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RECENZJA 

 

 
rozprawy doktorskiej Pana mgr Jerzego Różyńskiego pt. „Oddziaływanie wielkości i 

struktury funduszy własnych na efektywność banków spółdzielczych” przygotowanej na 

Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego pod kierunkiem 

naukowym dra. hab. Sławomira Juszczyka, prof. Szkoły Głównej Gospodarstwa 

Wiejskiego Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Zakład Bankowości.  

 

 

I. Uwagi wstępne 

 

Recenzowana praca dotyczy bardzo ważnej i aktualnej problematyki poprawy 

efektywności funkcjonowania banków spółdzielczych na rynku usług finansowych w 

kontekście zwiększenia posiadanych zasobów funduszy własnych i ich lepszego 

wykorzystania. Istota oraz wzrost znaczenia zagadnień związanych z poprawą efektywności 

zarządzania finansami banków spółdzielczych oraz ich pozycji rynkowej nie jest problemem 

nowym, ale w dalszym ciągu słabo rozeznanym w literaturze przedmiotu.  

 

II. Ocena problemu badawczego, tematu i zakresu rozprawy   

 

Opracowań naukowych z zakresu funkcjonowania i organizacji bankowości spółdzielczej 

jest stosunkowo wiele, ale naukowcy i badacze analizując sytuację tej grupy banków,  

poszukują odpowiedzi na nurtujące od wielu lat pytanie: Dlaczego ta część sektora 

bankowego pomimo posiadania określonych warunków wewnętrznych, zestawu cech i 

elementów specyficznych stanowiących podstawę do wypracowania silnej i stabilnej pozycji 

rynkowej, nie osiąga zamierzonych celów? Ten obszar prowadzonych badań jest szczególnie 

trudny, gdyż wymaga od badacza wieloaspektowego podejścia, bardzo dobrego rozeznania i 
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doświadczenia w specyfice funkcjonowania oraz organizacji spółdzielczego sektora 

bankowego a także najnowszej wiedzy z różnych subdyscyplin nauki ekonomii. Podkreślić 

ponadto należy, że wszelkie przedsięwzięcia badawcze prowadzone w obszarze poszukiwania 

czynników, determinantów oraz uwarunkowań poprawy efektywności funkcjonowania 

banków spółdzielczych wymagają także wysiłku intelektualnego i są dość trudne ze względu 

na różnorodności tej grupy badawczej.   

Na tle powyższych spostrzeżeń, stwierdzam, że wybór problemu badawczego jest trafny i 

znajdujący uzasadnienie zarówno w warstwie naukowych rozważań, jak i w sferze 

praktycznych poszukiwań dotyczących wskazania zestawu determinant wpływających na 

poprawę efektywności funkcjonowania sektora banków spółdzielczych. Autor rozprawy 

słusznie zwraca uwagę na dwie zasadnicze kwestie, które wpływają na skalę i uzyskiwane 

efekty działalności operacyjnej prowadzonej przez banki spółdzielcze, tj. wartości 

posiadanych funduszy własnych oraz ich strukturę. Są to główne determinanty poprawy 

kondycji finansowo – ekonomicznej tej grupy bankowej.  

Na szczególne podkreślenie zasługuje zarówno aktualność tematyki prowadzonych 

rozważań, jak i możliwość bezpośredniego zastosowania w praktyce wniosków wynikających 

z przeprowadzonych badań oraz sformułowanych w trakcie przygotowywania rozprawy uwag 

i wniosków Autora pracy, co do dalszych perspektyw poprawy kondycji finansowo-

ekonomicznej sektora banków spółdzielczych w Polsce. W pełni zgodzić należy się ze 

stwierdzeniem, że banki będą musiały wykazać się coraz lepszą efektywnością prowadzenia 

działalności operacyjnej, aby w ten sposób pozyskać nowe kapitały stanowiące podstawę do 

powiększenia funduszy własnych. Zagadnienia te wydają się być szczególnie ważne w 

okresie zawirowań i braku stabilności w systemie finansowym. Jednak mgr Jerzy Różyński 

analizie wpływu kryzysu finansowego i gospodarczego na efektywność działalności 

prowadzonej przez BS przypisuje zbyt mało uwagi i znaczenia.      

Drobne zastrzeżenia może budzić samo sformułowanie tytułu pracy, który wskazuje na 

analizę wielkości i struktury funduszy własnych. W ten sposób Autor informuje, że 

przedmiotem pracy będzie analiza determinantów poprawy efektywności banków 

spółdzielczych pod względem wartości posiadanych funduszy własnych a nie ich wielkości. 

Wartość posiadanych funduszy własnych jest jedną z miar wielkości banku, chociaż 

podkreślić należy, że bardziej adekwatnym parametrem oceny wielkości banku jest np. 

wartość sumy bilansowej czy aktywów.  

 Reasumując ocenę wybranego problemu badawczego, tematu i zakresu rozprawy należy 

stwierdzić, że Autor pracy w sposób bardzo trafny i interesujący zaprezentował podstawowe 
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problemy z zakresu zarządzania finansami i organizacją sektora banków spółdzielczych z 

punktu widzenia możliwości poprawy efektywności ich funkcjonowania poprzez wzrost 

wartości wyposażenia kapitałowego. Jednocześnie dokonano oceny skali i zakresu zmian w 

funkcjonowaniu banków spółdzielczych, które zostały wprowadzone poprzez regulacje Unii 

Europejskiej oraz te, które stanowią efekt wewnętrznych dostosowań i poszukiwań 

docelowego modelu bankowości spółdzielczej w Polsce.  

 

III. Ocena celu pracy i hipotez badawczych  

 

Głównym celem pracy jest ustalenie zależności pomiędzy wielkością funduszy własnych 

a ich efektywnością. W nawiązaniu do celu głównego sformułowano następujące cele 

szczegółowe:  

o określenie sposobów zmian funduszy własnych banków spółdzielczych, 

o przeprowadzenie analizy oceny struktury funduszy własnych,  

o ustalenie kluczowych czynników objaśniających zmienność efektywności banków 

spółdzielczych.  

Cele i zakres pracy zostały zdefiniowane poprawnie, jednoznacznie i zrozumiale, chociaż 

podkreślić należy, że tak sformułowane zadania badawcze ograniczają zakres 

przeprowadzenia twórczych i innowacyjnych analiz a także w niewielkim zakresie zbogacają 

poziom wiedzy z dziedziny ekonomii i finansów. Natomiast pozytywnie ocenić należy 

decyzję o zaprezentowaniu przeglądu regulacji nadzorczych uzupełnionych oceną zmian, 

jakie zostały wprowadzone w zakresie zarządzania ryzykiem kredytowym z perspektywy 

oceny bezpieczeństwa banku. Ponadto została podjęta próba kwantyfikacji ryzyka portfela 

kredytowego w działalności banków. 

Hipoteza została sformułowana w następujący sposób: Zwiększenie funduszy udziałowego 

i jego udziału w strukturze funduszy własnych oddziałuje na wzrost efektywności banków 

spółdzielczych.  

Uzupełnieniem hipotezy podstawowej pracy sformułowano trzy hipotezy pomocnicze:  

o  (H1) efektywność banków spółdzielczych zwiększa się i jest zróżnicowana w 

bankach o rożnym poziomie funduszy własnych, 

o (H2) przyczyną nadpłynności banków spółdzielczych jest niewystarczający 

poziom ich funduszy własnych, 

o (H3) przyrost funduszu zasobowego ma większy wpływ na zwiększenie 

efektywności banku spółdzielczego niż przyrost funduszu udziałowego.  
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Hipotezy badawcze są poprawne pod względem merytorycznym, spójne z celami i 

problemem badawczym. Jednak w mojej ocenie są one sformułowane w sposób zbyt ogólny i 

na pewno wymagają uściślenia. Przykładowo: (H1) – przypuszczam, że Autor miał na myśli 

sytuację, gdy efektywność banków zwiększa się wraz ze wzrostem poziomu wyposażenia 

kapitałowego (wartości posiadanych funduszy własnych).  

Analiza treści rozprawy pozwala na stwierdzenie, że Autor dysertacji w sposób poprawny 

wywiązuje się z postawionych zadań badawczych.  

 

IV. Ocena wykorzystanych metod i narzędzi badawczych oraz źródeł 

informacji  

 

Przyjęta przez Autora rozprawy doktorskiej metoda badawcza opiera się głównie na 

wykorzystaniu dostępnych materiałów źródłowych i przeglądzie literatury przedmiotu. W 

części empirycznej zastosowano metodykę przeprowadzenia badania ankietowego na próbie 

badawczej (N = 133), którą można uznać za reprezentatywną i uprawniającą do 

upowszechniania uzyskanych wyników. Kwestionariusz ankiety skierowany został do 

prezesów banków, członków zarządu lub głównych księgowych. Do realizacji celu głównego 

pracy wykorzystano ekonometryczne narzędzia badawcze w postaci opracowanego modelu 

regresji i korelacji. Poprzez te narzędzia badawcze mgr J. Rożyński bada zależności pomiędzy 

wielkością funduszy własnych a ich efektywnością ekonomiczną. Walorem pracy jest także 

rozbudowana i dość szeroko wykorzystana analiza statystyczna.  

Ogólna ocena przyjętych metod i wykorzystanych narzędzi badawczych jest pozytywna.  

 

V. Merytoryczna ocena struktury pracy i poszczególnych części 

 

Recenzowana rozprawa doktorska składa się z 189 stron. Przygotowana treść podzielona 

została na pięć zasadniczych rozdziałów, wstępu, podsumowania, spisu literatury, spisu tabel 

oraz zestawu rysunków i załączników. Całość opracowania charakteryzuje się zachowaną 

spójności prowadzonych rozważań, logicznym układem, które stanowią podstawę do 

właściwego wnioskowania i sformułowania końcowych konkluzji i rekomendacji na 

przyszłość.    

Treść pracy mieści się w granicach określonych jej tytułem. Punktem wyjścia rozważań 

prowadzonych przez Doktoranta jest prezentacja ogólnej charakterystyki, istoty i znaczenia 
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sektora bankowości spółdzielczej w Polsce i w Europie. Cennym wkładem jest 

usystematyzowanie pojęć dotyczących funduszy własnych (w ujęciu ekonomicznym i 

prawnym) oraz przygotowany przegląd regulacji krajowych i europejskich związanych z 

wymogami kapitałowymi i ich znaczeniem w działalności banków spółdzielczych. Analiza tej 

kategorii ekonomicznej stanowi podstawę do prowadzenia dalszych badań empirycznych. 

Bardzo przydatne jest także zestawienie definicji dotyczących kategorii efektywności 

ekonomicznej. Jednak analiza treści tego rozdziału (Rozdział 1.2) pozostawia pewien 

niedosyt. Przegląd literatury ogranicza się do podstawowych pozycji książkowych i artykułów 

naukowych a ponadto na tle przeprowadzonej analizy brak jest deklaracji Autora rozprawy, 

jakie ujęcie tego zagadnienia lub która z zaprezentowanych definicji, stanowić będzie 

podstawę do dalszych badań, zwłaszcza tych prowadzonych w części empirycznej.  

Druga część pracy ma charakter empiryczny i w jej skład zaliczyłabym rozdziały II, III i 

IV. Jest to część, w której Autor pracy dokonuje prezentacji przyjętej metodyki badań, a także 

dokonuje analizy uzyskanych wyników analizy przeprowadzonej w oparciu opracowane 

modele ekonometryczne, w których wykorzystano materiały źródłowe i dane statystyczne 

dotyczące sektora bankowości spółdzielczej. Przeprowadzone badania opierały się na doborze 

zmiennych objaśniających i ocenie ich wpływu na podstawowe kategorie ekonomiczne z 

zakresu miar efektywności np. zysk netto, ROA czy poziom marży finansowej. Dość 

krytycznie oceniam przyjętą w pracy klasyfikację parametrów i miar efektywności. Autor 

zastosował bowiem podział banków na te same kategorie (np. fundusze własne do 5 mln zł, 

fundusze własne w przedziale 5-10 mln zł i fundusze własne powyżej 10 mln zł). Innym 

zastosowanym podziałem jest klasyfikacja banków według rodzajów funduszy własnych, tj.  

funduszu udziałowego, zasobowego, czy ogólnego ryzyka itd. Jest to klasyfikacja poprawna, 

ale bardzo prosta i nie zbyt twórcza. Na poziomie pracy doktorskiej oczekiwać należy 

przedstawienia bardziej złożonych, szczegółowych i analitycznych rozważań oraz propozycji, 

które pozwolą na uchwycenie nie zbadanych dotychczas zależności występujących pomiędzy 

parametrami, które determinują działalność banków spółdzielczych.  

Kolejny, V rozdział pracy poświecony został na zaprezentowaniu wyników badań 

ankietowych, uzyskanych na podstawie przygotowanego autorskiego formularza 

ankietowego. Tą część pracy oceniam pozytywnie, gdyż stanowi istotny wkład Doktoranta w 

identyfikację ograniczeń występujących w działalności banków spółdzielczych i stanowi 

próbę uzyskania odpowiedzi na pytania sformułowane na 152 stronie recenzowanej pracy. 

Autor zgromadził materiał badawczy pochodzący ze zwrotu ankiet od 133 banków, co 

stanowiło 27,14 % badanej populacji. Drobne zastrzeżenia budzi brak podsumowań i 
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wniosków ogólnych w tej części pracy. Przedstawione zostały jedynie zestawienia 

tabelaryczne odpowiedzi na postawione pytania. Na tym tle istotnym jest uzyskanie od 

Doktoranta odpowiedzi na pytanie: Które z wymienionych (na 152 stronie pracy) aspektów 

działalności banków spółdzielczych mają w opinii Autora rozprawy doktorskiej priorytetowe 

znaczenie dla poprawy efektywności banków spółdzielczych i ich rozwoju w przyszłości, 

zwłaszcza w kontekście nowych regulacji prawnych wynikających z Dyrektywy CRD IV i 

Rozporządzenia CRR.         

W zakończeniu sformułowano dziesięć zasadniczych wniosków wynikających z 

przeprowadzonych badań, które stanowią jednocześnie syntezę wyników badań empirycznych 

wykonanych przy wykorzystaniu modeli ekonometrycznych i formularza ankietowego. 

Wnioski te są logicznie uporządkowane, korespondują z celami pracy i sformułowanymi 

hipotezami badawczymi oraz w zwięzły sposób podsumowują całość przeprowadzonych 

analiz.      

Pomimo wielu pozytywnych aspektów prowadzonych analiz, Autor rozprawy nie uchronił 

się przed kilkoma, dość istotnymi niedociągnięciami i wskazać należy tu między innymi na 

ubogi pod względem merytorycznym i niestandardowy układ wstępu pracy. W tej części 

rozprawy zamieszczone zostały fragmenty tekstu o charakterze bardzo ogólnym, 

przeglądowym i informacyjnym, jak np. dane statystyczne o poziomie funduszy własnych, 

zysku netto czy wartościach współczynnika wypłacalności. Dane te powinny w szerszym 

zakresie zostać przedstawione w zasadniczych rozdziałach pracy. Natomiast we wstępie w 

bardzo ograniczonym zakresie omówiono zasadnicze kwestie dotyczące między innymi: 

zaprezentowania szerszego kontekstu wyboru tematu, sformułowanych pytań badawczych, 

czy chociażby prezentacji układu pracy w podziale na kolejne rozdziały.  

 

VI. Ocena formalnej strony pracy  

 

Formalna strona pracy nie budzi zastrzeżeń. Autor posługuje się poprawnym 

językiem, używa właściwych pojęć i stosuje odpowiednią terminologię, odpowiadającą 

tematyce rozprawy. Zasadniczo język pracy jest klarowny, a wywody czytelne i logiczne. Styl 

rozprawy oraz jej stronę formalną (przypisy, bibliografia) uznać należy za poprawne. 

Na szczególne podkreślenie zasługuje zarówno aktualność tematyki prowadzonych badań, 

jak i ich szczegółowość. Wnioski i uwagi końcowe mogą zostać wykorzystane przez banki 

oraz stanowić źródło informacji służących do przygotowania ostatecznego kształtu regulacji 
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prawnych proponowanych na poziomie Unii Europejskiej oraz rekomendacji na poziomie 

krajowym.  W tym kontekście należy zwrócić uwagę na brak odniesienia do doświadczeń i 

wyników badań prowadzonych w innych krajach, a szczególnie w krajach Unii Europejskiej. 

W tym miejscu należy oczekiwać uzupełnienia analiz poprzez skierowanie pytania do 

Doktoranta: Jakie są przykłady i doświadczenia innych krajów Unii Europejskiej w zakresie 

poprawy efektywności funkcjonowania banków spółdzielczych z punkty widzenia 

posiadanych zasobów funduszy własnych? Polska literatura przedmiotu poświęcona 

wieloaspektowej działalności banków spółdzielczych jest dość bogata i Autor recenzowanej 

rozprawy skorzystał z wiele aktualnych pozycji. Jednak wzbogacenie o przegląd wyników 

badań prowadzonych za granicą na pewno pozytywnie wpłynęłoby na ocenę wartości 

merytorycznej i formalnej pracy. 

 

VII. Wnioski   

 

Recenzowaną dysertację oceniam ogólnie, jako interesujące i dojrzałe opracowanie 

naukowe. W mojej opinii jest to oryginalna praca badawcza, której ostateczny kształt, 

pomimo niezwykle złożonej i wieloaspektowej problematyki, jest spójny i logiczny. Jest to 

niewątpliwie zasługa dużej wiedzy i umiejętności praktycznych Autora rozprawy. Ogólna 

ocena rozprawy doktorskiej Pana mgr Jerzego Rożyńskiego jest w pełni pozytywna. Na 

szczególne podkreślenie zasługuje zaprezentowana w pracy analiza zagadnień składających 

się na całokształt działalności sektora banków spółdzielczych.  

Wskazane niedociągnięcia i formułowane uwagi należy przede wszystkim traktować, jako 

propozycje do wykorzystania w dalszej pracy naukowo-badawczej Autora i nie zmniejszają 

ogólnej oceny recenzowanej rozprawy doktorskiej. Wskazując na jej walory chciałabym 

zwrócić uwagę na: 

o prawidłowy i aktualny dobór tematyki pracy, 

o prawidłowo postawione i zweryfikowane hipotezy badawcze,  

o skonstruowanie autorskiego formularza badań ankietowych i modelu 

ekonometrycznego,    

o strukturę pracy i warsztat edytorski, które nie wzbudzają zasadniczych uwag i 

zastrzeżeń,  

o trafne sformułowanie wniosków wynikających z badań.  
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Reasumując, stwierdzam, że mgr Jerzy Różyński opanował ogólna wiedze teoretyczną z 

zakresu nauk ekonomicznych oraz wykazał się umiejętnością przeprowadzenia 

samodzielnych, wieloaspektowych i skrupulatnych badań naukowych oraz zaprezentował 

analizę kluczowych wątków wybranego problemu badawczego. 

W związku z zaprezentowaną powyżej oceną stwierdzam, że praca Pana mgr Jerzego 

Różyńskiego pt. „Oddziaływanie wielkości i struktury funduszy własnych na efektywność 

banków spółdzielczych” spełnia wymogi Ustawy z dnia 14 marca 20103 roku o stopniach 

naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65 poz. 

595 z pózn. zm.) i wnioskuje do Rady Wydziały Zarządzania i Ekonomiki Usług 

Uniwersytetu Szczecińskiego o jej przyjęcie i dopuszczeniem do publicznej obrony.  

 

 

  

 

 
 


