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Akademia Leona Koźmińskiego

Jak SKOK-i przetrwały kryzys finansowy?

1. Wstęp

Od września 2008 roku kryzys fi nansowy zyskał rangę globalnego, choć 
pierwszy jego zwiastun na wystąpił na przełomie marca i kwietnia 2007 
roku, kiedy to korporacja New Century Financial zaprzestała udzielania no-
wych kredytów z powodu gwałtownych przeterminowań kredytów mieszka-
niowych klientów o niskiej wiarygodności. Kryzys nieomalże od początku 
stał się przedmiotem wielostronnych analiz naukowych i publicystycznych, 
wśród których na uwagę zasługuje badanie instytucjonalnych uwarunkowań 
radzenia sobie z zawirowaniami na rynkach fi nansowych. 

Przedmiotem podjętych przeze mnie analiz jest szczególna instytucja fi -
nansowa, a mianowicie związki kredytowe (credit union, cooperative sa-
vings and credit union)2 znane pod polską nazwą spółdzielcze kasy oszczęd-
nościowo-kredytowe (SKOK). Jak wynika z przedstawionych niżej danych 
zarówno SKOK-i w Polsce jak związki kredytowe w innych krajach (Au-
stralii, Brazylii, Irlandii, Kanady, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii) 
poradziły sobie z wyzwaniami kryzysu lepiej niż inne instytucje fi nansowe. 
Pojawia się w związku z tym pytanie o to jakie cechy unii sprawiają, że są 

1 alukasiewicz@mediaskok.pl
2 W tekście stosuje się zamiennie terminy: kasy spółdzielcze, unie kredytowe, związki 

kredytowe, spółdzielnie kredytowe.
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one bardziej odporne na zawirowania. W poszukiwaniu odpowiedzi na to 
pytanie skoncentrowałam się na naszych SKOK-ach, ale zasadne wydaje się 
przypuszczenie, że owe czynniki uodporniające związki kredytowe na kry-
zys mają charakter instytucjonalny i ponadkulturowy. 

2. Geneza i misja związków kredytowych na świecie i w Polsce

Termin „związek kredytowy” został użyty po raz pierwszy jako nazwa 
spółdzielni fi nansowej Belga Francoisa Haecka w 1848 roku3. 

SKOK (credit union) – wg defi nicji Światowej Rady Związków Kre-
dytowych (World Council of Credit Unions – WOCCU) jest spółdzielczą 
instytucją fi nansową, będącą własnością i kontrolowaną przez jej człon-
ków, którzy korzystają z jej usług. SKOK-i służą grupom, które połączone 
są wspólną więzią, taką jak miejsce pracy, miejsce zamieszkania czy parafi a, 
do której uczęszczają. SKOK-i są również organizacjami niezarobkowymi 
(not-for-profi t) oraz istnieją aby dostarczać bezpiecznego, dostępnego miej-
sca, w którym członkowie mogą oszczędzać, pożyczać oraz korzystać z in-
nych usług za rozsądną cenę4.

Zgodnie z Ustawą z 14 grudnia 1995 r. o spółdzielczych kasach oszczęd-
nościowo-kredytowych (DzU z 1996 r., nr 1, poz. 2 z późn. zmianami), 
SKOK jest to spółdzielnia osób fi zycznych, prowadząca działalność nie-
zarobkową, której celem jest gromadzenie środków pieniężnych wyłącz-
nie swoich członków, udzielanie im pożyczek i kredytów, w tym na cele 
związane z działalnością gospodarczą, przeprowadzanie na ich zlecenie 
rozliczeń fi nansowych oraz pośredniczenie przy zawieraniu umów ubez-
pieczenia.

Defi nicje związku kredytowego wskazują wspólną więź członków i kre-
dytowy charakter instytucji. Jest on spółdzielnią o charakterze niedochodo-
wym, zarządzaną zgodnie z zasadami demokratycznymi, której celem jest 
zachęcanie do oszczędności i wykorzystywanie zebranych funduszy na po-
życzki i inne usługi dla członków i ich rodzin. Jego członkami są głównie 
osoby z małymi dochodami fi nansowymi, które znajdują się poza zaintere-
sowaniem banków.

3 Voorhis J. (1059), Credit Unions. Basic Cooperatives, wyd. 2, Chicago, s. 18.
4 Credit Union Bylaws, World Council of Credit Unions, Madison, 2000.
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Związki kredytowe wykształciły się z niemieckich systemów spółdziel-
czości kredytowej, przede wszystkim rozpowszechnionych przez Friedricha 
W. Raiffeisena. Te same idee na terenie USA wykształciły własny model 
spółdzielczości nazywany amerykańskim modelem spółdzielczości kredy-
towej. W 1909 roku Desjardins utworzył związek kredytowy pod nazwą 
St. Mary’s Cooperative Credit Association, jako pierwszy w Stanach Zjed-
noczonych, w Manchester. Propagatorami idei Desjardinsa byli Pierre Jay 
i Edward Filene5. Pierre Jay na podstawie badań istniejących stowarzyszeń 
oszczędnościowo-pożyczkowych opracował podstawy prawne funkcjono-
wania związków kredytowych. Pierwsze regulacje prawne na szczeblu sta-
nowym w USA zostały przyjęte w stanie Massachusetts w roku 1909 w po-
staci Credit Union Act.

II wojna światowa zahamowała rozwój związków kredytowych. Dopiero 
po wojnie rozpoczęła się ich ekspansja. W 1958 roku, w oparciu o doświad-
czenia amerykańskie, powstała silna sieć związków kredytowych w Irlandii. 
W 1960 roku związki kredytowe zaczęły powstawać w Wielkiej Brytanii. 

Transformacja gospodarcza w Europie Środkowo-Wschodniej na prze-
łomie XX i XXI wieku stworzyła możliwości rozwoju unii kredytowych 
w Polsce (spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe), w Rumunii, Li-
twie, Łotwie, Macedonii, Mołdowie oraz na Ukrainie i w Rosji. Obecnie 
unie kredytowe działają w Europie, Australii, Ameryce, Afryce, Azji. 

Bogata historia organizacji pomocowych i samopomocowych na terenie 
Polski sięga korzeniami średniowiecza. Wprowadzenie chrześcijaństwa do 
Polski wniosło nowe standardy religijności i zachowań społecznych. Zakony 
świadczyły pomoc ubogim i potrzebującym w formie jałmużny, budowały 
system opieki zdrowotnej i edukacji. Na przestrzeni wieków pomoc i samo-
pomoc fi nansowa dynamicznie się rozwijały.

Wiek XIX przyniósł instytucjonalizację działalności pożyczkowej. 
W 1816 roku ks. Stanisław Staszic, uznany powszechnie za ojca polskiej 
spółdzielczości założył Towarzystwo Rolnicze Hrubieszowskie wraz z Ban-
kiem Pożyczkowym. Rok 1844 to data powstania we Lwowie Galicyjskiej 
Kasy Oszczędności, pierwszej spółdzielni oszczędnościowo-kredytowej 
działającej według współczesnego modelu unii kredytowej (modelu Raif-
feisena). Za pierwszą polską spółdzielnię oszczędnościowo-pożyczkową 

5 History od Credit Union Movement, http://www.ccul.org/cuhistory.htm, z dnia 
20.04.2008, s. 1.
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uznaje się założone w 1861 r. Towarzystwo Pożyczkowe dla Przemysłow-
ców m. Poznania. W 1890 roku w Czernichowie koło Krakowa powstała 
pierwsza Spółkowa Kasa Oszczędności i Pożyczek założona przez Francisz-
ka Stefczyka, uważanego za pioniera polskiej spółdzielczości wiejskiej. Za-
poznawszy się w Niemczech z organizacją i funkcjonowaniem spółdzielni 
oszczędnościowo-pożyczkowych typu Raiffeisena6. Franciszek Stefczyk 
zaczął szerzyć ich idee wśród ludności wiejskiej. Kasy miały gromadzić 
oszczędności członków i udzielać im kredytu jako samoobrony przed li-
chwą. Franciszek Stefczyk stał się wzorem dla wszystkich działających dzi-
siaj związków kredytowych. Działalność Franciszka Stefczyka skupiała się 
na szerzeniu i popularyzowaniu wiedzy z zakresu spółdzielczości, oszczę-
dzania i inwestowania. Budowała świadomość narodową, zwalczała skrajne 
ubóstwo mieszkańców wsi. Franciszek Stefczyk jest patronem całego ruchu 
SKOK, a największa Kasa nosi jego imię.

Przemiany społeczne i ustrojowe zapoczątkowane w 1989 roku umożliwi-
ły odbudowę systemu kas spółdzielczych w Polsce. 23 maja 1991 roku zosta-
ła uchwalona przez Sejm ustawa o związkach zawodowych (DzU nr 55, poz. 
234 z późn. zm.), która w art. 39 otworzyła możliwość tworzenia spółdziel-
czych kas oszczędnościowo-kredytowych. Kasy zaczęły powstawać w 1992 
roku. Szybko okazało się, że regulacja organizacji i działalności kas zawarta 
w ustawie o związkach zawodowych była zbyt ogólnikowa i niedoskonała. 
W dniu 14 grudnia 1995 r. uchwalona została ustawa o spółdzielczych kasach 
oszczędnościowo-kredytowych (DzU z 1996 r. nr 1, poz. 2 z późn. zm.) re-
gulująca zasady ich tworzenia i działalności. W okresie ponad kilkunastolet-
niego okresu funkcjonowania ustawy, podlegała ona licznym nowelizacjom, 
których skutkiem było znaczne rozszerzenie zakresu działania SKOK-ów.

3. Unie kredytowe na świecie

Unie kredytowe działają niemal na wszystkich kontynentach. Prowadzą 
działalność w 97 krajach świata za pośrednictwem 53 689 kas, zrzeszając 
185 800 237 członków7.

6 Ossowski, J., (2007). Spółdzielcze kasy i polskie tradycje instytucji ekonomii społecz-
nej, w: Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe charakterystyka, rozwój, otoczenie, 
Sopot, FPZK.

7 Statistical Report 2008, www.woccu.org, 01.09.2009.
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Ponieważ kasy są przede wszystkim organizacjami ludzi, nie zaś kapita-
łu, jako jeden z najważniejszych parametrów wskazujących na miejsce unii 
kredytowych na rynku usług fi nansowych Światowa Rada (WOCCU) przyj-
muje tzw. penetrację, czyli udział procentowy członków kas w stosunku do 
ludności w wieku produkcyjnym. Raport statystyczny WOCCU 20088 za-
wiera porównanie z rokiem 2007.

Tabela 1. Udział procentowy członków unii kredytowych w stosunku do 
ludności w wieku produkcyjnym

2007 2008
Afryka (22 kraje) 8,36% 11,08%
Azja (21 państw) 2,55% 2,57%
Europa (12)  3,61% 3,71%
Ameryka Północna (2) 43,81% 44,06%
Ameryka Łacińska (16) 4,84% 4,71%
Karaiby (18) 41,35% 23,41% (bez Haiti 41,29%)
Oceania (6) 18,50% 17,79%
Unie Kredytowe na świecie ogółem (97) 7,51% 7,51%

Źródło: WOCCU.

Penetracja w wybranych państwach, na przykładzie których zilustrowa-
no sytuację unii kredytowych w czasie kryzysu przedstawia się następują-
co: Australia 24,2%, Brazylia 2,5% Irlandia 74,8%, Kanada 47,3%, Polska 
6,7%, Stany Zjednoczone 43,7% 9. 

4. Unie kredytowe w kryzysie w wybranych krajach

Według Raportu WOCCU (2009)10 unie kredytowe, inaczej niż inne in-
stytucje fi nansowe udzieliły niewielu – jeśli w ogóle – kredytów hipotecz-
nych typu „subprime”, a zatem nie były przyczyną obecnej sytuacji ekono-

8 www.woccu.org, 01.09.2009.
9 Dane za 2008 rok, www.woccu.org, 01.09.2009.
10 Raport WOCCU, 2009.
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micznej. Zazwyczaj konserwatywne praktyki w zakresie kredytowania oraz 
fi lozofi a stawiająca potrzeby członków przed zyskiem instytucji, uchroniły 
w rezultacie spółdzielcze kasy przed zaangażowaniem się w nierozważne 
operacje fi nansowe, a tym samym odróżnia je od instytucji odpowiedzial-
nych za pozbawione skrupułów kredytowanie w ostatnich latach. Poniżej 
przedstawiono sytuację unii kredytowych w wybranych krajach w związku 
z kryzysem gospodarczym na koniec 2008 roku. 

Australia
W Australii kryzys przebiegał łagodnie, wartość nieruchomości, ogólnie 

biorąc, nie spadła a przeterminowanie pozostawało na niskim poziomie. Ry-
nek sekurytyzacji uległ zawieszeniu, powodując, że wielkie banki musiały 
poszukiwać depozytów detalicznych, co spowodowało wzrost stóp procen-
towych i spłaszczyło marże w uniach kredytowych. 

Brazylia
Unie kredytowe nie odczuwały w 2008 roku skutków kryzysu. Miały wy-

soką płynność i fi nansowały się ze środków krótko- i średnioterminowych. 
Finansowanie długoterminowe było także dostępne za pośrednictwem pań-
stwowego banku rozwoju.

Irlandia
Unie kredytowe nie były objęte najnowszym programem ratowania sek-

tora fi nansowego. 
20 września 2008, Irlandia została pierwszym krajem, który w odpo-

wiedzi na kryzys podniósł na dwa lata poziom ubezpieczenia depozytów, 
z 20 000 do 100 000 euro. Po raz pierwszy unie kredytowe w Republice 
Irlandii są objęte państwowym Systemem Ochrony Depozytów. Ustalane 
są szczegóły dotyczące tego jak unie kredytowe będą płacić za ochronę. 
Nie było zmiany w tym zakresie w Irlandii Północnej, zatem istnieje róż-
nica pomiędzy poziomem gwarancji oszczędności członków kas w obu 
krajach.

Można wskazać pozytywny wpływ zaistniałej sytuacji na kasy: gwaran-
cja depozytów w kasach jest 10 razy wyższa niż poprzednio funkcjonujący 
system ochrony depozytów organizowany przez kasy; oraz ponieważ banki 
udzielają mniej kredytów, ludzie więcej pożyczają w uniach kredytowych. Po 
raz pierwszy od wielu lat relacja pożyczek do depozytów w kasach przekro-
czyła 50%.
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Inwestycje unii kredytowych, chociaż unikające ryzyka i dobrze zdywer-
syfi kowane zostały dotknięte przez kryzys, szczególnie w drugiej połowie 
roku 2008. Ten problem pozostaje aktualny w roku 2009.

Kanada
Rząd zaoferował gwarancje dla instytucji regulowanych prawem federal-

nym, co dotyczy także części unii kredytowych. Jest to gwarancja wysoko 
oprocentowanych pożyczek międzybankowych. Nie było zmian w ubezpie-
czeniu depozytów w bankach.

Depozyty w uniach kredytowych są ubezpieczone na poziomie prowincji. 
W Kolumbii Brytyjskiej rząd zniósł limit wartości depozytów gwarantowa-
nych w uniach kredytowych.

Do końca 2008 roku wpływ globalnego kryzysu był w Kanadzie względ-
nie łagodny. Kanadyjskie unie kredytowe poradziły sobie ze spowolnieniem 
gospodarczym i kontynuują kredytowanie swoich członków. W 2008, sy-
stem unii kredytowych zanotował zdrowy wzrost akcji kredytowej na po-
ziomie 7,3%. Pewne napięcia pojawiały się na rynkach kredytu konsumen-
ckiego i hipotecznego, ale wydają się możliwe do opanowania i normalne 
w warunkach recesji.

Stany Zjednoczone
Unie kredytowe nie są objęte rządowym planem dokapitalizowania 

banków. Trwa dyskusja, czy unie kredytowe powinny mieć dostęp do tego 
funduszu. Zarządzany przez federalnego regulatora (NCUA) fundusz płyn-
nościowy (central liquidity facility) otrzymał zgodę na rozszerzenie działal-
ności.

30 września 2008 rząd zwiększył ubezpieczenie depozytów w bankach, 
kasach oszczędnościowych oraz uniach kredytowych z 100,000 do 250,000 
dolarów. Przepis wszedł w życie 31 grudnia 2008 i obowiązuje przez rok.

Wszystkie unie kredytowe posiadające gwarancje federalne muszą po-
nieść łączny koszt w wysokości 5,9 miliarda dolarów z tytułu składki ubez-
pieczeniowej w związku z objęciem przez National Credit Union Administra-
tion programem naprawczym i innymi działaniami central inwestycyjnych: 
U.S. Central Federal CU oraz Western Corporate Federal CU.

Unie kredytowe doświadczyły zarówno pozytywnego, jak i negatywne-
go wpływu ze strony kryzysu fi nansowego. Saldo depozytów terminowych 
wzrosło w ostatnich miesiącach o 52 miliardy dolarów, a unie kredytowe mają 
bezprecedesowo dobrą prasę, „jako bezpieczna wyspa wśród ekonomicznego 
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sztormu”. Unie kredytowe w niektórych stanach takich jak Kalifornia i Flory-
da, odczuwają problemy związane ze słabą kondycją lokalnej gospodarki.

Wielka Brytania
Unie kredytowe zostały włączone do rządowego Planu Odszkodowań 

Usług Finansowych (Financial Services Compensation Scheme) poczynając 
od lipca 2002, kiedy zostały objęte regulacjami Urzędu Nadzoru Usług Fi-
nansowych (Financial Service Authority). Rząd nie planuje żadnych dopłat 
do kapitału unii kredytowych.

Odkąd poziom gwarancji został podniesiony z 35 000 do 50 000 fun-
tów, unie kredytowe są traktowane jak inne instytucje depozytowe. Obecnie 
100% całkowitej kwoty depozytów jest ubezpieczona.

Unie kredytowe przyciągają więcej oszczędności ponieważ depozytariu-
sze  poszukiwali bezpiecznego miejsca dla swoich pieniędzy. Konsumenci 
jednocześnie rozkładają swoje depozyty do różnych instytucji tak, aby były 
one objęte w całości przez system gwarancji. Niektóre unie kredytowe rapor-
tują wzrost popytu na kredyty, inne informują o wzroście przeterminowań.

5. Kasy spółdzielcze w Polsce

Obecnie11 w Polsce działają 63 spółdzielcze kasy, zrzeszające ponad 
1,9 mln członków. Ponieważ do kasy należy zwykle jeden członek rodziny – 
pozostali nie uzyskują wprost członkostwa, są natomiast benefi cjentami usług 
oferowanych przez kasy – oznacza to, że zakresem działania kas objętych jest 
w praktyce około 8 milionów ludności. Kasy prowadzą działalność w 1773 
placówkach. Aktywa SKOK-ów wynoszą ponad 11,1 mld zł, a saldo depo-
zytów i innych rachunków oszczędnościowych wynosi 10,4 mld zł. Saldo 
udzielonych pożyczek i kredytów wynosi 7,8 mld zł. Aktywa kas stanowią 
zatem ok. 1% sumy bilansowej sektora bankowego i gromadzą około 2,6% 
depozytów gospodarstw domowych.

5.1.Rozwój SKOK w latach 2008 – lipiec 2009
Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe są opisywane jako orga-

nizacje tworzone w pierwszej kolejności przez ludzi, nie zaś kapitał. Dlate-

11 www.skok.pl, 20.09.2009.
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go przyrost bazy członkowskiej stanowi o sile kas. Obserwując rozwój kas, 
widzimy, że członkowie obdarzają je wysokim zaufaniem, bowiem w więk-
szości okresów, dynamika oszczędności jest większa od wzrostu bazy człon-
kowskiej. Można stąd wysnuć kilka wniosków: że nowi członkowie przy-
chodzą z coraz większymi kwotami oszczędności, a także, że dotychczasowi 
członkowie dodają nowe depozyty (zwiększają wartość dotychczasowych 
oszczędności).

Przyrost bazy członkowskiej oraz przyrost salda depozytów w latach 
2008–2009 ilustrują wykresy 2 i 3, zaś dynamika SKOK ogółem została 
pokazana w tabeli 2. Rok 2008 to wyraźnie większe przyrosty miesięczne 
(poza majem i listopadem, gdzie wartości zrównały się). Wysokie warto-
ści w czerwcu i lipcu są echem akcji marketingowej i konferencji krajo-
wej SKOK (duża – jak na SKOK – obecność w różnych mediach). Jesień 
to ofi cjalny, jeśli tak można powiedzieć, początek światowego kryzysu fi -
nansowego. Ogłoszono upadłość banku inwestycyjnego Lehman Brothers 
oraz innych instytucji, a także ujawniono skalę problemu. Polacy zaczęli 
masowo przenosić środki z funduszy inwestycyjnych i giełdy do bezpiecz-
nych instrumentów. Skutkiem jest między innymi wzrost salda depozytów 
w SKOK-ach.

Wykres 1. Porównanie przyrostu bazy członkowskiej (w tysiącach osób) 
w latach 2007–2009

Źródło: Kasa Krajowa.
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Wykres 2. Porównanie przyrostu salda depozytów (w tysiącach złotych) 
w latach 2007–2009

Źródło: Kasa Krajowa.

Jak zaznaczono wcześniej, rozwój spółdzielczych kas jest wypadkową 
wzrostu bazy członkowskiej. Możliwości fi nansowe kas w zakresie budo-
wania dostępnej oferty pożyczkowej zależą od mobilizacji oszczędności 
członkowskich. W roku 2008 widać częściową korelację między przyrostem 
bazy członkowskiej a rozwojem sytuacji kryzysowej na światowych rynkach 
fi nansowych. Ostatecznie kasy zanotowały istotne zwiększenie salda depo-
zytów w 2008 roku o 28,3%. 

W roku 2008 SKOK-i rozwijały się wyraźnie szybciej, niż w roku po-
przednim. Baza członkowska powiększyła się w ciągu 2008 roku o 187 tys. 
osób, co daje 11,2% przyrostu. To wynik lepszy niż w roku 2007, w którym 
w kasach przybyło 118 tys. członków, co stanowiło ok. 8% wzrost. W 2008 
roku depozyty w kasach zwiększyły się o 1,899 mld zł – 28% wzrost (ta-
bela 2), co stanowi wynik lepszy niż w roku 2007 (odpowiednio 1,152 mld 
zł) – wykres 2.2. W ślad za rozwojem akcji depozytowej podążały pożyczki 
i kredyty, które zwiększyły się o 1,786,9 mld zł czyli o 28,3% (w roku 2007 
było to 1,100 mld zł) Wiodącą usługą w 2008 roku wydają się być pożyczki, 
których saldo rosło szybciej niż saldo depozytów. Poprawia się tym samym 
relacja pożyczek do depozytów z 77% na koniec 2007 r. do 80,6% w 2008 r. 
Oferta SKOK-ów jest atrakcyjna zarówno dla nowych członków, którzy 
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przenieśli oszczędności z innych instytucji, jak również dla dotychczaso-
wych, którzy zwiększają swoje zaangażowanie w SKOK-ach, co przekłada 
się na wyniki w 2009 roku. W roku 2009 SKOK dalej odnotowują wzrosty, 
według danych na lipiec 2009 zwiększyła się liczba placówek o 16, przybyło 
99 tys. członków, co stanowi wzrost w stosunku do 2008 roku o 5,3%, akty-
wa wzrosły o 1713 mld (18,1%), depozyty o 1820 mld (21,2%), udzielono 
więcej pożyczek o 870 498 tys. (12,6%) – (tabela 2).

Tabela 2. Dynamika SKOK ogółem 

2007 2008 Przyrost Stopa 
wzrostu

lipiec 
2009 Przyrost Stopa 

wzrostu
Liczba 
placówek

1663 1 757 94 5,6% 1 773 16 0,9%

Liczba 
członków1 

1669 1 856 187 11,2% 1 955 99 5,3%

Aktywa1 7 303 680 9 446 921 2 143 241 29,3% 11 159 963 1 713 042 18,1%
Depozyty1 6 704 956 8 604 073 1 899 117 28,3% 10 424 373 1 820 300 21,2%
Pożyczki1 5 147 705 6 932 627 1 786 922 34,7% 7 803 125 870 498 12,6%

1 Dane w tys. zł,   Źródło: Kasa Krajowa.

Podsumowując, można wskazać, że SKOK-i rozwijały się szybko, powy-
żej tempa wzrostu gospodarki: tempo wzrostu produktu krajowego (GNP) 
wynosiło odpowiednio w roku 2007 8,6%, a w roku 2008 4,8%. Kryzys fi -
nansowy nie tylko nie osłabił pozycji SKOK-ów, ale wręcz przyczynił się do 
ich rozwoju. SKOK-i zostały docenione jako instytucje zaufania publiczne-
go, co przełożyło się na wzrost bazy członkowskiej. Polacy zaczęli masowo 
przenosić środki z funduszy inwestycyjnych i giełdy do bezpiecznych w ich 
ocenie instytucji. Skutkiem docenienia i obdarzenia zaufaniem jest między 
innymi wzrost salda depozytów w SKOK-ach.

5.2. Czynniki kształtujące odporność unii kredytowych na kryzys 
na przykładzie SKOK

Przedstawione wyżej dane skłaniają do pytania o uwarunkowania unii 
kredytowych sprawiające, że są one bardziej odporne na zawirowania ryn-
kowe. Analiza SKOK będących szczególnym przykładem tego typu unii po-
zwala na dwóch typów czynników: wewnętrznych i zewnętrznych. 
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Czynniki wewnętrzne to:
• Geneza i misja SKOK. Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe 

są instytucjami fi nansowymi, które powstały po roku 1989, pierwsze kasy 
zostały założone i rozpoczęły działalność w 1992 roku. SKOK-i w Polsce 
powstawały przede wszystkim przy dużych zakładach przemysłowych (ko-
palnie, huty, elektrownie, stocznie, placówki oświatowe, służba zdrowia). 
Wprowadzono spółdzielczość tam, gdzie jej dotąd praktycznie nie było – 
SKOK stawia sobie za zadanie umożliwianie dostępu do usług fi nansowych 
zwykłym ludziom, stwarzając im możliwość zaspokojenia ich potrzeb, re-
alizacji celów osobistych oraz poprawy ich kondycji ekonomicznej i pozy-
cji społecznej, zapobiegają wykluczeniu ekonomicznemu. SKOK, „ufając” 
ludziom o różnym statucie majątkowym, zyskał grono wiernych członków 
odwzajemniających się zaufaniem do kas.

• Organizacja not-for-profi t. SKOK-i są przedsiębiorstwami ekonomii 
społecznej i prowadzą działalność niezarobkową, tj. nie stawiają sobie 
za cel zysku, ale przede wszystkim tworzenie korzystnej oferty usług dla 
członków SKOK. Określają się jako organizacje samopomocy fi nanso-
wej. SKOK-i starają się, aby Polacy korzystali z dobrych, tanich i nowo-
czesnych zarazem usług fi nansowych. W tym celu otwierają nowe oddziały, 
rozwijają sieć bankomatów, dostęp do kont przez Internet, rozwijają za-
kres usług o produkty ubezpieczeniowe i ofertę funduszy inwestycyjnych. 
Dostępność, powszechność usług SKOK-ów jest zasadniczym czynnikiem 
sukcesu.

• Samofi nansowanie kas. SKOK-i są samowystarczalnymi instytucja-
mi fi nansowymi polegającymi wyłącznie na więzi członkowskiej (przepro-
wadzają operacje fi nansowe wyłącznie ze swoimi członkami i tylko oni są 
właścicielami kas). Nie korzystają z fi nansowej pomocy państwa, nie wyma-
gają także żadnego innego wsparcia od donorów czy sponsorów (odmiennie 
niż większość organizacji pozarządowych).

• Właściwy nadzór i zarządzanie przez Kasę Krajową 
–  Kasy nigdy nie odnotowały jako branża większych problemów, a w okre-

sach trudności gospodarczych bardzo dobrze się rozwijają. Z uwagi 
na kryzys fi nansowy zostały podjęte decyzje dotyczące zwiększenia 
ubezpieczenia depozytów – 14 października 2008 roku, TUW SKOK, 
przedsiębiorstwo ubezpieczeniowe będące własnością kas i oferujące 
w ramach Programu Ochrony Oszczędności ubezpieczenie depozytów, 
podniosło poziom ochrony z 22 500 do 50 000 euro w stosunku do każ-
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dego oszczędzającego (Bankowy Fundusz Gwarancyjny podniósł po-
ziom gwarancji dopiero 28 listopada 2008 roku).

–  Tworzenie norm ostrożnościowych. Dzięki właściwym regulacjom 
kasy działają w sposób bezpieczny i stabilny.

–  Właściwy model ekonomiczny. Jest to model oparty w całości na po-
zyskiwaniu środków obrotowych od członków, i fi nansowaniu w cało-
ści akcji kredytowej ze środków na rachunkach oszczędnościowych. 
SKOK-i mają bardzo dobrą płynność, relacja pożyczek do depozytów 
utrzymuje się zwykle w przedziale 70–80%. Kasy tworzą rezerwy płyn-
ne w równowartości nie niższej niż 10% funduszu oszczędnościowo-
-pożyczkowego (w praktyce jest to 10% depozytów) ulokowane tak, 
aby środki te były łatwo zamienne na gotówkę. Część tych środków 
lokowana jest wspólnie, w Kasie Krajowej, jako swego rodzaju fun-
dusz wzajemnościowy. Dzięki temu kasa, która byłaby zagrożona utra-
tą płynności ma dostęp do środków znacznie większych, niż jej własna 
rezerwa. Kasy tworzą także fundusz stabilizacyjny na potrzeby fi nanso-
wania programów naprawczych.

–  Korzystanie z dobrych praktyk i doświadczeń unii kredytowych na 
świecie. Dynamika rozwoju kas należy do największych na świecie, 
a ze względu na swoją wielkość oraz poziom rozwoju (zarówno insty-
tucjonalnego, jak i usług) System SKOK został zaliczony przez World 
Council of Credit Unions do grupy siedmiu najważniejszych na świecie 
(World Council’s G7). Unie kredytowe w innych krajach również do-
skonale się rozwijają, w coraz większym zakresie podejmują współpra-
cę. Wzorce działania wzajemnie się przenikają. Polskie SKOK-i korzy-
stają z najlepszych rozwiązań tak samo, jak inne unie korzystają z ich 
doświadczeń.

• Właściwe zarządzanie przez kasy:
–  Tradycyjnie konserwatywne podejście do pożyczania. SKOK-i 

zawsze obsługiwały przede wszystkim osoby o niskich lub średnich 
dochodach. Znajomość środowiska w którym działają oraz członków 
przyczynia się do prowadzenia działalności w sposób odpowiedzialny. 

–  Dywersyfi kacja. zróżnicowanie bazy członkowskiej. Obecnie kasy nie 
są związane z jedną grupą zawodową, ich struktura opiera się na wielo-
ści więzi zawodowych i organizacyjnych. Dzięki temu są w mniejszym 
stopniu narażone na działanie czynników makroekonomicznych czy 
sektorowych (takich jak problemy górnictwa czy przemysłu stocznio-
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wego). Przyczynia się to znacząco do stabilności kas dzięki rozprosze-
niu ryzyka. 

–  Właściwa struktura portfela kredytowego. SKOK-i udzielają prze-
de wszystkim niewielkich kredytów konsumenckich, które są obar-
czone mniejszym ryzykiem niż duże kredyty hipoteczne. Według 
informacji Kasy Krajowej, udział kredytów na cele mieszkaniowe 
wynosi ok. 10% portfela a na cele związane z działalnością gospodar-
czą – ok. 2,4%12.

–  Szybkie reagowanie na potrzeby rynku. Kryzys fi nansowy doprowa-
dził do sytuacji w której osoby prowadzące działalność gospodarczą, 
nie mogąc liczyć na instytucje komercyjne. Z usług spółdzielczych kas 
oszczędnościowo-kredytowych mogą korzystać członkowie prowa-
dzący działalność gospodarczą (na to pozwala ustawa, ograniczając 
możliwości kredytowania innych rodzajów działalności biznesowej), 
w czasach kryzysu nadal mogą istnieć i się rozwijać dzięki SKOK-om. 
System SKOK wprowadza nowoczesne usługi, takie jak bankowość in-
ternetowa (e-skok) czy karty płatnicze.

–  Budowanie zaufania wśród społeczności lokalnych. Spółdzielcze 
kasy oszczędnościowo-kredytowe pomimo kryzysu fi nansowego pro-
wadzą liczne działania charytatywne i pomocowe w miejscu prowadzo-
nej działalności. Działania obejmują pomoc społeczną, ochronę zdro-
wia, edukację i oświatę, sport, ochronę środowiska oraz inne działania 
oczekiwane przez społeczność lokalną.

Czynniki zewnętrzne to:
• Normy ustawowe
–  Kasy nie inwestują wolnych środków w jakiekolwiek ryzykowne in-

strumenty fi nansowe.
–  Kasy nie mogą stać się własnością żadnego zewnętrznego inwestora. 

Czyli SKOK-ów upadłości banków zachodnioeuropejskich czy amery-
kańskich nie dotyczą.

–  Kasy nie są powiązane kapitałowo z zagranicznymi bankami ani inny-
mi instytucjami kredytowymi. SKOK-i są wyłączną własnością swoich 
członków – osób fi zycznych.

–  W odróżnieniu od banków, kasy nie mogą udzielać kredytów i poży-

12 Źródło: Kasa Krajowa.
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czek ze swojego kapitału. Kasy lokują w Kasie Krajowej w formie lokat 
swoje fundusze własne, czyli kapitał. Środki te służą pokrywaniu strat 
bilansowych. Stanowią dodatkowe źródło funduszy na potrzeby wza-
jemnego kredytowania. Kasy mogą zaciągać w Kasie Krajowej kredyty 
na cele inwestycyjne czy też zwiększenie akcji kredytowej lub uzupeł-
nienie płynności. Jednak poziom tych kredytów nie przekracza zazwy-
czaj kilku procent sumy bilansowej SKOK.

• Udział w programach rządowych. SKOK początkowo nie zostały 
włączone do programu rządowego związanego z obecnym kryzysem, na-
stępnie zarówno SKOK, jak i TUW SKOK zostały objęte antykryzysową 
ustawą płynnościową13.

6. Zakończenie

Dotychczas kryzys fi nansowy 2008 roku nie zaszkodził kasom. W Polsce 
sytuacja może pogorszyć się z powodu problemów gospodarczych związa-
nych z defi cytem fi nansów publicznych, spadkiem produkcji oraz ogranicze-
niem budownictwa. Wzrost bezrobocia, w tym zwolnienia grupowe, mogą 
objąć członków kas. Ogólna sytuacja gospodarstw domowych, w tym także 
tych już przekredytowanych, może spowodować wzrost przeterminowań 
i konieczność tworzenia odpisów z tego tytułu. Można zauważyć także inne 

13 W dniu 13 marca 2009 r. weszła w życie ustawa z dnia 12 lutego 2009 r. o udzielaniu 
przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom fi nansowym (dalej: „Ustawa”). Ustawa jest odpo-
wiedzią na trwający kryzys instytucji i rynków fi nansowych i wyposaża Ministra Finansów 
w uprawnienia do udzielania wsparcia w przypadku zagrożenia utraty płynności przez insty-
tucje fi nansowe. 

Ustawa określa formy, warunki i tryb udzielania przez Skarb Państwa instytucjom fi nan-
sowym wsparcia przeznaczonego na przedsięwzięcia mające na celu utrzymanie płynności 
płatniczej. Instytucje, które, w myśl Ustawy, mogą być benefi cjentami instrumentów wsparcia 
to: bank krajowy, spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa, fundusz inwestycyjny, dom 
maklerski, krajowy zakład ubezpieczeń, fundusz emerytalny. Ustawa przewiduje następujące 
formy wsparcia: 

• gwarancje Skarbu Państwa (może być udzielona wyłącznie bankowi krajowemu); 
• pożyczki skarbowych papierów wartościowych; 
• sprzedaż skarbowych papierów wartościowych z odroczonym terminem płatności; 
• sprzedaż skarbowych papierów wartościowych z rozłożeniem płatności na raty; 
• sprzedaż skarbowych papierów wartościowych w drodze oferty kierowanej do określo-

nej instytucji fi nansowej. 
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ryzyko: kasy poniosły niewątpliwie znaczne koszty pozyskując depozyty od 
ludności dzięki oferowaniu wyższych niż banki stóp procentowych. Oba te 
czynniki mogą mieć wpływ na wyniki kas oraz na poziom kapitału. Dlatego 
istotne wydaje się pytanie o to, czy przeciągający się w czasie kryzys przej-
dzie w długotrwałe spowolnienie oraz, czy kasy mają odpowiednią strategię 
na taką okoliczność, np. zwiększenie outsourcingu usług, dalszą konsolida-
cję czy inne działania w celu podniesienia efektywności.
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HOW CREDIT UNIONS OUTLASTED FINANCIAL CRISIS?

S u m m a r y

The article contains analysis of what conditions caused that credit unions (esp. 
Polish cooperative savings and credit unions – SKOK) coped with turbulences on 
fi nancial markets. Credit unions in Poland as well as in other countries sustained 
crisis better then banks. The majority of credit unions in the world did not record 
signifi cant problems. Moreover, they did not take part in the development of 



„subprime” economic markets. Then the question appeared: what characteristics 
caused that they were more resistant against turbulences. Conclusion seems to be, 
that the factors resisting credit unions for the crisis have the institutional and above 
cultural character. 

Key words: Credit union, not-for-profi t, fi nancial crisis, fi nancial self-help, good 
practices, confi dence


