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Maciej awrynowicz*

LOGIKI BEZPIECZE STWA 
W SPÓ DZIELCZYM SEKTORZE BANKOWYM

WST P

Bezpiecze stwo banku to kluczowa kategoria dla instytucji regulacyjnych i nad-
zorczych systemu finansowego. Bezpiecze stwo to wi zane jest cz sto ze stabilno-
ci  systemu finansowego oraz zapobieganiem i zarz dzaniem kryzysami. Wówczas 

pierwsz  lini  obrony stanowi  same instytucje finansowe, drug  za  rozwi zania 
organów w adzy obecne w regulacjach ostro no ciowych, nadzorze ostro no cio-
wym oraz prowadzeniu monitorowania i oceny s abych punktów i ryzyka w sys-
temie finansowym jako ca o ci1. Na poziome pojedynczych banków nadzór i kon-
trola zwi zana z bezpiecze stwem prowadzenia dzia alno ci wymaga integracji 
obszarów: zgodno ci dzia alno ci z regulacjami, kompleksowego zarz dzania ryzy-
kiem i wspierania efektywnego nadzoru, co zamyka si  w triadzie: nadzór, ryzyko, 
kontrola zgodno ci (GRC – governance, risk management, compliance)2. Nasilenie 
zainteresowania tematyk  bezpiecze stwa i stabilno ci zwi zane jest m.in. z kry-
zysem finansowym i wielkimi trudno ciami w modelowaniu „skutków przyczyn”, 

* Autor jest doktorem habilitowanym na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, w Katedrze 
Pracy i Polityki Spo ecznej.

1 „EBC: Stabilno  finansowa”, https://www.ecb.europa.eu/ecb/tasks/stability/html/index.pl.htm 
(dost p: 10.11.2014).

2 A. Jurkowska, Nadzór i kontrola w instytucjach finansowych, [w:] Zarz dzanie instytucjami 
kredytowymi, A. Gospodarowicz, A. Nosowski (red.), Finanse, Wydawnictwo C.H. Beck, War-
szawa 2012, s. 471.
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co podkre la Marek Belka3 przytaczaj c dyskusj  na temat s abo ci wspó czesnej 
makroekonomii. Postulowane zmiany obejmuj  cztery grupy przedsi wzi . Pierw-
sza to modyfikacje obecnego paradygmatu uznawanego za poprawnie wyja niaj cy 
okres kryzysu oraz czas po nim. Druga opiera si  na argumentach wskazuj cych 
luk  mi dzy rozwa aniami ekonomistów i finansistów, w tym odej cie od hipotezy 
efektywno ci rynku. Trzecia obejmuje zmiany metodologii w kierunku zwi kszenia 
adekwatno ci wspó czesnych modeli do faktycznej z o ono ci wiata, w tym zasto-
sowanie metod jako ciowych i narracyjnych, daj cych mo liwo  dok adniejszego 
opisu i wyja niania rzeczywisto ci. Czwarta deklaruje konieczno  odrzucenia sto-
sowanych metod i technik, formalizacji i matematyzacji, wraz z dominuj cym de-
dukcjonizmem, gdy  nie umo liwiaj  wnikliwej analizy gospodarowania w wiecie 
wspó czesnym4. Przes ank  do przygotowania tego opracowania by y wyniki bada  
jako ciowych narracji dotycz cych sektora spó dzielczego i uj cia ich w ramy analiz 
instytucjonalizmu organizacyjnego, aby na wietli  ró norodno  pojmowania kate-
gorii bezpiecze stwa. W szczególno ci chodzi o egzemplifikacj  zró nicowania poj-
mowania kategorii bezpiecze stwa przez ró ne wiaty spo eczne, w tym prezesów 
i pracowników banków spó dzielczych, nadzorców i regulatorów rynku bankowego, 
wreszcie ekspertów5. 

1. UJ CIE BADAWCZE 

Pytania badawcze dotycz  tu opisu i wyja nienia (pojmowania), czym jest bezpie-
cze stwo? Z czym i z kim jest zwi zane? Jak z o ono  instytucjonalna wp ywa na 
funkcjonowanie banków spó dzielczych w kontek cie bezpiecze stwa? Zastosowane 
uj cie polega o na stawianiu pyta  i wspólnie z aktorami pola poszukiwaniu od-
powiedzi, w odró nieniu od nurtu stawiania i weryfikacji hipotez sformu owanych 
na gruncie okre lonych modeli. Perspektywa symboliczno-interpretacyjna, tj. po-
znawanie wiatów spo ecznych aktorów pola w po czeniu z analiz  weberowskich 
typów idealnych (tu logiki instytucjonalne), pozwoli a na badanie zmian instytu-
cjonalnych zachodz cych w sektorze banków spó dzielczych w latach 1989–2012. 
Przyj to za o enie, e rzeczywisto  jest dost pna wi cej ni  jednemu podmiotowi, 
który poznaje j  razem z innymi we wspó dzielonym wiecie. Postrzeganie i in-
terpretowanie rzeczywisto ci przez ró ne podmioty nie musi by  to same, cho  
wspólne jest poczucie sensu kategorii tworz cych t  rzeczywisto 6. 

3 M. Belka, Dlaczego tylko odkrywa ? Lekcje z obecnego kryzysu dla ekonomii i polityki gospodar-
czej, „Bezpieczny Bank” 2013, nr 4 (53), s. 7–18.

4 Ibidem.
5 M. awrynowicz, To samo  organizacyjna banków spó dzielczych w Polsce. Uj cie instytucjo-

nalne, Poltext, Warszawa 2013.
6 Wi cej na temat metodologii badania oraz wyników zob. M. awrynowicz, To samo ..., op. cit.



Problemy i pogl dy

139

W uj ciu logik instytucjonalnych (porz dków spo ecznych) dzia aniami spo-
ecznymi rz dz  instytucje. Czyli w mniejszym lub wi kszym stopniu oczywiste 

(taken-for-granted), powtarzalne zachowania spo eczne, które s  podbudowane sys-
temem normatywnym i procesem spo ecznym nadaj cym sens wymianie spo ecznej 
oraz zapewniaj cym reprodukcj  porz dku spo ecznego7. Logiki instytucjonalne to 
spo ecznie konstruowane wzorce praktyk materialnych i symbolicznych, za o e , 
warto ci oraz przekona , dzi ki którym jednostki tworz  i reprodukuj  swoje ist-
nienie, organizuj  czas i przestrze  oraz nadaj  sens swojej codziennej aktywno ci. 
Podej cie zaproponowane przez Thornton i Ocasia8 integruje strukturalne, norma-
tywne i symboliczne wymiary instytucji. W koncepcji logik instytucjonalnych za-
k ada si  dualno  agencji i struktury, co oznacza, e interesy, to samo ci, warto ci 
i sens s  zakorzenione w strukturach spo ecznych, ale równie  agent (podmiot) ma 
zdolno  wp ywania na struktury spo eczne. Drugim za o eniem jest materialny 
i symboliczny wymiar instytucji, które to wymiary wzajemnie si  przenikaj . Dla-
tego nast puje czenie w analizie symboli i praktyk materialnych, gdy  kultura 
przez nadawanie znacze  zamienia struktur . Przyk adowo zmiana nazewnictwa 
z kierownika na mened era organizacji wyra a si  w symbolach i praktykach mate-
rialnych9. Ostatnie dwa za o enia dotycz  instytucji historycznie uwarunkowanych 
oraz nast pstwa czasowego. Pierwsza pozwala na budowanie koncepcji wyja nia-
j cych zarówno zmian , jak i stabilno , natomiast druga implikuje konieczno  
analizy wielu poziomów (aktor, organizacja, pole, spo ecze stwo), aby przekroczy  
ograniczono  analiz jedynie w przekrojach czasowych10. 

Koncepcja systemu interinstytucjonalnego (logik instytucjonalnych na poziomie 
spo ecze stwa) to inaczej reprezentacja odmiennych systemów rz dzenia (gover-
nance system). System rz dzenia wyposa ony jest w ramy (frames) odniesienia 
oraz prewarunkuje wybory dokonywane przez aktora nadaj ce sens jego dzia aniu. 
Kluczowa instytucja ma jednoznaczne konotacje z rdzennymi metaforami i sym-
bolami, przez które jednostki i organizacje postrzegaj  i kategoryzuj  swoj  ak-
tywno 11. Na poziomie spo ecznym system interinstytucjonalny (koncepcja logik 
instytucjonalnych) sk ada si  z siedmiu podstawowych typów idealnych: rodziny, 
wspólnoty, religii, pa stwa, rynku, zawodu i korporacji. Ka demu z tych typów 
system interinstytucjonalny przyporz dkowuje odmienn  metafor  rdzenn , inne 

 7 R. Greenwood i in., The SAGE Handbook of Organizational Institutionalism, SAGE, 2008, 4–5.
 8 P.H. Thornton, W. Ocasio, Institutional Logics and the Historical Contingency of Power in Or-

ganizations: Executive Succession in the Higher Education Publishing Industry, 1958–1990, 
„American Journal of Sociology” 105, nr 3 (listopad 1999 r.), s. 801–843.

 9 M.J. Hatch, T. Zilber, Conversation at the Border Between Organizational Culture Theory and 
Institutional Theory, „Journal of Management Inquiry” 21, nr 1 (stycze  2012 r.), s. 94–97.

10 P.H. Thornton, W. Ocasio, i M. Lounsbury, The Institutional Logics Perspective: A New Approach 
to Culture, Structure and Process, Oxford University Press, USA 2012.

11 Ibidem.
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ród a legitymizacji, ród a w adzy, ród a to samo ci, ró ne podstawy norm i stra-
tegii, a tak e inne nieformalne mechanizmy kontroli i systemy ekonomiczne12. 
Korzystanie w analizie z typów idealnych pozwala na okre lenie, jak daleko od typu 
idealnego znajduje si  poddany badaniu obiekt13. 

Instytucje dzia aj  wi c na wielu poziomach, ale te poziomy s  zakorzenione 
w porz dkach instytucjonalnych. Konflikty mi dzy porz dkami daj  mo liwo  
jednostkom i organizacjom dokonywania zmiany instytucjonalnej14. Ka dy porz -
dek ma równie  swoj  racjonalno , zale n  od lokalizacji organizacji i jednostki 
w jednym lub wielu porz dkach. To co jest racjonalne w porz dku rynkowym, nie 
musi by  racjonalne w rodzinie. 

2.  POLE INSTYTUCJONALNE BANKÓW SPÓ DZIELCZYCH 
W POLSCE 

Pierwszym krokiem analizy by a charakterystyka trzech typów idealnych logik 
spó dzielczych w polu organizacyjnym zgodnie z procedur  przyj t  przez bada-
czy15 (por. tabela 1). Pos u y y do tego wcze niejsze analizy w szeroko pojmowanym 
sektorze finansowym16.

12 Przyk adowo porz dek profesji okre lany przez metafor  zawodu jako sieci relacji, w którym 
ród em w adzy jest stowarzyszenie profesjonalne, a nieformalnym mechanizmem kontroli cele-

bryci w zawodzie. Odpowiednio dla korporacji metafora to korporacja jako hierarchia, ród em 
w adzy jest zarz d i mened erowie wy szego szczebla, a nieformalnym mechanizmem kontroli 
jest kultura organizacyjna. Porównuj c, czym jest wiedza w obu tych porz dkach, zdajemy sobie 
spraw , e wiedza ekspercka w porz dku profesji jest w osobistej kontroli jednostki, w korpo-
racji za  jest osadzona w rutynach i hierarchii. Wiedza jednostki jest pod kontrol  mened erów 
w korporacji i nie mo e by  cz ciowo niezale nym ród em wiedzy eksperckiej, jak w przy-
padku funkcjonowania w sieci relacji profesjonalnych – porz dek profesji.

13 R. Bäcker, Czym jest teoria w politologii? O znaczeniu kategorii typu idealnego, Wydzia , Pozna  
2010), http://wnpid.amu.edu.pl/attachments/787_Prof.%20Backer%20-%20referat.pdf

14 R. Greenwood, R. Suddaby i C.R. Hinings, Theorizing Change: The Role of Professional Associa-
tions in the Transformation of Institutionalized Fields, „The Academy of Management Journal” 
45, nr 1 (luty 2002 r.), s. 58–80.

15 H. Rao, P. Monin i R. Durand, Institutional Change in Toque Ville: Nouvelle Cuisine as an 
Identity Movement in French Gastronomy, „American Journal of Sociology” 108, nr 4 (stycze  
2003 r.), s. 795–843; P. Thornton, Markets from Culture: Institutional Logics and Organiza-
tional Decisions in Higher Education Publishing, Stanford University Press, 2004.

16 J. Battilana, S. Dorado, Building sustainable hybrid organizations: the case of commercial mi-
crofinance organizations, 53, 1419–1440 (2010); S. Khavul, H. Chavez, G.D. Bruton, When insti-
tutional change outruns the change agent: The contested terrain of entrepreneurial microfinance 
for those in poverty, „Journal of Business Venturing” 28, nr 1/2013, s. 30–50; M. Lounsbury, In-
stitutional Transformation and Status Mobility: The Professionalization of the Field of Finance, 
„Academy of Management Journal” 45, nr 1, 2002, s. 255–266; M. Lounsbury, A tale of two cit-
ies: competing logics and practice variation in the professionalizing of mutual funds, „Academy 
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Tabela 1. Typy idealne logik instytucjonalnych pola bankowo ci 
spó dzielczej

Wyszczegól nienie Logika 
regulacyjna

Logika 
komercyjna

Logika 
spó dzielcza

System 
ekonomiczny

Mechanizmy 
kontroli ryzyka 
systemu 
finansowego 
(bankowego)

Kapitalizm rynkowy
Ekonomia spo eczna
Cooperative 
capitalism

To samo  
organizacyjna

Bankowo  jako 
mechanizm 
transferu rodków 
i ryzyka

Bankowo  jako 
biznes

Bankowo  jako 
s u ba wzgl dem 
spo eczno ci

Legitymizacja Bezpiecze stwo 
systemu bankowego Pozycja rynkowa

Reputacja 
w spo eczno ci 
lokalnej

Misja/cel

Budowa sieci 
bezpiecze stwa 
systemu przez 
ustalanie regu  gry

Zbudowanie 
przewagi 
konkurencyjnej, 
wzrost zysków

Rozwój spo eczno ci 
lokalnej przez 
dostarczenie us ug 
finansowych

Podstawa norm Przynale no  do 
sektora finansowego Interes w asny Dobro spo eczno ci 

lokalnej

Struktury w adzy 

Regulator rynku, 
nadzorca rynku, 
emitent pieni dza, 
KNF, BFG, NBP, 
Ministerstwo 
Finansów

Prezes, zarz d, bank 
zrzeszaj cy

Udzia owcy, Rada 
Nadzorcza, prezes

Zogniskowanie 
uwagi 

Status 
w administracji 
i sektorze 
finansowym

Konkurencja 
o zasoby

Relacje 
i zaanga owanie 
w lokaln  sie  
spo eczn

Nieformalne 
mechanizmy 
kontroli

Rekomendacje, 
konsultacje, 
stanowiska

Analitycy rynku/ 
profesjonali ci 
celebryci

Widoczno  dzia a  
w spo eczno ci 
lokalnej

of Management Journal” 50, nr 2 (kwiecie  2007 r.), s. 289–307; Ch. Marquis, M. Lounsbury, 
Vive La Résistance: Competing Logics And The Consolidation Of U.S. Community Banking, 
„Academy of Management Journal” 50, nr 4 (2007), s. 799–820; A.-C. Pache, F. Santos, When 
Worlds Collide: The Internal Dynamics of Organizational Responses, „Academy of Management 
Review” 35, nr 3, 2010, s. 455–476.
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Wyszczegól nienie Logika 
regulacyjna

Logika 
komercyjna

Logika 
spó dzielcza

Strategia Zminimalizowa  
ryzyko kryzysu

Zwi kszy  
efektywno , udzia  
w rynku

Powi kszy  dobrobyt 
spo eczno ci

W adza, kontrola/
governance

W adza 
z politycznego 
wyboru

Kapitalizm 
mened erski

W asno  
udzia owców

Sens inwestycji 
(logic of 
investment)

Kapita  jako 
fundament 
bezpiecze stwa.
Czas jako horyzont 
bezpiecze stwa

Kapita  jako zwrot 
z inwestycji.
Czas jako 
krótkookresowa 
stopa zwrotu 
z inwestycji

Kapita  jako rodek 
wiadczenia us ug.

Czas jako 
d ugookresowe 
relacje klient–bank

ród o: M. awrynowicz, To samo  organizacyjna..., op. cit.

Badaniem obj to pole organizacyjne banków (banki, konsumenci, agencje regu-
lacyjne, inne podmioty finansowe, stowarzyszenia profesjonalne). Zbieranie danych 
zosta o ograniczone do banków spó dzielczych, banków zrzeszaj cych, agencji regu-
lacyjnych (BFG i KNF) oraz stowarzysze  profesjonalnych. ród em danych by y 
wywiady narracyjne, dokumenty, opracowania bran owe, raporty oraz wywiady 
z g ównymi aktorami pola. Wywiady obejmowa y 43 godziny rozmów transkrybo-
wanych i analizowanych, z wykorzystaniem procedur teorii ugruntowanej17.

Analizuj c literaturowe typy idealne logik instytucjonalnych, nale y wskaza , 
e na poziomie pola organizacyjnego banków spó dzielczych logiki instytucjonalne 

s , w uproszczeniu, swego rodzaju odpowiednikami systemów rz dzenia na pozio-
mie spo ecznym18. Logika bankowa jest pochodn  logiki rynku, logika regulacyjna 
– logiki pa stwa, za  logika spó dzielcza – logiki wspólnoty. Poni sza prezentacja 
wyników bada  jest jednoznacznie ukierunkowana na wyja nianie ró nic w opisie 
bezpiecze stwa w trzech logikach, z zastosowaniem kategorii je charakteryzuj -
cych (o  Y w tabeli 1).

Wst pna analiza wskazuje, e typ idealny logiki regulacyjnej – bezpiecze stwo 
autor wi e z systemem bankowym, mechanizmami kontroli ryzyka, kontrol  re-
alizowan  przez ustalenie regu  gry (niekoniecznie rynkowej), w adz  zakorzenio-

17 K. Konecki, Studia z metodologii bada  jako ciowych: teoria ugruntowana, Przedsi bior-
czo , Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000; wi cej na temat metodologii bada  
zob. M. awrynowicz, To samo  organizacyjna..., op. cit., s. 101–136.

18 Z du  doz  uproszczenia mo na wskaza , e poj cie pola organizacyjnego w instytucjonalizmie 
organizacyjnym mo na odnie  do poj cia sektora w rozwa aniach ekonomistów i finansistów, 
W.R. Scott, Institutions and Organizations: Ideas and Interests, SAGE Publications, 2008.
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n  w instytucjach formalnych, bezpiecze stwem osi ganym przez rekomendacje, 
konsultacje i publikacje wyk adni. Na bezpiecze stwo wp ywa tak e postrzeganie 
kapita u jako fundamentu bezpiecze stwa, a nie jako zasobu, z którego oczekuje si  
okre lonej stopy zwrotu. Równie  postrzeganie czasu przez pryzmat bezpiecze -
stwa ró ni si  mi dzy logikami. Czas postrzegany jako czynnik w analizie stopy 
zwrotu w krótkiej perspektywie jest czym  innym od czasu jako horyzontu bez-
piecze stwa (dobór okresów w horyzoncie prowadzonych analiz, ró nica w wadze 
wydarze  ax versus ex ante) i w ko cu czasu jako wymiaru nawi zywania relacji 
mi dzy stronami19.

3.  REDEFINICJE I DOSTOSOWANIA W POLU ORGANIZACYJNYM 
BANKÓW SPÓ DZIELCZYCH – PERSPEKTYWA BEZPIECZE STWA

Analiza procesu zmian w polu instytucjonalnym obejmuje okresy wytr cania 
z równowagi, ale te  faz dochodzenia do równowagi i zmian konfiguracji logik, 
rozumianych jako zmiana w czasie si y oddzia ywania i zakresu oddzia ywania 
poszczególnych logik instytucjonalnych20 – bankowej, spó dzielczej i regulacyjnej21. 
W czasie od 1989 r. do 2012 r. analiza wywiadów oraz dokumentacji pozwoli a wy-
ró ni  subokresy:
1. Faza gospodarki nakazowo-rozdzielczej.
2. Pierwsza redefinicja pola – wolny rynek. 
3. Faza urynkowienia banków spó dzielczych.
4. Druga redefinicja pola organizacyjnego – ustawa wi toja ska. 
5. Faza odbudowy sektora bankowo ci spó dzielczej. 
6. Trzecia redefinicja pola – ustawa milenijna. 
7. Faza trzecia konsolidacji sektora bankowo ci spó dzielczej. 
8. Czwarta redefinicja pola – regulacje kapita owe CRD IV i IPS.

Odpowied  na pytanie badawcze, czym jest bezpiecze stwo banku, jak jest ro-
zumiane i z czym jest czone, mo liwa jest poprzez prze ledzenie ewolucji poj cia 
w po czeniu z logikami dzia aj cymi w polu organizacyjnym. Wymaga to dok adnej 
analizy, jaki wp yw ma uk ad trzech logik instytucjonalnych oraz zmieniaj ca si  si a 
poszczególnych logik na poziomie organizacji (banku, agend rz dowych). Poni ej 

19 Warto wskaza , e w logice bankowej (pochodna logiki rynkowej) relacja mi dzy podmiotami jest 
anonimowo nawi zywana na rynku i zamkni ta w konkretnych narz dziach – systemy CRM.

20 Presja instytucjonalna oddzia uj ca na organizacje w polu to w analizie instytucjonalnej si a 
oddzia ywania ró nych instytucji w ramach istniej cych logik instytucjonalnych.

21 E. Kuli ska-Sad ocha, J. Szambela czyk, Rola i funkcje lokalnych instytucji kredytowych w Pol-
sce w realizacji koncepcji zrównowa onego rozwoju, [w:] S. Flejterski, A. Gospodarowicz (red.), 
Banki w spo ecznej gospodarce rynkowej w wietle do wiadcze  z kryzysu i stanu rozwoju rynku 
finansowego, ZBP, Warszawa 2014.
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zostanie zaprezentowana skrócona wersja analiz oraz jedynie te fazy procesu, 
w których identyfikowane s  odniesienia do bezpiecze stwa22. 

Pierwsza redefinicja pola, okre lana wprowadzeniem wolnego rynku, to 
okres wprowadzenia gospodarki wolnorynkowej. W opowie ciach tycz cych tego 
okresu mo na zauwa y  balansowanie mi dzy bezpiecze stwem a ryzykiem, mi -
dzy wolno ci , swobod  i niezale no ci  a bezpiecze stwem i pomoc  struktur wy -
szego rz du. Skutki transformacji systemowej oceniane w d u szej perspektywie, 
uwzgl dniaj c kolejne zmiany, cz sto w wypowiedziach wspó wyst puj  z przyta-
czanymi danymi dotycz cymi spadku liczebno ci banków z ponad 1600 w 1989 r. 
do 573 w 2012 r. W tym subokresie bezpiecze stwo lokowane by o w dzia aniach 
zrzeszenia (m.in. procedury i plany). Zarz dzaj cy bankami oczekiwali, e bezpie-
cze stwo jest zapewnione przez dzia ania banku zrzeszaj cego, w pewnym sensie 
z tytu u przynale no ci bezpiecze stwo si  „nale y”. 

W fazie urynkowienia banków spó dzielczych obserwujemy lokowanie 
oczekiwa  co do bezpiecznego prowadzenia dzia alno ci bankowej w samodzielnie 
powo anych zrzeszeniach. Jednak oczekiwania spotyka y si  cz sto z barierami 
organizacyjnymi, barierami odleg o ci do centrali zrzeszenia, barierami komuni-
kacyjnymi i technologicznymi. Wymog o to oddolne dzia ania kierownictw banków 
ukierunkowane na samodzielne tworzenie banków zrzeszaj cych, tak powsta  Go-
spodarczy Bank Po udniowo-Zachodni we Wroc awiu i Bank Unii Gospodarczej.

Rutynowe i obowi zkowe pionowe relacje mi dzy bankami spó dzielczymi 
a BG  jeszcze z okresu poprzedzaj cego transformacj  gospodarcz  zosta y za-
st pione samodzielno ci . Z punktu widzenia pracowników BG  wyst pi o ryzy-
ko oddzielenia si  od struktur bankowo ci spó dzielczej przez danie mo liwo ci 
za o enia w asnego banku zrzeszaj cego, a tym samym ujawnia o problem mo -
liwo ci utraty kontroli nad organizacj  wielopodmiotow . Zagro eniem by a te  
zmiana obejmuj ca pozbawienie BG  funkcji centralnej i lustracyjnej, pog biona 
brakiem mo liwo ci samodzielnego zbierania depozytów. Ta samodzielno  banków 
pozwoli a na tworzenie w asnych, regionalnie ró ni cych si  procedur. Wcze niej 
bowiem w BG  przygotowywano procedury bezpiecznego funkcjonowania w ra-
mach planów centralnie planowanej gospodarki. Nak adaj cym si  problemem by y 
braki kapita owe które, w pami ci prezesów, wymaga y dzia a  nadzwyczajnych, 
np. „500% dywidendy”, ukierunkowanych na utrzymanie funduszy udzia owych. 
By  to pierwszy okres ukierunkowania my lenia o bezpiecze stwie w po czeniu 
z posiadanymi kapita ami, ale te  pozwalaj cy zidentyfikowa  czas, w którym za-
rz dzaj cy bankami wyra nie zacz li rozró nia  kapita y gromadzone z wk adów 
cz onków i kapita y z zatrzymanych zysków. Mo na zaryzykowa  opini , e by  to 
moment oddzielenia funduszy (kapita ów) banku od udzia owców. Powszechne aku-
mulowanie zysków w funduszu zasobowym, jako wymóg prowadzenia dzia alno ci 

22 M. awrynowicz, To samo  organizacyjna..., op. cit.
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i swego rodzaju rezerwuar bezpiecze stwa, do dzi  symbolicznie wyra a relacj  
w adzy mi dzy udzia owcami a zarz dzaj cymi. 

Dodatkowo regulacje wprowadza y nowe praktyki i poj cia, jak: zdolno  kredy-
towa, normy p ynno ci obowi zuj ce wszystkie podmioty bankowe23, które stawa y 
si  sk adowymi nowych schematów funkcjonowania i innych s owników praktyk. 
Przyk adowo – wcze niej najwa niejsz  kwesti  w procedurze udzielenia kredytu 
by o zabezpieczenie. Pó niej poprzez regulacje prawne zamieniono to na zdolno  
kredytow , tym samym zmieniaj c s ownik praktyk w banku spó dzielczym. Prze-
suni cie uwagi z zabezpieczenia kredytu na mo liwo ci sp aty by o mentalno ciow  
rewolucj  my lenia o dzia aniu banku, co podkre la  jeden z prezesów. 

Kolejn  faz  jest czas tak zwanej ustawy wi toja skiej. W wypowiedziach 
prezesów i innych aktorów pola organizacyjnego niezauwa alny jest rok 1995 
i pojawienie si  w polu organizacyjnym Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, 
którego dzia alno  by a szczególnie istotna w sytuacjach upad o ci oraz pomocy 
w przejmowaniu i sanacji banków. Od pocz tku swego dzia ania BFG wspó praco-
wa  z nadzorc , szczególnie w sytuacjach zagro enia wyp acalno ci i uruchamiania 
rodków z funduszu pomocy24. Pomimo wa nej roli Funduszu dla bezpiecznego 

funkcjonowania sektora, BFG do dzi  jest postrzegany przez prezesów jako jeden 
z podmiotów obci aj cych funkcjonowanie banku dodatkowymi, stale rosn cymi 
kosztami.

Nale y zauwa y , e w kontek cie bezpiecze stwa w wypowiedziach prezesów 
banków spó dzielczych rozdzielana jest kwestia bezpiecze stwa depozytów od kwe-
stii ingerowania w samodzielno  i wolno  gospodarowania. Argumenty kosztowe 
przynale ne s  logice rynkowej, gdy  czerpi  z niej s owniki (poj cia, teorie i ramy 
odniesienia), podobnie jak bezpiecze stwo depozytów bazuj ce na samodzielnych 
decyzjach. W innych wypowiedziach bezpiecze stwo odnoszone jest do warto ci 
i zasad zaufania, uczciwo ci w cenie i oferowanych warunków.

Ustawa milenijna25 – kolejna faza zmian instytucjonalnych – okre lana jest 
w ocenach ekspertów jako eklektyczna. Zgodnie z sugestiami banków doprowadzi a 
mi dzy innymi do poszerzenia zakresu czynno ci bankowych wykonywanych przez 
banki spó dzielcze oraz znios a ograniczenie terenu dzia ania i da a swobod  wybo-
ry banku zrzeszaj cego. Z drugiej strony zwi kszano w tym okresie konsekwentnie 

23 T.I. Bryniarska, Polska spó dzielczo  kredytowa na rynkach konkurentów i kooperantów (ze 
szczególnym uwzgl dnieniem spó dzielczo ci kredytowej na Opolszczy nie), Uniwersytet Opol-
ski, Wydzia  Ekonomiczny, Opole 1999.

24 B. Kosik, Dzia alno  Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w zakresie udzielania pomocy 
bankom spó dzielczym – dotychczasowe rezultaty i do wiadczenia oraz wnioski realizacyjne do 
dalszej dzia alno ci Funduszu, „Bezpieczny Bank” 2000, nr 2–3 (9–10).

25 Ustawa z 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spó dzielczych, ich zrzeszaniu si  oraz 
bankach zrzeszaj cych (Dz.U. z 2000 r., nr 119, poz. 1252).
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etatyzm i si  KNB i BFG26. Nieustaj ca i nasilaj ca si  konkurencja mi dzy ban-
kami komercyjnymi a spó dzielczymi powodowa a jeszcze silniejsze ró nicowanie 
i polaryzowanie interesów. Do dzi  praktycznie trwa ró nicowanie wzgl dem wiel-
ko ci i interesów banków spó dzielczych. 

Konsolidacja i czenia banków jako g ówna praktyka osi gania progów kapi-
ta owych na poziomie banków spó dzielczych zosta a powtórzona i skopiowana na 
poziomie banków zrzeszaj cych. S abe wyposa enie kapita owe banków regional-
nych powo anych ustaw  wi toja sk  nie pozwala o na osi gni cie przez banki 
zrzeszaj ce progów kapita owych wskazanych przez ustaw  milenijn . 

Kolejn  zmian  instytucjonaln , maj c  wp yw na rosn ce znaczenie logiki 
rynkowej, by o zniesienie poprzez ustaw  milenijn  zakazu konkurencji mi dzy 
bankami spó dzielczymi. Jak wspomina  jeden z prezesów, nie da o si  ustawowo 
„uspó dzielczy ” banków spó dzielczych. Dzia ania regulatora rynku w badanym 
okresie charakteryzowa y si  przeniesieniem akcentu z zainteresowania pojedyn-
czym aktorem pola na poziom sektora bankowego, od kontroli w podmiotach do 
„kontroli zza biurka”. Regulacje ustawy milenijnej, zdejmuj ce cz  ogranicze  
z katalogu czynno ci bankowych, zlikwidowa y kolejne bariery mi dzy polami orga-
nizacyjnymi bankowo ci spó dzielczej i komercyjnej, czego wyrazem s  wypowiedzi 
nadzorców podkre laj ce, e bank spó dzielczy jest przede wszystkim bankiem, 
a dopiero pó niej spó dzielni .

Z punktu widzenia regulatorów i ekspertów ocena rozwi za  milenijnych jest 
rozbie na. Regulatorzy rynku s  zadowoleni z przyj tych rozwi za , gdy  dopro-
wadzi y one do zwi kszenia bezpiecze stwa systemu bankowego jako ca o ci i wy-
eliminowania cz  ryzyka. Eksperci wskazuj , e przyj te rozwi zania wprowa-
dzaj ce kolejn  zmian  instytucjonaln  nie by y do ko ca przemy lane z punktu 
widzenia utrzymania liczebno ci banków spó dzielczych, które s  ze swej istoty 
zakorzenione w spo eczno ciach lokalnych. Nale y zwróci  uwag  w wypowiedziach 
przedstawicieli regulatora i nadzorcy na poszerzenie zakresu rozumienia bezpie-
cze stwa na system jako ca o . Z dzisiejszej perspektywy cz  z nich uwa a, e 
regulacyjnie tempo osi gania kolejnych progów kapita owych mog o by  wolniejsze. 

Ostatni  redefinicj  pola organizacyjnego banków spó dzielczych by y regula-
cje kapita owe i ostro no ciowe (CRD IV i IPS). W czasie wywiadów etap 
zwi zany z konsolidacj  banków zrzeszaj cych nie wywo ywa  tylu emocji, co roz-
pocz ta dyskusja o konieczno ci wdro enia norm ostro no ciowych CDR IV i roz-
wi zaniach zawartych w Instytucjonalnym Systemie Ochrony IPS (Institutional 
Protection Scheme). Pokryzysowe rozwi zania ukierunkowane na wzmocnienie 
oddzia ywania sieci bezpiecze stwa na poziomie ponadnarodowym zmierzaj  do 
zwi kszenia bezpiecze stwa funkcjonowania sektora bankowego przez przenie-

26 J. Szambela czyk, Banki spó dzielcze w Polsce w procesach zmian systemowych, Wydawnictwo 
Akademii Ekonomicznej, Pozna  2006.
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sienie cz ci funkcji nadzorczych i regulacyjnych na poziom mi dzynarodowy, 
zwi kszenie kapita ów banków, ich relacji do aktywów27. Ju  w oficjalnych wy-
powiedziach przedstawicieli agend publicznych widoczne jest przesuni cie uwagi 
z bezpiecze stwa sektora na sie  bezpiecze stwa finansowego, celem zapewnienia 
stabilno ci lub inaczej ochrony przed destabilizacj 28.

Osi gni cie przez bank spó dzielczy skali dzia alno ci porównywalnej z ma ym 
bankiem komercyjnym sprawia, e ocena adekwatno ci rekomendacji KNF jest 
inna. Nie jest ona ju  takim obci eniem, które wymaga tworzenia dodatkowych 
struktur, zatrudniania specjalistów i konsultowania rozwi za  z bankiem zrze-
szaj cym. Zdobycie odpowiedniej skali dzia alno ci banku spó dzielczego i wej cie 
w pole instytucjonalne banków komercyjnych powoduje, e ocena wp ywu reko-
mendacji jest nadal negatywna (ograniczanie konkurencji rynkowej), ale mniej 
istotna na tle innych dzia a , nast puje wi c przeniesienie uwagi z ogranicze  
regulacyjnych na prowadzenie biznesu bankowego. 

Rekomendacje podwa aj  te , zdaniem prezesów, podstawow  zasad  dzia a-
nia banków spó dzielczych – relacyjno  budowan  na zaufaniu. Wprowadzenie 
ogranicze  w kredytowaniu klientów indywidualnych do wysoko ci 50% dochodów 
(rekomendacja T) nie pozwala wykorzysta  informacji wynikaj cych z d ugookre-
sowych relacji klient–bank. Logika wspólnoty budowana na zaufaniu i znajomo-
ci w rodowisku lokalnym pozwala oceni  czynniki niewymierne (np. posiadanie 

ogrodu dzia kowego, z którego konsumpcja owoców i warzyw zmniejsza wydatki 
na ywno  w gospodarstwie domowym) lub nieoficjalne – zarobki w szarej strefie 
jako czynniki wp ywaj ce na podj cie decyzji kredytowej. 

W wypowiedziach osób zasiadaj cych w agencjach regulacyjnych panuje prze-
konanie, e negocjowane w tamtym czasie rozwi zania w dyrektywie CRD IV, do-
tycz ce wymaga  p ynno ci przez narzucenie miar i wska ników, a w szczególno-
ci: „kwalifikowania rodków przep ywaj cych w ramach zrzesze  spó dzielczych 

w Polsce nie by yby uznawane za p ynne”, s  tylko jedn  z istotnych zmian, nieko-
niecznie najwa niejsz . Regulator podkre la, e banki mog  zrobi  jak zechc , ale 
najlepszym rozwi zaniem jest zacie nienie wspó pracy i przyj cie IPS-a – systemu 
ochrony instytucjonalnej, który pozwala komisji przyj  jakby ca  grup  za jeden 
podmiot, który powinien spe nia  normy p ynno ci. Przywo uj c planowane roz-
wi zania, przywo ywana jest argumentacja wskazuj ca na skuteczno  dotychcza-
sowych regulacji, pomimo oporu spó dzielców, którym powtarzana jest ci gle nar-
racja o bezpiecze stwie systemu finansowego jako warto ci nadrz dnej, po czona 
z wy szo ci  my lenia perspektywicznego, którego bankom spó dzielczym brakuje.

27 J. Pruski, Uwarunkowania rozwoju banków spó dzielczych | BFG, 2012, http://www.bfg.pl/stre-
fa-dokumentow/uwarunkowania-rozwoju-bankow-spoldzieczych (dost p: 10.10.2014).

28 M. Capiga, Wielowymiarowo  bezpiecze stwa finansowego banku – na przyk adzie polskich 
regulacji prawnych, „Bezpieczny Bank” 2011, nr 3 (45), s. 42–58.
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Odmienny pogl d co do konsekwencji ma przedstawiciel ZBP, który wskazuje, 
e IPS pozwoli na integracj  rozproszonych dzia a  banków spó dzielczych w zrze-

szeniu (np. systemów informatycznych), „zwi kszenie bezpiecze stwa, obni enie 
kosztów i skoncentrowanie si  w wi kszym stopniu na prowadzonym biznesie i na 
konkurowaniu”. Banki ma e do czasu og oszenia projektów nowych wymogów 
kapita owych CRD IV charakteryzowa y si  lojalno ci  wobec w adz zrzeszenia. 
Postawione w kryzysowej perspektywie pozyskania po raz kolejny kapita ów, zor-
ganizowa y w lipcu 2012 r. Komitet Obrony Bankowo ci Polskiej, odwo uj c si  raz 
jeszcze do argumentów wkraczania przez instytucje nadzorcze w „wolno  prowa-
dzenia dzia alno ci gospodarczej”29. 

4.  LOGIKI INSTYTUCJONALNE W POLSCE 
A BEZPIECZE STWO BANKU

Synteza analiz procesu zmian w polu instytucjonalnym banków spó dzielczych w Pol-
sce stwarza mo liwo  charakterystyki trzech logik instytucjonalnych (zob. tabela 2).

Tabela 2. Charakterystyka logik instytucjonalnych w Polsce
Wyszcze-
gólnienie Logika regulacyjna Logika bankowa Logika spó dzielcza 

lokalnego rozwoju

Teorie Sie  bezpiecze stwa Neoklasyczne teoria 
firmy rynków

Ekonomia spo eczna, teoria 
agencji

Ramy System bankowy 
– finansowy

Rynek us ug 
bankowych

Lokalny rynek 
depozytowo-kredytowy

Wska niki Bezpiecze stwo 
i ryzyko ROA ROE C/I

Obligo kredytowe, 
mar a odsetkowa, liczba 
rachunków

Metafora Pater familiaris 
– ojciec rodziny Wolny rynek Tradycyjna bankowo  

relacyjna

Cele Bezpiecze stwo Zysk

Rozwój i edukacja 
spo eczno ci lokalnej przez 
dostarczanie produktów 
finansowych i kapita u 
(po rednio)

Narz dzia
BION/rekomendacje, 
interpretacje, 
raporty, kontrole

Udzia  w rynku, 
CRM, credit scoring, 
technologia IT

Ekspansja terytorialna, 
g sto  placówek, liczba 
bankomatów

29 „Informator Bankowo ci Spó dzielczej – Komitet Obrony Polskiej Bankowo ci Spó dzielczej”, 
2012, http://www.ibs.edu.pl/content/view/5548/28/ (dost p: 10.10.2012).
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Wyszcze-
gólnienie Logika regulacyjna Logika bankowa Logika spó dzielcza 

lokalnego rozwoju

Warto ci 
nadrz dne

Bezpiecze stwo 
systemu 
finansowego, 
bezpiecze stwo 
depozytariuszy

Zysk

Oferta uczciwa wobec 
spo eczno ci, warto  
dostarczana przez 
produkty bankowe

Podmioty 
pola

Ca y rynek bankowy, 
obecnie ca y 
rynek finansowy 
z wydzieleniem 
segmentów

Banki komercyjne 
i spó dzielcze, 
banki zrzeszaj ce 
instytucje 
parabankowe

Banki spó dzielcze, banki 
komercyjne, SKOKi, 
instytucje parabankowe

Warto  
banku 
spó dziel-
czego

Indywidualne 
ryzyko i wp yw 
na system 

Oferta dla klienta 
w odniesieniu 
do oferty rynkowej

Warto ci (uczciwo  
i prostota), których 
no nikiem s  produkty 
bankowe

Legitymi-
zacja

Rz d, Prezydent 
RP, NBP, nadzór 
ponadnarodowy

Nadzór finansowy, 
klienci, media

Nadzór finansowy, media, 
spo eczno  lokalna, 
w adza samorz dowa, bank 
zrzeszaj cy

Grupa 
docelowa

Depozytariusze, 
podmioty rynku 
finansowego

Klienci to nabywcy 
us ug postrzegani 
jako mniej lub 
bardziej ryzykowne 
ród o dochodów

Klienci to osoby z lokalnej 
spo eczno ci zas uguj ce 
mniej lub bardziej na 
uczciwe produkty bankowe

Cele i Za-
sady zarz -
dzania

Minimalizacja 
ryzyka pojedynczego 
podmiotu w celu 
minimalizacji ryzyka 
systemowego

Maksymalizacja 
zysków 
z jednoczesnym 
wype nianiem 
obowi zków 
powierniczych 
wzgl dem 
inwestorów 
i depozytariuszy

Poszukiwanie równowagi 
mi dzy maksymalizacj  
dost pu do us ug 
finansowych spo eczno ci 
lokalnej a wype nianiem 
obowi zków powierniczych 
wzgl dem udzia owców 
i depozytariuszy 

ród o: M. awrynowicz, To samo  organizacyjna..., op. cit.

Zmiana logiki spó dzielczej jest mi dzy innymi wynikiem dyfuzji praktyk mi -
dzy polami banków komercyjnych i spó dzielczych, co by o skutkiem praktyk za-
trudniania pracowników banków komercyjnych. Kolejnym czynnikiem przyspie-
szaj cym, a dok adniej mówi c wymuszaj cym dyfuzj  praktyk, by y i s  regulacje 
nadzorcze dotycz ce bezpiecze stwa funkcjonowania systemu. Sygnalizowanie 
legitymizacji to przyjmowanie praktyk akceptowanych w innych krajach lub prak-
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tyk banków komercyjnych od czasu, gdy regulator przyj  to same kryteria oceny 
bezpiecze stwa banku, z zastosowaniem zasady proporcjonalno ci w ramach No-
wej Umowy Kapita owej (NUK)30. Pos ugiwanie si  wska nikami wyp acalno ci 
i rentowno ci (ROA – zwrot z aktywów, ROE – zwrot na kapitale), kosztów C/I 
oraz budowanie banków jedynie na podstawie stabilno ci i bezpiecze stwa systemu 
finansowego praktycznie usun o z dyskusji z regulatorem cele spo eczne banków 
spó dzielczych. W logice nadzorczej aktorzy musz  wype nia  regulacje, a w jakim 
zakresie bank chce by  spó dzielni , zale y wy cznie od decyzji udzia owców i za-
rz dzaj cych. 

W warunkach rosn cej konkurencji powszechnie wykorzystywane s  porówna-
nia do modeli bankowo ci spó dzielczej w innych krajach europejskich zarówno na 
poziomie regulatora31 jak i dyfuzji praktyk – odwo ywanie si  do rozwi za  grup 
bankowych Raiffeisena, RaboBanku, Credit Mutuel, upowszechnianych w pi mien-
nictwie naukowym32 i bran owym (regularny cykl prezentuj cy system bankowo ci 
spó dzielczej w gazecie „Nowoczesny Bank Spó dzielczy”). Transfer praktyk, wska-
zany w charakterystyce etapów, nast powa  przez prac  ekspertów Banku wiato-
wego oraz wizyt prezesów banków spó dzielczych organizowanych przez zrzeszenia 
lub instytucje szkoleniowe. 

Intensywny proces redefinicji skutkuj cy podzia em pola organizacyjnego na 
„chor gwie” – ma e i du e banki spó dzielcze – spowodowa  redefinicj  logiki dzia-
ania spó dzielczego. Si y konkurencji d ce do efektywno ci funkcjonowania 

i dzia ania regulatora, ukierunkowane na bezpiecze stwo funkcjonowania banku, 
spowodowa y kontestowanie nie tylko ekonomicznych, ale tak e spo ecznych ob-
szarów, na których logika spó dzielcza by a budowana33. Gdy logika instytucjonalna 
(logika spó dzielcza) dominuj ca w polu zaczyna s abn , cz  z aktorów pola ma 
bodziec do tego, aby przej  do innego porz dku instytucjonalnego (logiki banko-
wej), podczas gdy inni aktorzy pola „okopuj  si ” w s abn cej logice. W ten sposób 
przez ró nicowanie si  podmiotów wzrasta napi cie w rdzennych obszarach pola 
instytucjonalnego oraz w misji samych banków spó dzielczych. Co wi cej, ró ni-
cowanie w polu ro nie bez wzgl du na to, czy walka o redefinicj  pola (przysz e 

30 G. Strumi ski, D. Twardowski, Banki spó dzielcze w Polsce, Komisja Nadzoru Finansowego, 
Warszawa 2006, 42, http://www.knf.gov.pl/Images/bankispoldzielcze_tcm75-4775.pdf

31 Ibidem.
32 A. Gospodarowicz (red.), Funkcjonowanie spó dzielczych grup bankowych w Polsce i wybranych 

krajach Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wroc aw 2008; D. Go-
lik, Wp yw integracji europejskiej na funkcje i zadania banków spó dzielczych w Polsce, „Zeszyty 
Naukowe”, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 2008, nr 762, http://bazekon.icm.edu.pl/
bazekon/element/bwmeta1.element.ekon-element-000157176252?q=d46d1510-57c3-4e65-a246-
1254d6c2613a$4&qt=IN_PAGE

33 R. Suddaby, D.J. Cooper, R. Greenwood, Transnational regulation of professional services: Go-
vernance dynamics of field level organizational change, „Accounting, Organizations and Socie-
ty” 32, nr 4–5 (maj 2007 r.), s. 333–362, doi:10.1016/j.aos.2006.08.002.
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regulacje CDR IV) jest rozwi zana czy te  zaczyna grz zn  w pracach zespo ów 
opracowuj cych projekty rozporz dze 34. Jednak rekonstrukcja pola mo e przy-
spieszy , gdy niepewno  co do kryzysu redefinicji zostanie rozwi zana35.

W powi zaniu z charakterystykami przedstawionymi w tabeli 2 zostan  poni ej 
omówione ró nice dotycz ce poj cia bezpiecze stwa, uprzednio wskazane w wy-
powiedziach ró nych uczestników pola, a odnosi  si  b d  do teorii, mierników 
wyników, ram interpretacyjnych oraz perspektywy czasowej.

Pierwsz  kwesti  jest przywo ywanie innych teorii. U przedstawicieli regulatora 
znajdziemy odwo ania do sieci bezpiecze stwa systemu finansowego (safety net)36, 
która ma zastosowanie do t umaczenia dzia ania logiki regulatora. Wywiad z przed-
stawicielem regulatora pozwala na prze ledzenie porównania mi dzy logik  spó -
dzielcz  a bankow  w kwestii racjonalno ci zachowa  inwestorów37 kupuj cych akcje 
na gie dzie papierów warto ciowych z tymi, którzy inwestuj  w udzia y w spó dzielni. 
Trudno jest regulatorowi t umaczy  w kategoriach maksymalizacji zysków dzia ania 
udzia owców, s  one dla niego „po prostu irracjonalne”. Rozwa ania przedstawiciela 
regulatora o w asno ci banku (posiadanie udzia u) odbywa y si  w ramach s owników 
poj ciowych inwestora (w asno , akcja, inwestycja, zwrot z akcji), a nie ekonomii 
spo ecznej (wspólnota, udzia , korzy ci wspólne). Inny przedstawiciel regulatora wy-
ja niaj c zachowania prezesów banków spó dzielczych, uwydatnia  ich egoistyczne 
zachowania jako skutek os abiania i zanikania wi zi i relacji mi dzy udzia owcami 
(w a cicielami) banków a zarz dzaj cymi. Prezesi mogli i mog  w wielu przypadkach 
– jego zdaniem – realizowa  interes w asny co, jak twierdzi, znajduje wyja nienie 
w ramach ekonomicznej teorii agencji. Prezesi banków spó dzielczych, charaktery-
zuj c logik  spó dzielcz , nie przywo ywali wprostu teorii ekonomicznych t umacz -
cych funkcjonowanie spó dzielni. 

Pocz wszy od transformacji gospodarczej teoria neoklasyczna przedsi bior-
stwa, przypisywana logice rynkowej, zacz a przenika  do pola organizacyjnego 
banków spó dzielczych, wp ywaj c na wykorzystywane miary s u ce do oceny ich 
funkcjonowania. Relacje mi dzy cz onkami wspólnoty nie mieszcz  si  w klasycz-
nych miarach oceny efektywno ci podmiotów gospodarczych, wykorzystywanych 
równie  przez regulatora do porówna  i klasyfikacji. Jednym z najwyra niejszych 
kryteriów rozró nienia narracji o logice bankowej od logiki spó dzielczej jest wyko-

34 J. Rostowski, Trzeba utrzyma  dorobek bankowo ci spó dzielczej w wietle CRD IV, 14 luty 2013, 
http://www.bs.net.pl/?dzial=00002&news=38866 (dost p: 14.02.2013).

35 S. Khavul, H. Chavez, G.D. Bruton, „Special Issue: Institutions, Entrepreneurs, Community”.
36 M. Capiga, Wielowymiarowo  bezpiecze stwa..., op. cit.; L. Paw owicz, R. Wierzba, Sie  bezpie-

cze stwa a integracja rynków finansowych w Unii Europejskiej, „Banki i Kredyt” 2007, nr 8–9.
37 B. urawik, Irracjonalno  zachowa  inwestorów gie dowych, „Zarz dzanie i Finanse” 2012, 2, 

nr 2.



Bezpieczny Bank
3(56)/2014

152

rzystanie liczb i cyfr. B. Czarniawska38 analizuj c rol  bud etów w organizacjach 
pomocy spo ecznej, wskazuje, e wprowadzenie procesu bud etowania zast pi o 
dialog i konwersacje (relacje). Miary wyników (wska niki) jako wynik alokacji 
zasobów sta y si  preferowanym tekstem. Odwo uj c si  do R. Laufera i C. Para-
deise, autorka ta wskazuje na walk  mi dzy dwoma typami cyfr – statystycznymi 
(liczby legitymizuj ce pa stwo) oraz ekonomicznymi (liczby legitymizuj ce wolny 
rynek). Ekonomi ci szacuj  naturalne zachowania wymiany mi dzy lud mi (homo 
economicus), gdzie ceny s  uniwersalnym j zykiem cz owiecze stwa. Matematycz-
ne modele ekonomiczne s  wi c symboliczne, poniewa  stanowi  egzemplifikacj  
wymiany. Statystyka za  to wymy lony przez ludzi sposób arytmetycznego szaco-
wania kategorii – naczynia na rzeczy i ludzi, lecz nie obejmuj cy relacji. Charak-
teryzuj c funkcjonowanie banku i legitymizuj c dzia anie wzgl dem regulatora 
innych banków – równie  komercyjnych – prezesi wykorzystuj  ekonomiczne mia-
ry oceny dzia alno ci, wska niki C/I (cost to income ratio), ROA, ROE, natomiast 
charakteryzuj c spó dzielni , odwo uj  si  do relacji i dzia a  lokalnych. 

Analiza publikacji regulatorów rynku wskazuje na stosowanie standardów i po-
j  z logiki bankowej do oceny funkcjonowania sektora spó dzielczego i komercyj-
nego. Autorzy, pisz c w 2005 r. o ró nicach we wska niku C/I, pokazuj , e jedyn  
interpretacj  jest marnotrawstwo, którego wyeliminowanie przynios oby wzrost 
wyniku brutto o 30%39. Ekonomi ci debatuj c nad kryzysem finansowym i cz c 
jego przyczyny m.in. z matematyzacj  ekonomii, wskazuj  na finansyzacj  wia-
ta ekonomii40. Oznacza to, e ka de zjawisko, nawet cz owieka, ogl da si  przez 
lornetk  finansisty (okular rentowno ci i okular ryzyka)41 i zapisuje efekt jego 
zachowania w kategoriach ryzyka i rentowno ci. Kwa nicki42, podaj c przyk ad 
wspó czynnika wyp acalno ci pisze, e lepa wiara w formalizmy i zapisy ekono-
miczne prowadzi do „pokusy nadu ycia” i manipulowania danymi w taki sposób, 
aby osi ga  wymagane poziomy, uprzednio arbitralnie ustalone. Reasumuj c, 
bezpiecze stwo w narracjach regulatora najcz ciej ujmowane jest w kategoriach 
wykraczaj cych poza i ponad organizacj  – rynek, sie  bezpiecze stwa oraz w pro-
cedurach. Je li chodzi o miary, to przez d ugi czas dominuj cym j zykiem opisu 
bezpiecze stwa by y miary stosowane przez logik  bankow . Trudno natomiast 
odnale  w wypowiedziach regulatora jakiekolwiek miary wyników uwzgl dniaj ce 
spó dzielcz  istot  banku spó dzielczego.

38 B. Czarniawska-Joerges, Narrating the Organization: Dramas of Institutional Identity, Univer-
sity of Chicago Press, 1997, s. 137.

39 G. Strumi ski, D. Twardowski, Banki spó dzielcze..., op. cit., s. 67.
40 M. Ratajczak, Finansyzacja gospodarki, „Ekonomista” 2012, nr 3.
41 P. Dembi ski, Finanse po zawale: od euforii finansowej do gospodarczego adu, t um. . Komu-

da, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2011.
42 W. Kwa nicki, O matematyzacji ekonomii, „Ekonomista” 2012, nr 3, s. 382.
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Ramy jako schematy interpretacji, pozwalaj ce na umiejscawianie i interpreto-
wanie wydarze , równie  pokazuj  zró nicowanie. W logice nadzorczej wydarzenia 
s  odnoszone do takich podstawowych kategorii, jak system bankowy, ryzyko syste-
mowe i bezpiecze stwo systemu oraz regulacje. Wypowiedzi prezesów banków spó -
dzielczych dotycz ce regulacji zasady prowadzenia dzia alno ci bankowej z regu y 
odnosz  si  do pierwszego okresu urynkowienia. Stosowane przez regulatora ramy, 
szczególnie przez odniesienie ryzyka i bezpiecze stwa systemu w kontek cie prze-
noszenia kryzysów finansowych mi dzy krajami, oraz podawanie przyczyn kryzysu 
finansowego w bankowo ci inwestycyjnej, s  poza ramami logiki spó dzielczej. Wy-
daje si , e prezentowanie ryzyka systemowego przez pryzmat ram poznawczych 
logiki bankowej (porównanie efektywno ci i innych podstawowych wska ników 
sektora spó dzielczego i komercyjnego) – co próbuj  czyni  przedstawiciele regula-
tora na spotkaniach ze rodowiskiem bankowców spó dzielczych (np. Forum Lide-
rów Banków Spó dzielczych) – sprzyja o kolektywnej mobilizacji w ramach dwóch 
grup banków: du ych i ma ych. Du e banki spó dzielcze, które zdecydowa y si  
dzia a  w polu organizacyjnym bankowo ci komercyjnej, przyj y s owniki praktyk 
bankowo ci komercyjnej. Prezesi wskazuj  na przyj cie si  w rodowisku banków 
spó dzielczych takich poj  jak biznes bankowy na okre lenie sposobu prowadzenia 
dzia alno ci zbie nego z bankiem komercyjnym. Spójna narracja wykorzystuj -
ca teorie i ramy dotyczy konkurowania na rynku bankowym – bank spó dzielczy 
musi by  tak samo dobry jak bank komercyjny, rozwija  skal  dzia ania, stawia  za 
wzór banki odnosz ce sukces rynkowy – widoczne w mediach, zwi kszaj ce udzia  
rynkowy, wykorzystuj ce nowe technologie do zdobywania rynku (np. zak adaj c 
internetowy oddzia  banku). Banki du e kre l  swój obraz banków aktywnych, 
rentownych, w opozycji do banków ma ych, przypisuj c im bierno , zapó nienie 
i ci gni cie w dó  ca ego zrzeszenia. Staje si  to dodatkowym problemem hamuj -
cym rozwój ca ego zrzeszenia, do którego przynale no  jest obowi zkowa. 

Narracja ma ych banków spó dzielczych opiera si  na warto ciach: godziwo ci, 
uczciwo ci, niezale no ci oraz lokalno ci, których wynikiem s  praktyki jako no-
niki warto ci (równie  symbolicznej). W ma ych bankach spó dzielczych transfer 

warto ci nie odbywa si  przez ceny (kszta towane na rynku) czy efekty skali, 
gdy  rynek (logika bankowa) rz dzony przez efektywno  i efekty skali dzia ania 
nie pozwala na osi gni cie konkurencyjnych cen. Jako kolejny powód niemo no-
ci konkurowania jest podawana zamo no  banków komercyjnych umo liwiaj ca 

innowacje technologiczne, za którymi banki spó dzielcze mog  jedynie pod a , 
lecz nie prze cign . Warto ci nie s  te  transferowane przez finansowanie dzia-
a  prospo ecznych w spo eczno ci lokalnej. No nikiem warto ci s  same produkty 

bankowe i sposób ich wiadczenia. Ich warto  wynika z ich konstrukcji, w któ-
rych brak jest nieuczciwych zapisów (np. bank komercyjny reklamuje si  zerowymi 
kosztami prowadzenia rachunku bie cego, ale ma ymi literami dopisane jest, e 
jedynie przez 6 miesi cy). Kolejnym przyk adem jest mo liwo  negocjowania in-
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dywidualnych warunków kredytowania dla kwot znacznie ni szych ni  w bankach 
komercyjnych, b d  renegocjowania warunków w szczególnych przypadkach. Zmia-
ny w polu instytucjonalnym, wywo ane przez pojawienie si  nowych podmiotów 
i ich us ug, kszta towa y ramy interpretacyjne prezesów banków spó dzielczych. 
Takim przyk adem jest dzia alno  Biura Informacji Kredytowej (BIK). W wypo-
wiedziach prezesów pojawienie si  i upowszechnienie wykorzystania raportów BIK 
nie jest praktyk  bardzo istotn , natomiast dla ekspertów i przedstawicieli regu-
latora praktyki BIK s  wydarzeniem kluczowym. Oczywistymi konsekwencjami 
pojawienia si  raportów jest wi kszy zakres informacji o klientach, co z perspekty-
wy nadzorcy jest istotne w minimalizacji ryzyka systemowego. Banki zrzeszaj ce 
dzia aj ce w polu organizacyjnym banków komercyjnych pierwsze dostrzeg y war-
to  informacji z BIK i, jak ocenia jeden z ekspertów, banki spó dzielcze: „by yby 
bezbronne, osierocone i pad yby ofiar  niemo liwo ci efektywnego zarz dzania 
ryzykiem kredytowym”. Na poziomie banków spó dzielczych dost p do wi kszego 
zasobu informacji spowodowa  przede wszystkim negatywn  weryfikacj  przekona-
nia o lojalno ci klientów, co wielu prezesów zmusi o do analiz dzia a  konkurencji. 
Co wa niejsze, z punktu widzenia analizy instytucjonalnej poszerzy  ramy interpre-
tacyjne prezesów, którzy zacz li w cza  Spó dzielcze Kasy Oszcz dno ciowo-Kre-
dytowe do pola organizacyjnego, inaczej mówi c – w czyli w proces podejmowania 
decyzji dzia ania SKOK-ów. W pó niejszym czasie SKOK-i jako podmioty zosta y 
zakwalifikowane przez bs-y do kategorii podmiotów podobnych do banków komer-
cyjnych, gdzie za kryterium przyj to uczciwo  dzia a  wzgl dem klienta. 

Perspektywa czasowa jest te  wyró nikiem logik instytucjonalnych pola. 
W logice spó dzielczej czas jest pochodn  relacji osobistej mi dzy bankiem a klien-
tem, udzia owcem, pracownikiem. Aspekt czasu to równie  aspekt przewagi konku-
rencyjnej, lepiej znam klienta, dlatego mog  podj  decyzj  kredytow  na podstawie 
dodatkowych informacji. W logice bankowej czas s u y do wyliczania rentowno ci 
inwestycji i planowania kszta towania si  wska ników w czasie. W logice nadzor-
czej czas s u y ocenie podejmowanych decyzji (ryzyko i bezpiecze stwo systemu) 
ex post i budowaniu ex ante scenariuszy rozwoju sytuacji w sektorze oraz sytuacji 
pojedynczych podmiotów. Przyk adem ró nego schematu interpretacji s  kluczowe 
dla bezpiecze stwa wymogi kapita owe, co jest powi zane ze znaczeniem i inter-
pretacjami nadawanymi poj ciu kapita ów banków. W logice spó dzielczej kapita y 
s  pozyskiwane od udzia owców, a nast pnie przez wypracowywanie i kumulowa-
nie zysków pozwalaj  na rozwijanie dzia alno ci bankowej zgodnie z potrzebami 
spo eczno ci lokalnej. Logika bankowa za podstawowe poj cie podaje zysk, który 
jest narz dziem konkurowania na rynku. Akumulowany pozwala rozwija  skal  
dzia alno ci. Zysk powinien przynosi  zwrot z zainwestowanego kapita u udzia ow-
com/akcjonariuszom. W przypadku banków spó dzielczych – wkraczaj cych w pole 
banków komercyjnych nadal w formie prawnej spó dzielni – kapita  daje mo liwo  
osi gania korzy ci przez zarz dzaj cych bankiem (np. atrybuty w adzy: auto, wy-
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sokie wynagrodzenie, preferencyjne stawki oprocentowania dla okre lonych osób, 
finansowanie zbyt ryzykownych transakcji) lub udzia owców traktowanych jak 
w a cicieli i daj cych okre lonej stopy zwrotu. Logika regulatora traktuje kapi-
ta  jako wyznacznik i bufor bezpiecze stwa powi zany z drug  podstawow  kate-
gori  – ryzykiem. Ryzyko pojawia si  w dwóch perspektywach (i jego kategoriach, 
typach) na poziomie banku, szacowanych dla podmiotu i monitorowanych przez 
BION, oraz ryzyka systemu, poj cia niedost pnego na poziomie dwóch innych lo-
gik. Ryzyko systemowe obejmowa o, za czasów funkcjonowania GINBu, jedynie 
system bankowy, jednak wraz z rozpocz ciem dzia ania Komisji Nadzoru Finanso-
wego perspektywa ryzyka systemowego jest poszerzana na ca y system finansowy, 
a regulacje CRD IV wprowadzaj  dodatkowo wymiar ponadnarodowy. Oznacza to, 
po pierwsze, e logika regulatora przez integracj  nadzoru nad ró nymi podmiota-
mi rynku finansowego poszerza ramy interpretacyjne, czyni c je jeszcze bardziej 
niedost pnymi dla banków spó dzielczych, a po drugie – regulacje ustalane na po-
ziomie mi dzynarodowym UE przenosz  interpretacje praktyk na poziom zapisów 
i formu  (algorytmów, praktyk) do wykonania na poziomie banku. Ich sens jest 
ograniczony do legitymizacji zapisów akceptowanych przez urz dników KNF. 

Jak wskazuj  Ocasio, Thornton i Djelic43, istotne jest badanie efektów ponadna-
rodowych w logikach na poziomie spo ecznym. W przypadku logiki nadzorczej po-
cz wszy od 1989 r., a szczególnie po kryzysie finansowym, który spowodowa  zmia-
n  w narracjach regulatorów i nadzorców rynków finansowych. Kategori  kluczow  
sta o si  ryzyko systemowe oraz sie  bezpiecze stwa – zbiór podmiotów i regulacji 
prawnych dzia aj cych na rzecz ochrony systemu finansowego przed destabiliza-
cj 44, funkcjonuj cych na poziomie krajowym, cho  wytyczne s  konstruowane na 
poziomie eksperckim Banku wiatowego. W narracjach przedstawicieli regulatora 
argumentacja i koncepcje rozwi za  s  przenoszone na poziom ponadpa stwowy 
– Unii Europejskiej, ale te , jak w przypadku resolution, proponowane regulacje to 
wynik konsultacji z Bankiem wiatowym oraz rozwi za  funkcjonuj cych w USA 
i krajach azjatyckich. Dlatego te  narracje rz dowe i agencje regulacyjne (KNF 
i BFG) – logika regulacyjna – narzucaj  ramy, w których kluczowe poj cia bezpie-
cze stwa i ryzyka s  przenoszone na poziom rynku bankowego. Wprowadzane s  

43 „Sub-theme 44: Advancing the Institutional Logics Perspective” (zaprezentowano na EGOS 
– European Group for Organizational Studies Bridging Continents, Cultures and Worldviews, 
Montreal 2013), http://www.egosnet.org/jart/prj3/egos/main.jart?rel=de&reserve-mode=active 
&content-id=1334581167609&subtheme_id=1319359693343 (dost p: 5.07.2014).

44 E. Miklaszewska, Bank na rynku finansowym. Problemy skali, efektywno ci i nadzoru, Wolters 
Kluwer Polska, 2010; J. Pruski, Procedura restrukturyzacji i uporz dkowanej likwidacji banku 
– do wiadczenia wiatowe, rozwi zania dla UE i dla Polski (zaprezentowano na seminarium 
BRE Bank CASE, Warszawa, 25 lutego 2013), http://www.bfg.pl/sites/default/files/dokumenty/
prezentacja_jpruski.pdf
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do s ownika praktyk nowe poj cia: biznes bankowy, model biznesowy banku, due 
dilligence, resolution, system ochrony instytucjonalnej. 

W uj ciu procesowym zmian instytucjonalnych, po okresie zacierania ró nic 
mi dzy polami instytucjonalnymi banków spó dzielczych i komercyjnych, od 2012 r. 
(czasu zagro enia kolejnymi zmianami regulacyjnymi) banki podzieli y si  na dwie 
grupy: pierwsza pod a w kierunku logiki bankowej, druga, chroni c rdzenne war-
to ci logiki spó dzielczej, wróci a i broni logiki spó dzielczej. Badania nad logik  
regulacyjn  w finansach45 w latach 1945–1993 w USA wskazuj  na erozj  logiki 
regulacyjnej i dominacj  logiki rynkowej. Tworzenie profesji finansisty i wielu spe-
cjalizacji w ramach zarz dzania bankiem wraz z rozwojem i popularyzacj  teorii fi-
nansów zwi zanych z zarz dzaniem ryzykiem i portfolio management spowodowa o 
upowszechnianie rynkowego podej cia do finansów osobistych. Oznacza to trak-
towanie pieni dzy lokowanych w bankach jako inwestycji najcz ciej krótkoter-
minowej kosztem podej cia do d ugoterminowej ochrony warto ci zgromadzonych 
rodków46. Wp yw profesjonalistów jako emisariuszy logiki rynkowej przyczyni  

si  na poziomie si  normatywnych i poznawczych (rozwijaj ca si  dziedzina nauki 
ekonomii finansowej) do zast pienia autorytatywnej si y regulacji rz dowych ryn-
kowo zorientowan  logik  bankow , która jest upowszechniana przez ekspertów 
do spraw finansów. Lounsbury podkre la ewolucyjn  zmian  na poziomie logiki 
i na poziomie praktyk zarz dzania w sektorze finansowym47. W wyniku globalnego 
kryzysu finansowego logika rynkowa jest obecnie poddawana modyfikacjom przez 
dzia ania regulatora ponadnarodowego. Badania mikrofinansów w Gwatemali48, 
prowadzone pod innym k tem, wskazuj , e logika regulacyjna mo e by  wyko-
rzystywana przez rywalizuj ce logiki (rynkowa i rozwojowa logika spó dzielcza) 
do walki o formalne zapisy. Bezpiecze stwo sektora bankowo ci spó dzielczej to 
w przypadku przedstawicieli regulatora wybór dychotomiczny: albo samodziel-
ny i silny kapita owo bank spó dzielczy, albo solidarna odpowiedzialno  banków 
w grupie. Z obecnej perspektywy regulatora: „w dzia alno ci regulacyjnej nadzoru 
bankowego, zw aszcza w zakresie kszta towania otoczenia regulacyjnego banków 
– nie wyst puj  ró nice, których ród em by aby ich prawna forma dzia ania”49. 

45 Institutional Transformation and Status Mobility: The Professionalization of the Field of Fi-
nance, „Academy of Management Journal” 45, nr 1 (luty 2002 r.).

46 M. Lounsbury, A tale of two cities: competing..., op. cit., s. 289–307.
47 Ibidem.
48 S. Khavul, H. Chavez, G.D. Bruton, „Special Issue: Institutions, Entrepreneurs, Community”.
49 G. Strumi ski, D. Twardowski, Banki spó dzielcze..., op. cit.
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PODSUMOWANIE

Analiza zmian pojmowania bezpiecze stwa w sektorze spó dzielczym prowa-
dzi do wniosku, e wprowadzane rozwi zania opiera y si  g ównie na wzorcach 
zachodnioeuropejskich, a wdra ane praktyki wzmacnia y logik  bankow  w polu 
organizacyjnym banków spó dzielczych. Z tego wzgl du wspó czesna ocena dzia-
alno ci banku spó dzielczego dotyczy przede wszystkim „przedsi biorstwa ban-

kowego” traktowanego jak ka da instytucja kredytowa. Natomiast wyró nikiem 
sektora spó dzielczego jest przede wszystkim dwuszczeblowy uk ad organizacyjny, 
w którym bank spó dzielczy powi zany jest wi zami kapita owo-organizacyjnymi 
z bankiem zrzeszaj cym, co generuje dodatkowe ryzyko50.

W kontek cie misji banków spó dzielczych warto rozpatrywa  bezpiecze stwo 
równie  w kategoriach utraty legitymizacji w polu organizacyjnym. Dylemat wybo-
ru i przyj cie praktyk zgodnych z okre lon  logik , a odrzucenie innych, wystawia 
organizacj  na niebezpiecze stwo wycofania wsparcia kluczowych aktorów oto-
czenia. Najwa niejszym aktorem pola dla banków spó dzielczych jest KNF, której 
rekomendacje s  traktowane jak bezwzgl dnie obowi zuj ce prawo. Najwi kszy 
wp yw na praktyki jest widoczny w tych grupach, które s  powi zanie z katego-
riami ryzyka bankowego i bezpiecze stwa (szacowanie, analiza, monitoring oraz 
sprawozdawczo  ryzyka). Decoupling51 jako strategia reakcji na presje jest uzna-
wana za kosztown , a adaptacja decouplingu wyst puje wówczas, gdy praktyki 
wprowadzane przez zewn trze podmioty s  w konflikcie z zinstytucjonalizowanymi 
praktykami wewn trz organizacji52. Symboliczna adaptacja rozwi za  powoduje 
ograniczenie ryzyka sankcji lub wycofanie poparcia ze strony zewn trznych ak-
torów czy utraty legitymizacji. Zwi ksza te  szans  na przetrwanie organizacji. 
Takim przyk adem w sektorze banków spó dzielczych jest praktyka przygotowy-
wania d ugookresowych strategii banku (w stylizacji spó dzielców: dokumentacji na 
potrzeby KNF). Przygotowana zgodnie z wytycznymi KNF strategia nie zast puje 
jednak dotychczasowych metod zarz dzania, jest po prostu tworzona jakby rów-

50 W. Kwa niak, Po dane kierunki zmian modelu funkcjonowania bankowo ci spó dzielczej, 
http://www.knf.gov.pl/Images/Pozadane_kierunki_zmian_modelu%20funkcjonowania_banko-
wosci_spoldzielczej_17_09_2012_tcm75-31843.pdf (dost p: 12.09.2012); W. Kwa niak, Ryzyko 
regulacyjne banków spó dzielczych wynikaj ce z Dyrektywy CRD IV – prezentacja W. Kwa niak, 
http://www.bs.net.pl/?dzial=00108&strona=02426 (dost p: 12.03.2012); J. Pruski, Uwarunko-
wania rozwoju banków..., op. cit.

51 To „wytwarzany” przez organizacje konformizm ceremonialny lub oddzielanie praktyk symbo-
licznych od technicznego rdzenia organizacji.

52 R. Greenwood, R. Suddaby, Institutional Entrepreneurship in Mature Fields: The Big Five 
Accounting Firms, „Academy of Management Journal” 49, nr 1 (luty 2006 r.), s. 27–48; 
M.S. Guerreiro, L.L. Rodrigues, R. Craig, Voluntary adoption of International Financial Re-
porting Standards by large unlisted companies in Portugal – Institutional logics and strategic 
responses, „Accounting, Organizations & Society” 37, nr 7 (pa dziernik 2012 r.), s. 482–499.
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nolegle, b d  wy cznie jej „cz  opisowa jest u yteczna”. Wyniki te s  zgodne 
z wynikami innych badaczy53, którzy zaobserwowali, e przyj cie praktyk w wyni-
ku presji instytucjonalnej nie wyklucza funkcjonowania konkurencyjnych praktyk 
w tym samym czasie.

Analiza wykaza a, e bezpiecze stwu w poszczególnych logikach przypisywane 
s  ró ne teorie, miary, odmienne s owniki i ramy interpretacyjne. Jest to zgodne 
z wcze niejszymi badaniami dotycz cymi skryptów wyników (performance scripts), 
czyli predefiniowania efektywno ci w porz dku instytucjonalnym. Oznacza to, e 
ka da z logik instytucjonalnych niesie ze sob  te  inne skrypty wyników, takich 
jakie s  odpowiednie w ocenie publiczno ci legitymizuj cej dzia alno . H. Corvel-
lec, analizuj c narracje o efektywno ci, pokazuje, e j zyk cz onków organizacji 
jest bogaty w poj cia bliskoznaczne, przydaj ce efektywno ci znacze  powi zanych 
z konkurencj , pomiarem wyników oraz hierarchi 54. Zarówno logika bankowa, 
jak i logika regulacyjna przyj y s owniki praktyk nios ce te same miary osi gni  
do dwóch ró nych obszarów: konkurencyjno ci na rynku (logika bankowa) oraz 
osi gania okre lonych miar jako wska nik bezpiecze stwa (logika regulacyjna). 
Te same miary to wska niki zwrotu z aktywów (ROA) i kapita u (ROE), wska nik 
stosunku kosztów do dochodów (C/I). Dopiero kryzys finansowy spowodowa  prze-
modelowanie wska ników, np. wska ników wyp acalno ci, oraz ponowne otwar-
cie dyskusji nad definicj  stabilnych funduszy podstawowych. Miary osi gni  
w bankach spó dzielczych by y narzucane bezpo rednio regulacjami nadzorcy, np. 
wska nik wyp acalno ci, i po rednio przez porównania z sektorem bankowym oraz 
mi dzy bankami spó dzielczymi – wska niki rentowno ci. Miary osi gni  logiki 
spó dzielczej, takie jak liczba udzia owców, dost p do us ug, obligo kredytowe, s  
wypierane przez miary osi gni  logiki bankowej wygrywaj cej walk  o wp yw na 
logik  regulacyjn , na co wskazuj  równie  badania Khavula, Chaveza i Brutona55. 

Procesowe uj cie bezpiecze stwa w sektorze bankowym wskazuje na stopniowe 
przesuni cie uwagi (zogniskowanie uwagi) w logice regulacyjnej z bezpiecze stwa 
transakcji, np. kredytu, bezpiecze stwa depozytów (wraz z pojawieniem si  BFG), 
na rozszerzenie ku wielu transakcjom, by przej  do bezpiecze stwa systemu, a fi-
nalnie – do narracji o sieci bezpiecze stwa, której celem jest ochrona przed destabi-

53 J.D. Westphal, E.J. Zajac, Decoupling Policy from Practice: The Case of Stock Repurchase Pro-
grams, „Administrative Science Quarterly” 46, nr 2 (czerwiec 2001 r.), s. 202–228; T. Kostova, 
K. Roth, Adoption of an Organizational Practice by Subsidiaries of Multinational Corporations: 
Institutional and Relational Effects, „Academy of Management Journal” 45, nr 1 (luty 2002 r.), 
s. 215–233.

54 H. Corvellec, Stories of achievements: narrative features of organizational performance, Trans-
action Publishers, 1997.

55 S. Khavul, H. Chavez, G.D. Bruton, When institutional change..., op. cit., s. 30–50,
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lizacj . Równie  sie  bezpiecze stwa nie jest poj ciem niezmiennym, cho by z racji 
wspó czesnych odwo a  do logiki bezpiecze stwa ponadnarodowego56.

Porównanie definicji sieci bezpiecze stwa w uj ciu ekonomii czy finansów (np. 
Iwanicz-Drozdowska, Wierzba, Capiga), gdzie dominuje uj cie regulacji prawnych 
i dzia a  instytucji (rozwi za  instytucjonalnych) z uj ciem logik instytucjonal-
nych, wskazuje na ich odmienno 57. Wydaje si , e warto bada  regulacje prawne 
nie tylko w ich literalnym odczytaniu, ale tak e w dzia aniu (nabieraniu znacze ), 
gdy zachodzi negocjacja realizacji praw i norm prawnych (interpretacje). Do wyja-
niania, czym jest bezpiecze stwo, wiele wniesie analizowanie instytucji nie jako 

agend pa stwowych, lecz w kontek cie powtarzalnych zachowa  spo ecznych, które 
s  podbudowane systemem normatywnym i procesem spo ecznym nadaj cym sens 
wymianie spo ecznej i zapewniaj cym reprodukcj  porz dku spo ecznego. Jest to 
rozumienie instytucji znacz co szersze ni  w instytucjonalizmie ekonomicznym58.

S owa kluczowe: bezpiecze stwo w sektorze finansowym, banki spó dzielcze, in-
stytucjonalizm organizacyjny, logiki instytucjonalne, regulacje nadzorcze

Abstract

In the research perspective focusing on organizational institutionalism, the 
concept of institutional logics is adopted. Taking into account the existing achie-
vements and knowledge in the defined area of study, the analysis was focused on 
the process of creating safety in the financial sector.

The key point was to draw attention to capturing the sense of safety from the 
perspective of a member of the organization, functioning in complex social and 
organizational structures. The main goal was a comprehensive description and 
understanding of the process of creating safety. The main results are: identification 
of a constellation of three institutional logics in the cooperative banks organiza-
tional field (banking logic, cooperative and regulatory logics), building a model of 

56 M.A. Glynn, Beyond Constraint: How Institutions Enable Identities, [w:] The SAGE Handbook 
of Organizational Institutionalism, red. R. Greenwood i in., SAGE Publications Ltd, 2008, 
s. 413–430.

57 M. Iwanicz-Drozdowska, Bezpiecze stwo rynku us ug finansowych: perspektywa Unii Europej-
skiej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008; R. Wierzba, System gwarantowania depo-
zytów jako element sieci bezpiecze stwa finansowego. Do wiadczenia francuskie, „Bezpieczny 
Bank” 2005, nr 1 (26), s. 38–56; M. Capiga, Wielowymiarowo  bezpiecze stwa..., op. cit.

58 P. Chmielewski, Homo agens: instytucjonalizm w naukach spo ecznych, Wydawnictwo Poltext, 
Warszawa 2011.
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changes in the field of cooperative banks in Poland, by means of a combination of 
micro and macro analysis. 

On a level of management practices, the research is the starting point for in-
-depth analysis of the symbols and language as carriers of values and meaning in 
financial institutions not previously mentioned in Polish publications.

Keywords: safety in the financial sector, cooperative banks, organizational insti-
tutionalism, institutional logics, Supervisory regulations
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