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PRZEKSZTAŁCENIA POLSKIEGO SYSTEMU 
BANKOWEGO PO 2004 ROKU

Streszczenie

W artykule przedstawiono proces konsolidacji i  stabilizacji w polskim 
sektorze bankowym w latach 2004–2013. Zmianom powiązanym z transfor-
macją ustrojową, a także wejściem Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku 
towarzyszyły przekształcenia struktury własnościowej, w tym ograniczenie 
kapitału państwa, liberalizacja oraz koncentracja sektora. Celem rozważań 
jest udowodnienie tezy, że wzrost kapitału zagranicznego, a także istnienie 
grupy kilkunastu dużych i średnich ogólnokrajowych banków komercyjnych 
doprowadziło do stabilizacji i bezpieczeństwa sektora. Wzmocnienie sytuacji 
kapitałowej miało miejsce dzięki wzrostowi kapitału inwestorów prywatnych 
oraz kapitału zagranicznego.

W artykule przestawiono historyczne zmiany wpływające na rozmiar 
i  strukturę sektora bankowego w Polsce, przeanalizowano proces koncen-
tracji oraz wskazano wyzwania i kierunki rozwoju banków na podstawie ich 
sytuacji ekonomicznej. 

Charakterystyka zmian w polskim sektorze bankowym została przepro-
wadzona na podstawie przeglądu literatury, analizy danych statystycznych, 
dokumentów urzędowych, w tym legislacyjnych i regulacyjnych. 

Słowa kluczowe: bankowość, konsolidacja, polski sektor bankowy, kapitał 
zagraniczny, transformacja.

Kody JEL: G21, G23, G28, K29

Zmiany w polskim systemie bankowym w latach 1989–2004

W  konsekwencji dwóch powojennych transformacji ustrojowych, sektor 
bankowy w Polsce przeszedł wiele zmian instytucjonalnych w trzech okresach. 
W latach 1946–1982 dominował Narodowy Bank Polski, jako bank państwa, 
bank emisyjny oraz bank banków. W systemie funkcjonowały także nieliczne 
banki specjalistyczne, stanowiące przedłużenie wykonawczej polityki fi nan-
sowej związanej z  inwestycjami, planem wydatków i  przychodów ludności 
oraz wymianą z zagranicą. Lata 1982–1989 charakteryzowały się stopniowym 
przechodzeniem sektora bankowego na warunki rynkowe, po wprowadze-
niu zasady 3S: samodzielność, samorządność, samofi nansowanie oraz ustawy 

KNUV 2016; 1(47): 38-52



39Przekształcenia polskiego systemu bankowego po 2004 roku

Prawo bankowe w  1982 roku. (Ustawa z  dnia 26 lutego 1982 roku – Prawo 
bankowe). Trzecim okresem zmian była transformacja ustrojowa po 1989 roku, 
kiedy podstawowymi ustawami dla kształtowania nowych zasad rynkowych 
w systemie bankowym były ustawy Prawo bankowe oraz ustawa o Narodowym 
Banku Polskim z 1992 roku (Ustawa z dnia 20 lipca 1992 roku – Prawo banko-
we; Ustawa z dnia 20 lipca 1992 roku o Narodowym Banku Polskim), a także 
ustawy z  1997 roku mające wpływ na funkcjonowanie banku centralnego, 
powołujące w ramach NBP Radę Polityki Pieniężnej (Ustawa z dnia 29 sierpnia 
1997 roku – Prawo bankowe; Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Narodo-
wym Banku Polskim). 

Rzeczywiste zmiany oraz przełom w  polskiej bankowości po 1989 roku 
polegały na liberalizacji zasad powstawania nowych banków oraz stworzeniu 
podwalin dwuszczeblowego systemu bankowego na zasadach konkurencyj-
nych, w którym głównym celem gospodarowania jest zysk (Pietrzak 2008). 
Przed 1989 roku w  systemie działało 6 banków państwowych: NBP, Bank 
Handlowy w Warszawie S.A., Bank Gospodarki Żywnościowej, Bank Pekao 
S.A., Bank Rozwoju Eksportu, PKO BP oraz 1660 banków spółdzielczych (Ste-
fański 2005). W lutym 1989 roku wyłoniono ze struktur NBP tzw. Dziewiątkę 
na bazie największych oddziałów okręgowych, które zostały przekształcone 
w  banki uniwersalne1. W  tym samym roku wznowiono także działalność 
Banku Gospodarstwa Krajowego oraz utworzono Bank Inicjatyw Gospodar-
czych S.A. W kolejnym roku wydano 45 nowych licencji, a 22 banki rozpoczęły 
swoją działalność głównie w formie spółek akcyjnych z prywatnym kapitałem 
polskim (Wójtowicz 2000). Ustawa z 1990 roku zmieniła zasady funkcjono-
wania banków spółdzielczych, gdyż Bank Gospodarki Żywnościowej przestał 
pełnić funkcję centralnego związku spółdzielczego wobec tego podsektora 
bankowego (Ustawa z dnia 20 stycznia o zmianach w organizacji i działalności 
spółdzielczości).

Słabość ekonomiczna nowych banków oraz błędy w zarządzaniu doprowa-
dziły do problemu złych kredytów w latach 1992–1993, a w 1993 roku banko-
wość jako sektor poniosła stratę. Inną konsekwencją dostosowań do nowych 
reguł gospodarczych były liczne upadłości oraz likwidacje banków. W odpo-
wiedzi zaostrzono kryteria licencyjne i podniesiono założycielskie wymogi ka-
pitałowe do 5 mln euro. Liczba wydawanych licencji wyraźnie spadła, powstało 
12 nowych banków, w tym Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. w Poznaniu 
oraz Bank Unii Gospodarczej S.A. w Warszawie, stanowiące konkurencję dla 
BGŻ w zrzeszaniu banków spółdzielczych (Stefański 2005). 

1 Dziewiątkę tworzyły: Bank Gdański w Gdańsku, Bank Śląski w Katowicach, Bank Przemysłowo-
-Handlowy w Krakowie, Bank Depozytowo-Kredytowy w Lublinie, Powszechny Bank Gospodarczy 
w Łodzi, Wielkopolski Bank Kredytowy w Poznaniu, Pomorski Bank Kredytowy w Szczecinie, 
Powszechny Bank Kredytowy w Warszawie oraz Bank Zachodni we Wrocławiu.
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Lata 1994–1997 obfi towały w zmiany związane z systemem gwarantowania 
depozytów – utworzenie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (Ustawa z dnia 
14 grudnia 1994 roku o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym), restruktury-
zacją banków spółdzielczych – przekształcenie BGŻ w spółkę akcyjną Skarbu 
Państwa oraz ukształtowanie trójszczeblowej struktury (BGŻ jako bank krajo-
wy, 11 banków regionalnych oraz zrzeszone w nich banki spółdzielcze; Ustawa 
z dnia 24 czerwca 1994 roku o restrukturyzacji banków spółdzielczych i Banku 
Gospodarki Żywnościowej), a także zaangażowaniem kapitału zagranicznego 
w Polsce. Przyjętą w 1994 roku zasadą dla banków zagranicznych przy przej-
mowaniu polskich banków była słabość fi nansowa przejmowanego podmiotu 
oraz udzielenie mu pomocy fi nansowej. W kolejnych latach nastąpiło nasile-
nie fuzji, przejęć, konsolidacji i prywatyzacji. W 1996 roku ustawa o łączeniu 
i grupowaniu niektórych banków w formie akcyjnej (Ustawa z dnia 14 czerwca 
1996 roku o łączeniu i grupowaniu niektórych banków w formie spółki akcyj-
nej) weszła w życie. Do największych transakcji należały: prywatyzacja Banku 
Gdańskiego S.A. w 1995 roku, nabycie pakietu akcji Wielkopolskiego Banku 
Kredytowego S.A. przez irlandzki AIB, przejęcie pakietu większościowego 
Banku Śląskiego w Katowicach przez holenderski ING Bank, objęcie większo-
ściowego pakietu akcji Banku Gdańskiego S.A. przez BIG S.A. oraz utworzenie 
Grupy Pekao S.A. złożonej z Banku Pekao S.A. oraz trzech banków PBG, BDK 
i PBK. Na koniec 1997 roku w systemie bankowym funkcjonowało 83 banków 
komercyjnych oraz 1295 spółdzielczych. 

W latach przedakcesyjnych do Unii Europejskiej (1998–2004) spadła licz-
ba upadłości, fala fuzji oraz konsolidacji nasiliła się, zaczęły także powstawać 
banki specjalistyczne – banki samochodowe oraz pierwszy bank hipotecz-
ny – Rheinhyp BRE Bank Hipoteczny S.A. Z początkiem 1998 roku zaczęły 
obowiązywać ustawy Prawo bankowe, ustawa o  NBP oraz ustawa o  listach 
zastawnych i hipotece z 29 sierpnia 1997 roku (Stefański 2005). Liczba pod-
miotów w sektorze bankowym spadła z 1740 w 1993 roku i 1272 w 1998 roku 
do 653 w 2004 roku. Największe spadki miały miejsce w podsektorze banko-
wości spółdzielczej: 1653 w 1993 roku i 1189 w 1998 roku do 596 w 2004 roku. 
W wyniku prywatyzacji, duży procentowy spadek zaobserwowano w liczbie 
banków z przewagą kapitału państwowego: 29 w 1993 roku i 13 w 1998 roku 
do 5 w  2004 roku. Przed wejściem do Unii Europejskiej w  rękach państwa 
pozostał jedynie Bank Gospodarstwa Krajowego, w  przypadku pozostałych 
kontrolowało ono działalność (bezpośrednio lub kapitałowo) PKO BP S.A., 
Banku Pocztowego S.A., Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych S.A. oraz 
Banku Ochrony Środowiska S.A. Rosnące znaczenie inwestorów zagranicznych 
– głównie niemieckich, włoskich i holenderskich (Kaliński 2009), jest typowe 
dla sektorów bankowych w Europie Środkowo-Wschodniej (Stefański 2005).
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Konsolidacja banków w Polsce po 2004 roku

Dynamiczne przemiany w  systemie bankowym w  końcu XX w. zaowo-
cowały względną stabilnością liczby podmiotów bankowych we wszystkich 
podsektorach po 2004 oku. Łączna ich liczba nieznacznie spadła od 2004 
roku – 653 do 643 w 2009 roku i 641 w 2013 roku. Cechą charakterystyczną 
polskiego sektora bankowego jest istnienie grupy kilkunastu dużych i średnich 
banków komercyjnych działających w ogólnokrajowej skali oraz grupy kilkuset 
mniejszych banków spółdzielczych skoncentrowanych na lokalnych rynkach. 

Tabela 1. Struktura sektora bankowego według form własności w latach 
1993-2013
Liczba banków Komercyjne - w tym 

państwowe Spółdzielcze Instytucje 
kredytowe

Sektor 
bankowy

1993 87 29 1 653 0 1 740
1994 82 29 1 612 0 1 694
1995 81 27 1 510 0 1 591
1996 81 24 1 394 0 1 475
1997 81 15 1 295 0 1 376
1998 83 13 1 189 0 1 272
1999 77 7 781 0 858
2000 73 7 680 0 753
2001 69 7 642 0 711
2002 59 7 605 0 664
2003 58 6 600 0 658
2004 54 5 596 3 653
2005 54 4 588 7 649
2006 51 4 584 12 647
2007 50 4 581 14 645
2008 52 4 579 18 649
2009 49 4 576 18 643
2010 49 4 576 21 646
2011 47 4 574 21 642
2012 45 3 572 25 642
2013 41 3 572 28 641

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów KNF, KNB oraz Pietrzak (2008). 

Wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej, w polskim prawodawstwie 
pojawiła się nowa forma instytucjonalna – instytucja kredytowa, a jej udział 
w  sektorze stale stabilnie rósł – od 3 w  2004 roku i  18 w  2009 roku do 28 
w 2013 roku. Instytucja kredytowa zdefi niowana została w Prawie bankowym 
w 2002 roku, która to defi nicja została następnie zmodyfi kowana przez ustawę 
o zmianie ustawy o usługach płatniczych z dnia 12 lipca 2013 roku i otrzymała 
brzmienie: „podmiot mający swoją siedzibę za granicą Rzeczypospolitej Pol-
skiej, na terytorium jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, pro-
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wadzący we własnym imieniu i na własny rachunek, na podstawie zezwolenia 
właściwych władz nadzorczych, działalność polegającą na przyjmowaniu depo-
zytów lub innych środków powierzonych pod jakimkolwiek tytułem zwrotnym 
i  udzielaniu kredytów” [Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej 
Polskiej z  dnia 13 maja 2002 roku w  sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
ustawy – Prawo bankowe (Dz.U. z 2002 roku, Nr 72 poz. 665); Ustawa z dnia 
12 lipca 2013 roku o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych 
innych ustaw, (Dz.U. z 2013 roku poz. 1036)]. Jednostkami organizacyjnymi 
instytucji są oddziały instytucji kredytowych. W wykazie Komisji Europejskiej, 
sporządzanym zgodnie z artykułem 14 dyrektywy 2006/48/WE w sprawie po-
dejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe (Dyrektywa 
2006/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 roku) 
na liście polskich instytucji bankowych występują podmioty w formie: spółek 
akcyjnych, spółdzielni oraz oddziałów zagranicznych instytucji – z adnotacją 
dotyczącą kraju oraz miasta siedziby danej instytucji. Lista oddziałów instytucji 
kredytowych działających w Polsce publikowana jest przez Komisję Nadzoru 
Finansowego i umieszczona została w Załączniku nr 1 Raporty KNF za 2013 
roku wykazują liczbę 28 instytucji funkcjonujących w Polsce, opublikowany 
ich wykaz opiewa na jedynie 19 podmiotów (Oddziały instytucji kredytowych 
działających w Polsce 2014).

Stosunek udziału w sumie bilansowej polskiego sektora bankowego nie-
znacznie zmieniał się w latach 2004–2013. Udział aktywów banków komercyj-
nych oscylował wokół wartości 90%, banków spółdzielczych – wokół 6%, nato-
miast udział instytucji kredytowych wzrósł z 0,6% w 2004 roku do maksimum 
w 2008 roku, wynoszącym 5,4%, a od 2011 roku ustabilizował się na poziomie 
ok. 2%. Relacja kapitału prywatnego do państwowego oraz inwestorów zagra-
nicznych do krajowych pozostaje praktycznie niezmienna w latach 2004–20102. 
Udział kapitału państwowego w bankach komercyjnych kształtuje się wokół 
20%, udział inwestorów zagranicznych w bankach komercyjnych z przewagą 
kapitału prywatnego waha się w granicach 61,5–69,1%, przy 2,7–7,6% udziale 
inwestorów krajowych3. Wnioskować można, że poza kapitałem państwowy, 
udział polskiego kapitału w bankowości komercyjnej jest bardzo niski. 

W podziale na kraje pochodzenia podmiotu dominującego, największą wła-
sność posiada Polska – 37,5%, a następnie Włochy, Niemcy, Holandia i ex aequo 
Stany Zjednoczone i Hiszpania. Kapitał włoski skupiony jest głównie w grupie 
Unicredito, niemiecki – w posiadanym przez Commerzbank mBanku, wcze-
śniej pod nazwą BRE Bank, holenderski w ING Banku Śląskim, amerykański 
w GE Capital Banku oraz Banku Handlowym w Warszawie S.A., znanym pod 
nazwą marketingową Citi Handlowy, natomiast hiszpańska grupa Santander 

2  W kolejnych latach dane nie były publikowane w podanym formacie, co uniemożliwia analizę wybra-
nych wskaźników. 

3  Zob: Tabela 2.
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funkcjonuje pod szyldem zakupionych w ostatnich latach BZ WBK oraz Kredyt 
Banku włączonego do sieci BZ WBK.

Tabela 2. Wartość sumy bilansowej oraz udział w aktywach w sektorze 
bankowym w latach 1993 –2013 (w %)
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1993 bd bd 93,4 80,4 13,0 10,4 2,6 6,6 x 100,0
1994 bd bd 94,7 76,1 18,6 15,4 3,2 5,3 x 100,0
1995 0,149 48,8 95,2 68,3 26,9 22,7 4,2 4,8 x 100,0
1996 0,197 51,1 95,4 66,5 28,9 15,2 13,7 4,6 x 100,0
1997 0,247 52,8 95,5 49,3 46,2 30,9 15,3 4,5 x 100,0
1998 0,319 57,6 95,7 45,9 49,8 33,2 16,6 4,3 x 100,0
1999 0,363 59,1 95,8 23,9 71,8 24,6 47,2 4,2 x 100,0
2000 0,428 59,2 95,8 22,9 72,9 3,4 69,5 4,2 x 100,0
2001 0,470 61,8 95,4 23,5 71,9 3,2 68,7 4,6 x 100,0
2002 0,466 59,7 95,0 25,1 69,9 2,5 67,4 5,0 x 100,0
2003 0,489 58,1 94,7 24,4 70,3 2,6 67,8 5,3 x 100,0
2004 0,539 58,3 94,1 20,6 73,5 6,6 66,9 5,3 0,6 100,0
2005 0,587 60,7 93,3 20,3 73,0 4,0 69,1 5,8 0,9 100,0
2006 0,682 64,3 90,1 19,8 70,3 4,3 66,6 6,2 3,1 100,0
2007 0,795 67,7 89,6 18,3 71,3 5,8 66,6 6,2 4,3 100,0
2008 1,042 81,6 89,2 17,3 71,9 7,6 66,9 5,4 5,4 100,0
2009 2,114 78,6 88,9 20,8 68,1 3,7 62,8 5,8 5,3 100,0
2010 2,318 81,9 89,2 21,5 67,7 2,7 61,5 6,1 4,7 100,0
2011 2,589 81,9 91,7 bd. bd. bd. bd. 6,1 2,2 100,0
2012 2,700 85 91,6 bd. bd. bd. bd. 6,4 2,1 100,0
2013 2,841 bd 91,1 bd. bd. bd. bd. 6,7 2,2 100,0

Źródło: dane KNF, NBP oraz Sytuacja fi nansowa banków w 2005 r. Synteza (2006). 

Procesy fuzji i  przejęć4 w  polskiej bankowości miały swoją kulminację 
w latach 1999–2002, a w szczytowym roku 2001 nastąpiło 8 fuzji bankowych 
(Paczóski 2009). Kolejne lata 2003–2006 charakteryzowały się niską liczbą 
przejęć. W latach 2005 i 2006 fuzji banków komercyjnych w Polsce nie było. 
4  Fuzje – połączenie majątku dwóch lub więcej banków; przejęcie – nabycie pakietu akcji banku 

dającego nabywcy możliwość samodzielnego sprawowania kontroli nad bankiem, w tym obsadzania 
większości stanowisk w radzie nadzorczej oraz zarządzie, przy czym nabyciu akcji nie towarzyszy 
(tak jak w przypadku fuzji) integracja aktywów oraz utrata osobowości prawnej podmiotów (Buszko 
2005, s. 41).
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Natomiast w 2007 roku. Komisja Nadzoru Bankowego (KNB) podjęła decyzje 
umożliwiające przeprowadzenie dwóch fuzji bankowych: połączenie Banku 
DnB Nord Polska S.A. oraz Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych S.A., 
a także wyraziła zgodę na podział Banku BPH S.A. Podział BPH był warun-
kiem dokonania fuzji banków BPH S.A. i  Pekao S.A., będącej następstwem 
połączenia europejskich grup kapitałowych: UniCredito (właściciela Pekao S.A.) 
oraz HVB (właściciela BPH S.A.). Fuzji tej towarzyszyła atmosfera kontrowersji 
ze względu na fakt, że konsolidacja dotyczyła drugiego i trzeciego banku w Pol-
sce, mającej przenieść znaczną część aktywów, depozytów i kredytów w rękach 
zaledwie kilku podmiotów, kontrolowanych przez zagraniczny kapitał. Część 
struktur banku BPH została odsprzedana bankowi GE Money, pozostała część 
sieci oddziałów oraz pracowników przeszła do Banku Pekao S.A. W tym sa-
mym roku KNB wydała zgodę na objęcie większości nad Dominet Banku S.A. 
przez Fortis Brussels SA/NV, co dało początek procesowi połączenia tych 
podmiotów. Fortis Bank Polska został przekształcony w BNP Paribas Fortis 
w 2009 roku, na fali rosnącej zagranicznej liczby fuzji i przejęć w związku ze 
światowym kryzysem fi nansowym subprime, a następnie włączony do grupy 
BNP Paribas w 2011 roku.

Wykres 1. Struktura własnościowa sektora bankowego w Polsce według 
kraju pochodzenia podmiotu pierwotnie dominującego 

 

Polska
37,5% 

Włochy
12,4% 

Niemcy
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Holandia
8,5% 

USA 5,4% 

Hiszpania 5,4% 

Francja 4,5% 
Portugalia 3,9% 

Pozostałe
12,0% 

Źródło: Sytuacja polskiego sektora bankowego (2012).

W 2009 roku została zapowiedziana, a w 2010 roku przeprowadzona fuzja 
dwóch banków należących do Leszka Czarneckiego: detalicznego Getin Ban-
ku oraz Noble Banku, skierowanego do zamożnych osób. Getin Bank powstał 
z Górnośląskiego Banku Gospodarczego S.A., który do 2004 roku funkcjono-
wał w grupie kapitałowej BPH. W maju 2004 roku Getin Holding kupił akcje 
od poprzedniego udziałowca, a kilka miesięcy później nastąpiła zmiana nazwy 
banku na Getin Bank S.A. Na koniec tego samego roku Getin Bank przejął 
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Bank Przemysłowy w Łodzi, a rok później Getin Holding zakupił Wschodni 
Bank Cukrownictwa, którego oddziały zostały włączone do sieci Getin Banku 
w roku 2006 i dały fundamenty do Noble Banku. Powstały w 2010 Getin Noble 
Bank S.A. należący do Getin Holdingu, którego głównym akcjonariuszem jest 
Leszek Czarnecki, w 2013 roku podpisał umowę przejęcia od DZ Bank części 
indywidualnych klientów zamożnych (private banking), a także przejęcia klien-
tów detalicznych od Banku DnB Nord.

Schemat 1. Proces koncentracji w systemie bankowym po 2004 roku 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013  2014 

Bank 
Cz stochowa BRE Bank  mBank 

LG Petro Bank Nordea Bank Polska PKO B P 

Bank Gospodarki 
ywno ciowej  

Skarb Pa stwa 
Rabobank International Holding B.V. 
Europejski Bank Odbudowy 
i Rozwoju  Rabobank International Holding B.V. 

Bank 
Wschod

ni 

Bank 
Spo e

m 
Euro Bank  Société Générale  

SBR „Samopomoc 
Ch opska” 

BPH 
PBK  

Pekao 
GE Money Bank  GE Capital Bank  

GE Bank 
Mieszkaniowy                             GE Capital Bank  

Dominet Bank Fortis BNP Paribas 
Górno l ski Bank 

Przemys owy Getin Bank  

Getin Noble Bank 
Bank Przemys owy w 

odzi 
Wschodni Bank Cukrownictwa Getin 

Holding  Getin Bank 

Noble Bank 
Allianz Bank  Getin Noble Bank 

Bank Inicjatyw Spo eczno-Ekonomicznych DnB Nord Polska Getin Noble 
Bank DZ Bank 

Polbank EFG Raiffeisen 
Polbank 

AIG Bank Polska  Santander Group 
Bank Zachodni WBK Santander Group 

Kredyt Bank Santander Group 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Stefański (2005); Stępień (2004); Bankier.pl oraz strony inter-
netowe wybranych banków.

Głośną fuzją w ostatnich latach było włączenie Banku Zachodniego oraz 
Kredyt Banku do hiszpańskiej grupy Santander. Santander Consumer Bank 
S.A. został w  2010 roku. większościowym właścicielem AIG Bank Polska, 
który połączył się z SCB w marcu 2011 r.oku W tym samym roku właściciel 
SCB, grupa Santander objęła większość spółki BZ WBK. Rok później grupa od 
belgijskiej grupy KBC Kredyt Bank, którego następcą prawnym od stycznia 
2013 jest połączony z nim bank BZ WBK.
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Z początkiem 2013 roku marka Raiff esein Polbank fukcjonuje jako szyld 
fuzji Raiff eisen Bank International AG (RBI) z Polbankiem EFG S.A, którego 
100% akcji RBI objął w kwietniu 2012. W czerwcu 2013 roku PKO Bank Polski 
odkupił od Nordea Bank AB spółkę Nordea Bank Polska. Rysunek 3 obrazuje 
proces połączeń banków na przestrzeni ostatnich 12 lat.

Wykres 2. Wskaźnik udziału 5 i 10 największych banków w aktywach, 
depozytach i kredytach w latach 1996–2013 (w %)

 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych KNF.

Koncentracja polskiego sektora bankowego pozostawała na umiarkowanym 
poziomie w porównaniu z innymi krajami UE od 2004 do 2010 roku (Raport 
o  sytuacji banków w  2007 roku 2008). Miarą koncentracji jest udział pięciu 
(CR5) oraz dziesięciu (CR10) największych banków w aktywach, depozytach 
i kredytach. Od 2004 roku koncentracja mierzona tymi wskaźnikami sukce-
sywnie malała: CR5 – aktywa wynosiły 50,2%, depozyty 56,8%, kredyty 45,4%, 
CR10 – odpowiednio 71,8%, 78,7%, 66,6%, do poziomu analogicznych miar: 
CR5 – 43,9%, 49,6%, 40,9%, przy średniej unijnej 44,3% i CR10: 63,1%, 63,3%, 
63,8% w 2010 (Raport o sytuacji banków w 2010 roku 2011). Spadki te należy 
wiązać z  silną walką średnich i  małych instytucji o  pozyskanie depozytów 
klientów (Raport o sytuacji banków w 2009 roku 2010).

Przeprowadzona w listopadzie 2007 roku fuzja Banku Pekao z częścią po-
dzielonego Banku BPH minimalnie zwiększyła koncentrację sektora mierzoną 
CR5 (46,6%, 56,9% i 44,6%) i wpłynęła na zmniejszenie poziomu koncentracji 
aktywów i kredytów mierzonej CR10 (64,5%, 60,9%), przy nieznacznym wzro-
ście koncentracji depozytów do 72,7%. Lekki spadek miar w 2008 roku (o około 
2 p.p. rok wcześniej), wynikał także z dynamicznego rozwoju mniejszych insty-
tucji fi nansowych (Raport o sytuacji banków w 2008 roku 2009). 

W konsekwencji fuzji dokonanych na przełomie lat 2012 i 2013 doszło do 
wzrostu koncentracji sektora bankowego (wzrost aktywów CR5 z  45,0% do 
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47,0% oraz CR10 z 64,6% do 68,0%). Jednocześnie, w strukturze sektora odno-
towano dalszy wzrost udziału w aktywach banków kontrolowanych przez inwe-
storów krajowych (z 36,4% do 38,0%) (Informacja o sytuacji banków w okresie 
I-IX 2013 roku 2013). W czerwcu 2013 roku KNF wydała komunikat w sprawie 
koncentracji na rynku bankowym, sugerujący, że poziom koncentracji rynku 
bankowy w Polsce jest bliski optimum, z punktu widzenia ryzyk systemowych 
oraz bezpieczeństwa systemu fi nansowego (KNF 2014).

Sytuacja ekonomiczna banków – wyzwania i kierunki 
rozwoju

Wzrost aktywów sektora bankowego w  latach 2004–2013 o ponad 427% 
(z poziomu 539 mld zł do 2,841 bln zł, por. tabela 2) nastąpił w warunkach 
stabilnego tempa wzrostu gospodarczego kraju wynoszącego średnio 4,3% 
w latach 2007–2011 i 2,3% w 2012 roku i 1,8% w 2013 roku (Sytuacja polskiego 
sektora bankowego 2012). Wzrost skali działania sektora bankowego mierzo-
ny jest wzrostem sumy bilansowej (sumy aktywów, sumy pasywów). Tempo 
wzrostu sumy bilansowej banków doprowadziło do historycznie najwyższego 
rozmiaru relacji względem PKB w  powojennej historii polskiej bankowości 
wynoszącej 85%. W raporcie Europejskiego Banku Centralnego z 2013 roku 
czytamy, że wartość aktywów całego systemu bankowego UE wynosi 42 biliony 
euro i stanowi 350% unijnego PKB (Raport EBC na temat integracji fi nansowej 
w Europie w 2013 2013). Cechą charakterystyczną europejskiego sektora ban-
kowego jest bardzo wysoka koncentracja aktywów CR10. W końcu 2011 roku 
utrzymywały one aktywa wielkości 15 bilionów euro, które stanowią 122% 
unijnego PKB w porównaniu do 44% w USA.

Zgodnie z raportem KNF za pierwsze półrocze 2013 roku, mimo obser-
wowanego spowolnienia tempa wzrostu polskiej gospodarki, sytuacja sektora 
bankowego pozostawała stabilna (Raport o sytuacji banków w I półroczu 2013 
roku 2013). Baza kapitałowa ulegała dalszemu wzmocnieniu – zanotowano 
wzrost funduszy własnych z 129,0 mld zł na koniec 2012 roku do 139,4 mld 
zł na koniec września 2013. Inny podstawowy wskaźnik stabilności – współ-
czynnik wypłacalności wzrósł z 14,7% do 15,6%. Miernik Tier 1 także podniósł 
swoją wartość, z 13,1% do 14,2%. Mocna pozycja kapitałowa potwierdza się 
również w niskim udziale banków posiadających współczynnik wypłacalności 
na poziomie niższym niż 12% lub Tier 1 poniżej 9%, odpowiednio 6,5% i 2,2% 
aktywów sektora bankowego. Rekomendowane jest dalsze wzmocnienie bazy 
kapitałowej w niektórych przypadkach oraz utrzymanie jej na mocnej pozycji. 
Takie działanie sprzyja stabilności sektora, bezpieczeństwa oraz dalszego roz-
woju systemu, co ułatwia bankom samodzielne pozyskiwanie alternatywnych 
źródeł fi nansowania działalności.
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Także podstawowe miary płynności pozostają na stabilnych, zadowalają-
cych poziomach. Podstawowa rezerwa płynności oraz uzupełniająca rezerwa 
płynności wzrosły, przy jednoczesnym wzroście środków obcych niestabilnych, 
w skutek czego dodatnia luka płynności nieznacznie zwiększyła się po poziomu 
160,7 mld zł5. Współczynnik płynności krótkoterminowej nieznacznie obniżył 
się (z 1,51% do 1,49%). Relacja kredytów do depozytów sektora niefi nansowe-
go, interpretowana pośrednio jako skala zapotrzebowania na środki z rynku 
fi nansowego, pozostaje względnie stabilna w ostatnich latach.

Na koniec września 2013 roku działalność operacyjną w Polsce prowadziły 
642 banki (o 1 mniej niż w 2012 roku). Liczba banków komercyjnych nie zmie-
niła się i wynosiła 70, z czego 28 to oddziały instytucji kredytowych, których 
liczba wzrosła o 4 (Wyniki fi nansowe banków w okresie I-IX 2013 roku 2013). 
W systemie funkcjonowało 572 banków spółdzielczych. Zmianom liczbowym 
na rynku towarzyszyły procesy konsolidacyjne, wchodzenie nowych inwesto-
rów oraz zmiany form organizacyjnych.

Efektywność działania banków mierzona wskaźnikiem ROA6 spadała w la-
tach 1997–2001, po czym jego mediana ustabilizowała się wokół 0,5–0,6% 
w latach 2003–2004 (Stefański 2006). Od 2004 roku tendencja była wzrostowa, 
w  latach 2004–2008 mediana wynosiła 0,86%, a  średnia 1,65%. Po kryzysie 
fi nansowym lat 2008–2009, wartość mediany ROA 2010–2013 wynosiła 0,7%, 
a średnia 1,2%, co pozwala wnioskować o stabilności wyników rentowności 
sektora bankowego (Raporty o stabilności systemu fi nansowego 2014). Wskaźnik 
rentowności kapitału własnego ROE7 utrzymał średnią wartość 13,2% w latach 
2010–2013. Zgodnie z ostatnim Raportem o stabilności fi nansowej, publikowa-
nym przez Narodowy Bank Polski, wskaźnik ten utrzymuje tendencję spadko-
wą z 12,4% w II kwartale do 11,9% na koniec roku 2013. Wyniki wskaźników 
efektywności dla największych 10 banków zobrazowano w tabeli 3.

Wynik fi nansowy sektora rósł dynamicznie w latach 2009–2011, z poziomu 
około 8,4 bln zł w 2009 roku do 15,4 bln w 2011 roku. W latach 2012 i 2013 
wynik ten, mimo trudnych uwarunkowań rynkowych (np. historycznie niski 
poziom stóp procentowych, spadek tempa wzrostu gospodarki) oraz osłabienia 
wyników fi nansowych banków, zmienił się tylko nieznacznie – 2012: 15,0, 2013: 
11,8 w III kwartale (Raporty o stabilności systemu fi nansowego 2014). 

5  Stan na koniec 2012 roku wynosił 158,2 mld zł.
6  ROA (Return on Assets) – wskaźnik zysku netto do aktywów netto pozwala ocenić rentowność 

aktywów. (Rogowski 1998, s. 95–101).
7  ROE z ang. Return on Equity – mierzy rentowność kapitału własnego oraz pozwala ocenić efektywność 

zaangażowania kapitału własnego i porównać je z kosztami kapitałów obcych oraz właściwie zarządzać 
pasywami banku. (Rogowski 1998, s. 95–101).
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Tabela 3. Wyniki rentowności ROA i ROE dla 10 największych polskich 
banków w latach 2004–2012

Bank Grupa kapitałowa
Rentowność aktywów 

ROA (%)
Rentowność kapitału 
własnego ROE (%)

2012 2009 2004 2012 2009 2004
PKO BP Skarb Państwa 1,94 1,47 1,7 15,17 11,29 18,72
Bank Pekao S.A. UniCredit Group 1,96 1,85 2,26 12,65 13,19 16,99
mBank Commerzbank 1,18 0,16 0,03 12,42 3,13 -14,95
ING Bank Śląski ING Group 1,06 0,99 1,05 10,23 12,18 11,68
BZ WBK Banco Santander 2,39 1,64 1,61 14,71 14,93 16,14
Raiff eisen Polbank Raiff eisen Bank International 0,02 0,53 bd. 25,8 8,87 0,5
Bank Millennium BCP 0,9 0 1,18 12,06 0,05 9,79
BGK Skarb Państwa 0,94 0,3 bd. bd. 2,3 8,22
Bank Handlowy Citigroup 2,23 1,34 1,23 6,76 8,14 13,13
BGŻ Rabobank 0,35 x x 3,74 x x

Największe polskie banki determinowane sumą aktywów na koniec 2012 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NBP.

Podsumowanie

Sytuacja polskiego sektora bankowego pod względem wypłacalności, płyn-
ności oraz efektywności w latach 2004–2013, mimo zawirowań na światowym 
rynku fi nansowym pozostawała stabilna. Osiągany poziom wyników fi nan-
sowych oraz siła koncentracji pozwalają wnioskować o  dojrzałości sektora. 
W raporcie agencji ratingowej Fitch 2013 Outlook: Emerging Europe Sovereign 
Review polski rating kredytowy został uznany za efekt wiarygodnej polityki 
monetarnej i walutowej oraz silnego sektora bankowego. W 2013 roku polski 
rating kredytowy jest oceniany przez tę agencję na A-, Moody’s określa go jako 
A2, a  Standard & Poor’s na A- (Akcjonariat Obywatelski 2014). O  stabilnej 
i dobrej kondycji sektora świadczy także wzmocnienie bazy kapitałowej, mimo 
spowolnienia gospodarczego oraz licznych fuzji i przejęć.

W raporcie pt. Financial System in Poland Alfred Janc, Michał Jurek i Pa-
weł Marszałek podkreślają silną i  dominującą rolę bankowości w  polskim 
sektorze fi nansowym. Zwracają jednak uwagę, że samo wejście Polski do Unii 
Europejskiej, mimo symbolicznego charakteru, nie wpłynęło bezpośrednio na 
rozmiar oraz strukturę sektora bankowego ze względu na fakt, iż system ten 
już podlegał długoterminowym przekształceniom, związanym z  procesami 
koncentracyjnymi, konsolidacyjnymi, a także dostosowawczymi do wymogów 
wspólnotowych przed akcesją. 
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Transformations of the Polish Banking System after 
the Year 2004

Summary

In her article, the author presented the process of consolidation and sta-
bilisation in the Polish banking sector in the years 2004–2013. Th e changes 
connected with the systems transformation as well as Poland’s accession to 
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the European Union in 2004 were accompanied by transformations of the 
ownership structure, including reduction of state’s capital, liberalisation and 
concentration of the sector. An aim of the considerations is to prove the thesis 
that the growth of foreign capital as well as the existence of a group of several 
big and medium-sized nation-wide commercial banks has led to the sector’s 
stabilisation and security. Reinforcement of the capital situation took place 
owing to the growth of capital of private investors and foreign capital.

In the article, the author presented the historical changes aff ecting the 
size and structure of the banking sector in Poland, analysed the process of 
concentration and indicated the challenges and directions of bank development 
based on their economic situation. Th e description of changes in the Polish 
banking sector was made on the grounds of literature overview, an analysis of 
the statistical data, offi  cial documents, inclusive of legislative and regulative 
ones. 
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