (3,2%). W sumie zatem z us ug 

banków spó dzielczych korzysta 77,8% rolników.  

Oprócz banków spó dzielczych najpopularniejszymi bankami w ród rolników s  

najwi ksze komercyjne banki, takie jako PKO BP i PEKAO S.A., które dysponuj  

najwi ksz  sieci  placówek i bankomatów w kraju.  

W wyniku akcesji w sposób wr cz skokowy wzros o wsparcie finansowe netto dla 

sektora rolnego [Kulawik i Wieliczko 2005]. Sta o si  tak, gdy  oprócz dop at 

bezpo rednich i innych instrumentów pomocowych UE uda o si  utrzyma  cz  narz dzi 

krajowych wsparcia rolnictwa, m.in. inwestycyjne kredyty preferencyjne oraz kredyty 

obrotowe "kl skowe". Akcesja w sposób zdecydowany poprawi a te  warunki 

samofinansowania gospodarstw rolnych. Zwi kszone przep ywy finansowe stworzy y 

szans  na rozszerzenie odsetka gospodarstw rolnych korzystaj cych z szeregu us ug 
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bankowych, zarówno po rednicz cych jak i depozytowych oraz kredytowych. Wiadomo, i  

wymogiem stawianym rolnikom chc cym otrzymywa  dop aty bezpo rednie lub 

dofinansowanie z innych programów unijnych jest posiadanie rachunku bankowego. St d 

bezpo rednio po akcesji obserwowany by  istotny wzrost odsetka rolników posiadaj cych 

rachunek bankowy. Na przyk ad w regionie podkarpackim w roku 2002 odsetek rolników 

posiadaj cych rachunek bankowy wynosi  43%, za  w 2007 r. wynosi  on 91,2% (w ca ym 

makroregionie 96,2%). 

Tabela 3. Liczba i struktura zbiorowo ci rolników korzystaj cych z us ug bankowych wed ug banków 

Table 3. Number and structure of surveyed sample of farmers who use bank services, by servicing bank 

Bank i typ relacji liczba % 

Rolnicy korzystaj cy z us ug bankowych wed ug obs uguj cego ich banku    

BS 639 74,6 

PKO BP 64 7,5 

PEKAO SA 46 5,4 

BPH 29 3,4 

BG  22 2,6 

Inne 21 2,6 

brak  35 4,1 

razem 856 100,0 

Rolnicy korzystaj cy z us ug wi cej ni  1 banku:  120 14,0 

w tym banku:   

BS 27 3,2 

BG  9 1,1 

BPH 12 1,4 

PKO BP 30 3,5 

PKO SA 21 2,5 

Inne 21 2,5 

ród o: badania ankietowe 

Zakres korzystania z oferty banków przez gospodarstwa rolne jest jednak wci  silnie 

zaw ony, ograniczaj c si  do rachunku bankowego i zwi zanych z nim podstawowych 

us ug operacyjnych. Wci  niewielki odsetek rolników korzysta z produktów kredytowych, 

chocia  mo na w tym aspekcie zauwa y  wyra n  tendencj  wzrostow  w stosunku do lat 

poprzednich.  

Wed ug danych GUS z 2002 r., w makroregionie rolnictwa rozdrobnionego 

(Ma opolska i Pogórze) odsetek gospodarstw rolnych zad u onych z tytu u kredytów 

wynosi  zaledwie 11%, w tym zad u onych z tytu u kredytów inwestycyjnych tylko 3,9%. 

Wyniki bada  ankietowych przeprowadzonych w roku 2007 wskazuj , e z kredytów 

obrotowych korzysta 18% rolników, za  z kredytów inwestycyjnych 13,8% rolników (dane 

te dotycz  okresu 2002-2006). Na koniec 2006 r. stan zad u enia z tytu u kredytów rolnych 

wykazywa o 16,8% rolników, w tym z tytu u kredytów inwestycyjnych 8,9% rolników. 

Ponadto 4,8% rolników wykazywa o tak e stan zad u enia z tytu u kredytów 

konsumenckich. Nale y zaznaczy , e istotny wzrost zainteresowania kredytami przez 

rolników, zw aszcza inwestycyjnymi, jest bezpo rednio zwi zany z obj ciem polskiego 

rolnictwa instrumentami finansowania WPR. Po roku 2004 blisko 60% kredytów 

inwestycyjnych pobieranych przez rolników to kredyty pomostowe, s u ce do 
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finansowania przedsi wzi  refundowanych z programów unijnych (g ównie w ramach 

SPO Rolny, a wcze niej SAPARD-u). Tak e cz  kredytów preferencyjnych z linii 

ARiMR, jak równie  komercyjnych, by a pobierana przez rolników w celu 

wspó finansowania przedsi wzi  powi zanych z absorpcj  funduszy unijnych. Blisko 12% 

rolników korzysta tak e z kredytu w rachunku bie cym.  

Wci  relatywnie niewielki jest natomiast odsetek rolników korzystaj cych z 

produktów depozytowych, za  szczególnie niski z innych, bardziej wyrafinowanych 

produktów i us ug bankowych. W tym zakresie mo na tak e zaobserwowa  nieznaczn  

tendencj  wzrostow . W roku 2002 z lokat bankowych na Podkarpaciu korzysta o 12,1% 

rolników, za  z funduszy inwestycyjnych 0,8% [Kata 2003]. Jak wykazuj  badania 

ankietowe w 2007 r., w ca ym makroregionie odsetek rolników korzystaj cych z lokat 

bankowych wynosi  16,3%, za  z funduszy inwestycyjnych 2,2%. 

Charakterystyczne jest, e rolnicy z kredytów rolnych (inwestycyjnych i obrotowych) 

korzystaj  ch tniej w bankach spó dzielczych (tab.4), natomiast z kredytów w rachunku 

bie cym, lokat bankowych, czy funduszy inwestycyjnych w bankach komercyjnych. W 

tym ostatnim przypadku jest to spowodowane tak e faktem, e w wi kszo ci banków 

spó dzielczych dopiero od niedawna s  oferowane tego typu produkty. 

Us ugi bankowe staj  si  coraz bardziej dost pne dla rolników. Jednak szczególnie 

aktywne dzia ania banków zauwa a si  w zakresie sprzeda y kredytów, niedostateczne jest 

natomiast zach canie rolników do korzystania z innych elementów oferty. 

Tabela 4. Struktura ankietowanej zbiorowo ci  rolników wed ug korzystania z produktów i us ug bankowych, %  

Table 4. Structure of surveyed group of farmers according to kind of utilised bank products, % 

Rolnicy klienci banków 
Produkt  Ogó em 

spó dzielczych komercyjnych 

- rachunek rozliczeniowy (ROR) 96,2 95,2 98,4 

- kredyty obrotowe 18,0 20,7 8,2 

- lokaty bankowe 16,3 14,8 21,4 

- kredyty inwestycyjne 13,8 15,3 8,2 

- kredyt w rachunku bie cym 11,9 9,5 20,3 

- doradztwo finansowo-inwestycyjne 3,5 2,6 6,6 

- operacje czekowe i wekslowe 3,2 3,4 2,2 

- ubezpieczenia 2,3 1,9 3,8 

- fundusz inwestycyjny 2,2 0,8 7,1 

- kredyty hipoteczne 1,9 1,9 2,2 

- rachunek walutowy, inwestycyjny 1,5 0,6 4,4 

- leasing 0,5 0,5 0,5 

- por czenia i gwarancje kredytowe 0,4 0,5 0,0 

- promesy kredytowe 0,2 0,3 0,0 

- inne 2,6 2,6 2,2 

ród o: Badania ankietowe. 

 

W celu okre lenia hierarchii kryteriów decyduj cych o wyborze banku jako partnera 

finansowego poproszono respondentów o wskazanie trzech czynników, które by y dla nich 

najwa niejsze (rys. 1). I tak najcz ciej wskazywan  przyczyn  wyboru banku przez 

u ytkowników gospodarstw rolnych by a blisko  placówki banku, a zatem atwy do niego 

dost p. Na kolejnym miejscu znalaz a si  znajomo  banku (wcze niejsze kontakty), a 

tak e znajomo  jego pracowników, a dalej dobra opinia o banku oraz jako  obs ugi i 

indywidualne podej cie do klienta. Te czynniki mia y szczególnie du e znaczenie dla 
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rolników, klientów banków spó dzielczych. Zwracali oni zatem szczególn  uwag  na te 

aspekty, które kszta tuj  jako  relacji klienta z bankiem i w literaturze okre lane s  

mianem relationship banking [Boot 2000]. W przypadku motywów wyboru banku 

komercyjnego przez rolników nieco wi ksze znaczenie ni  w przypadku banków 

spó dzielczych, mia y takie czynniki jak szeroki zakres oferowanych us ug, renoma banku, 

jego pozycja na rynku finansowym oraz rozbudowana sie  placówek i bankomatów. Dla 

cz ci klientów tych banków wa n  przes ank  wyboru by a dost pno  banku przez 

nowoczesne kana y, takie jak internet, modem czy telefon. 
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ród o: badania ankietowe 

Rys. 1. Czynniki wyboru banku przez rolników klientów, banków spó dzielczych (BS) i komercyjnych (BK) 

Fig. 1. Factors affecting choice of bank by farmers, clients of cooperative banks (BS) and commercial banks (BK) 
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Jak pokazuj  badania, dost pno  i atwo  korzystania z us ug bankowych ma dla 

rolników (zarówno klientów banków spó dzielczych i banków komercyjnych) wa niejsze 

znaczenie ni  czynniki ekonomiczne, decyduj ce o koszcie us ug bankowych 

(oprocentowanie kredytów, op aty i prowizje bankowe) lub op acalno ci produktów 

oferowanych rolnikom (oprocentowanie depozytów). 

Takie problemy jak biurokracja, niejasne regulaminy i warunki umów, kolejki, czy te  

ma o przyjazna obs uga mog  w znacznym stopniu ogranicza  atwy i szybki dost p do 

us ug bankowych i skutecznie zniech caj c rolników do korzystania z tego typu us ug. 

Rolnicy jako klienci banków najwy ej oceniaj  w a nie te aspekty dzia alno ci bankowej, 

które decyduj  o jako ci relacji klientów z bankami. Chodzi tutaj przede wszystkim o 

uprzejmo  i kwalifikacje personelu, dost pno  banku, warunki lokalowe, jako  i 

szybko  obs ugi, jako  informacji i przyjazno  procedur bankowych (tab. 5). Sektor 

bankowy nale y do tych sektorów, które najszybciej dostosowuj  si  do wymogów rynku. 

Z drugiej strony na rynku us ug bankowych panuje du a konkurencja, co powoduje, e 

banki zwracaj  coraz wi ksz  uwag  na zakres i jako  oferowanych us ug oraz charakter i 

jako  wspó pracy z klientem. 

Tabela 5. Ocena aspektów dzia alno ci bankowej przez rolników 

Table 5. Farmers' assessment of various aspects of bank activities 

Banki ogó em rednia ocena 
Cecha produktu lub/i obs ugi rednia 

ocena* 

odchylenie 

standardowe 

wspó czynnik 

zmienno ci 
BS BK 

Uprzejmo  personelu 4,18 1,03 24,5 4,15 4,27 

Dost pno  banku, godziny 

otwarcia 

 

4,0 

 

1,07 

 

26,7 

 

4,04 

 

3,82 

Warunki lokalowe, parking 3,69 1,1 29,8 3,74 3,57 

Kwalifikacje kadry 4,03 1,74 43,2 4,04 3,97 

Sie  placówek, bankomaty 3,31 1,19 35,8 3,18 3,75 

Przyjazno  procedur bankowych 3,3 0,97 29,4 3,26 3,38 

Szybko  obs ugi (np. przelewy, 

kredyty) 

 

3,66 

 

0,99 

 

27,1 

 

3,64 

 

3,37 

Ró norodno  oferty 3,44 0,92 26,8 3,37 3,67 

Pomoc konsultingowa 3,07 1,07 34,9 2,94 3,43 

Dost p poprzez nowoczesne 

kana y (internet, telefon) 

 

3,04 

 

1,25 

 

41,1 

 

2,83 

 

3,66 

Oprocentowanie kredytów 2,91 1,02 35,0 2,95 2,80 

Oprocentowanie depozytów 2,74 1,02 37 2,76 2,68 

Op aty i prowizje za us ugi 

bankowe 

2,99 1,11 37 3,03 2,85 

Jako  informacji 3,58 1,01 28,2 3,58 3,57 

Elastyczno  oferty np. mo liwo  

negocjacji warunków umowy 

 

3,17 

 

1,01 

 

31,7 

 

3,18 

 

3,12 

Zró nicowanie asortymentu us ug  3,13 0,97 30,8 3,07 3,32 

Specyficzne us ugi: leasing, 

faktoring, ubezpieczenia 

 

2,59 

 

1,07 

 

41,2 

 

2,45 

 

2,99 

* ocena w skali od 1 do 5; gdzie 5 to ocena najwy sza. 

ród o: badania ankietowe 

Nieco gorzej oceniaj  natomiast rolnicy te aspekty dzia alno ci banków, które 

wp ywaj  na cen  wiadczonych us ug bankowych. Chodzi tutaj szczególnie o 

oprocentowanie kredytów i depozytów oraz poziom op at i prowizji bankowych. Pomimo, 

e, jak pokazuj  dane NBP [Sytuacja finansowa ...2006], w Polsce od kilku lat dosy  
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istotnie obni a si  mar a odsetkowa realizowana przez banki, to jednak wci  rolnicy 

uwa aj , e oferowane im oprocentowanie kredytów jest za wysokie, a depozytów ma o 

atrakcyjne. Podobna ocena dotyczy tak e wysoko ci prowizji i op at bankowych. 

W ocenie rolników banki spó dzielcze uzyskuj  wy sze noty od banków 

komercyjnych w zakresie wi kszo ci aspektów dzia alno ci bankowej, które decyduj  o 

relacjach z klientami (wpisuj  si  w koncepcj  relationship banking). Drugim obszarem, w 

obr bie którego banki spó dzielcze uzyska y wy sze oceny ni  banki komercyjne, s  

czynniki decyduj ce o cenie oferowanych produktów i us ug, tj. oprocentowanie kredytów i 

depozytów, a tak e konkurencyjno  op at i prowizji bankowych. Równie  niektóre 

aspekty kszta tuj ce jako  us ug bankowych by y wy ej oceniane przez klientów banków 

spó dzielczych. Chodzi tu o ma  uci liwo  procedur bankowych (zw aszcza 

kredytowych), a tak e elastyczno  oferty. Natomiast w porównaniu do banków 

komercyjnych ni ej oceniana by a ró norodno  i kompleksowo  oferty, a tak e 

dost pno  banku poprzez nowoczesne kana y, takie jak internet. Ni ej te  oceniano w 

bankach spó dzielczych oferowanie przez bank nowoczesnych technik obs ugi klientów 

oraz specyficznych us ug (np. leasing, factoring, ubezpieczenia). 

Wnioski 

W czenie polskich rolników do systemu WPR wymusi o rewolucyjne zmiany w 

stosunkach rolników z instytucjami finansowymi i doradczymi. W ko cu lat 90. tylko 

kilkana cie procent rolników mia o swoje konta w bankach i korzysta o z ich us ug. W 2004 

r. prawie 90% rolników musia o mie  konto w banku, aby móc skorzysta  z p atno ci 

bezpo rednich i innych form wsparcia unijnego. Dodatkowym impulsem do upowszechniania 

korzystania z us ug bankowych przez rolników by a konieczno  zapewnienia sobie kredytów 

pomostowych i uzupe niaj cych, niezb dnych do wykorzystania rodków strukturalnych 

wspieraj cych inwestycje w gospodarstwach, dostosowanie produkcji do standardów 

unijnych, czy te  ró nicowanie dzia alno ci rolniczej. 

Oczekiwania rolników wobec banków ukierunkowane s  na zapewnienie obs ugi na 

wysokim poziomie, przez kompetentn  kadr  pracownicz , zaufanie do banku i budowanie 

d ugotrwa ych relacji. Rolnicy ceni  sobie powa ne traktowanie przez bank zg aszanych 

problemów oraz indywidualne, partnerskie traktowanie. W opinii rolników klientów 

banków czynniki takie jak znajomo  banku i zaufanie do niego, znajomo  jego 

pracowników itp. maj  istotne znaczenie w ocenie banków oraz jako kryterium wyboru 

banku przez klienta. 

Wyniki bada  ukazuj  pozytywny obraz wspó pracy rolników z bankami, zarówno w 

aspekcie oceny wspó pracy z bankami spó dzielczymi jaki i bankami komercyjnymi, 

chocia  w tym drugim przypadku ocena jest nieco ni sza. 

Na tle innych instytucji, z którymi rolnicy wspó pracuj  lub utrzymuj  kontakty, banki 

s  oceniane bardzo pozytywnie. Jedynie O rodki Doradztwa Rolniczego, których 

aktywno  po wej ciu Polski do UE znacznie wzros a i które wiadcz  szerok  pomoc dla 

rolników w pozyskiwaniu rodków unijnych, s  przez nich oceniane wy ej ni  banki.  

Wzrost odsetka rolników korzystaj cych z us ug finansowych banków, a tak e dobra 

ocena relacji z bankami, wskazuj  na prze amywanie pewnej tradycyjnej nieufno ci 

rolników wobec instytucji finansowych oraz ich zachowawczej postawy na rynku us ug 

finansowych. 
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