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Przedłożona mi do recenzji rozprawa doktorska jest poprawioną wersją rozprawy, 

recenzowanej przeze mnie w maju 2015 r. (postawiłam wówczas wniosek o skierowanie 

jej do poprawy i uzupełnienia, w konsekwencji wskazanych uchybień i mankamentów). 

 

1. Uwagi ogólne  

Rozprawa dotyczy kwestii podstawowej działalności banków spółdzielczych i jej 

efektywności. Są to ważne i aktualne zagadnienia, których  znaczenie – w moim 

przekonaniu – będzie rosło w najbliższych latach. Jednym aspektem jest kwestia 

przemian, jakie zachodzą na rynku bankowym i wiążące się z tym pytanie o pożądany 

kształt oferty produktowej banków spółdzielczych i ich relacji z klientami. Bezsprzecznie, 

wobec natężonej konkurencji między samymi bankami, ale także rosnącej konkurencji 

podmiotów spoza sektora, istotne jest pytanie o to jakie mają być banki spółdzielcze, by 

co najmniej nie tracić swej pozycji rynkowej. Drugim aspektem jest kwestia efektywności 

tej działalności – i tu należy podkreślić specyfikę BSów, dyktowaną zasadami 

spółdzielczymi, definiującymi ich tożsamość. W ostatnich latach jesteśmy świadkami 

zbliżania się strategii banków spółdzielczych do tych, będących domeną podmiotów 

komercyjnych. Częściowo wynika to z samej chęci BSów do konkurowania i zwiększania 

swego znaczenia rynkowego, częściowo zaś jest konsekwencją zmieniających się 

uwarunkowań regulacyjnych, makro- i mezoekonomicznych oraz technologicznych.  

W tym kontekście bardzo ważne jest pochylenie się nad tymi zagadnieniami i 

przeprowadzenie empirycznych analiz, które pozwolą lepiej poznać stan sektora banków 

spółdzielczych i sformułować wnioski, które mogą być przydatne w formułowaniu ich 

strategii na przyszłość.  

Dobór tematu oceniam zatem bardzo pozytywnie. Rozprawa doktorska mgra Olafa 

Kowalskiego podejmuje aktualne, ważne i interesujące zagadnienie, które może mieć nie 

tylko ważne naukowo, ale i aplikacyjnie wnioski. 

We wstępie pracy Doktorant zaprezentował problem badawczy i wyjaśnił motywy 
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podjęcia tematu. W szczególności wskazano na złożoność banków spółdzielczych oraz 

problemy, z jakimi obecnie boryka się ów sektor, a na tym tle podniesiono zagadnienie 

efektywności tych instytucji, argumentując, że „Rozpoznanie zależności między 

działalnością depozytowo-kredytową banków spółdzielczych a ich efektywnością może 

okazać się ważne a nawet kluczowe w procesie dalszego rozwoju sektora bankowości 

spółdzielczej w Polsce” (s. 12-13, pisownia oryginalna).  

 

2. Cel, hipotezy i metody badawcze pracy 

Autor postawił cel główny pracy jako „rozpoznanie skali i kierunków zmian w 

poziomie oraz strukturze depozytów i kredytów banków spółdzielczych względem 

efektywności tych banków” (s. 13). Podtrzymuję wcześniejszą ocenę, że sformułowanie 

to jest niezgrabne stylistyczne („zmiany w poziomie (…) depozytów i kredytów…”) i 

nieprecyzyjne (co oznacza „rozpoznanie zmian w poziomie i strukturze (…) względem 

efektywności”?; należałoby też doprecyzować, że chodzi wyłącznie o efektywność 

finansową). Poznanie faktycznych zamierzeń badawczych ułatwiają sformułowane cele 

szczegółowe (s. 13): 

I. „Ustalenie struktury depozytów i kredytów oraz efektywności banków spółdzielczych 

w okresie badawczym. 

II. Ustalenie zmian depozytów i kredytów banków spółdzielczych względem kredytów 

zagrożonych oraz wyniku z tytułu odsetek i prowizji. 

III. Ocena stanu i kierunków zmian marży finansowej banków spółdzielczych w okresie 

badawczym. 

IV. Określenie możliwości wzrostu efektywności na skutek zmian poziomu depozytów i 

kredytów.” 

W drugim celu szczegółowym zabrakło doprecyzowania „zmian depozytów i 

kredytów” – czy chodzi o wielkość, strukturę, funkcjonalność produktów…? Podobnie, nie 

jest jasne co oznacza „ustalenie zmian (…) względem kredytów zagrożonych oraz 

wyniku…”. Są to nadal sformułowania nieostre, nieprecyzyjne.  

W trzecim celu szczegółowym Autor wskazuje, że zamierza badać „marżę finansową 

banku” – podtrzymuję uwagę, że nie jest to określenie stosowane w literaturze 

przedmiotu, przeto powinno tu znaleźć się wyjaśnienie tego terminu (choć oczywiście 

lepszym rozwiązaniem byłoby zastosowanie poprawnej, bardziej precyzyjnej  

terminologii). Ze wzoru na s. 62 wynika, że chodzi o marżę odsetkową. 

Doktorant sformułował hipotezy pracy. W hipotezie głównej założył, że 

„Efektywność banków spółdzielczych zwiększa się wraz ze wzrostem relacji depozytów do 

kredytów” (s. 13). Przyjęto także trzy hipotezy pomocnicze: 

1. „Efektywność banków spółdzielczych zwiększa się wraz ze wzrostem środków 

finansowych lokowanych na rachunkach bieżących klientów. 
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2. Wraz ze wzrostem depozytów ogółem zmienia się struktura kredytów w bankach 

spółdzielczych. 

3. Na skutek wzrostu pasywów ogółem banków spółdzielczych największy przyrost 

kredytów następuje dla przedsiębiorstw z sektora pozarolniczego.” 

Sformułowanie hipotezy głównej i pierwszej pomocniczej nie budzi zastrzeżeń. 

Druga hipoteza szczegółowa powinna być doprecyzowana, gdyż w obecnym brzmieniu 

zapowiada bardzo szerokie badania empiryczne (należało wskazać czynniki, względem 

których będzie rozpatrywana struktura, np. czy chodzi o rodzaje produktów, grupy 

klientów, terminy, na jakie udzielane są kredyty, waluty, w jakich udzielane są kredyty, 

rodzaj stopy procentowej stosowanej do udzielanych kredytów?). Trzecia hipoteza 

szczegółowa jest sformułowana niestylistycznie („przyrost kredytów następuje dla 

przedsiębiorstw…”). Trudno oprzeć się wrażeniu, że wszystkie cztery hipotezy dotyczą 

szczegółowych zagadnień i nie ma tu zależności między hipotezą główną a 

„pomocniczymi” (można je było przyjąć jako równorzędne).  

 

3. Układ i konstrukcja rozprawy oraz jej ocena merytoryczna 

Praca liczy 188 stron (ok. 140 stron zasadniczego tekstu); składa się ze wstępu, 

pięciu rozdziałów, podsumowania, bibliografii, spisów obiektów (tabel i rysunków) oraz 

12 załączników.  

Tytuł rozprawy winien być doprecyzowany. We wstępie wskazano bowiem, że 

„Autor zawęził obszar badań do grupy banków wchodzących w skład Spółdzielczej Grupy 

Bankowej” (s. 8). Ponieważ nie wiadomo czy jest jakaś specyfika tych banków (tj. np. 

czy wyniki dla banków zrzeszonych w BPS byłyby inne), należało tytuł uzupełnić o 

wskazanie „na podstawie/przykładzie banków zrzeszonych w SGB”.  

Praca ma charakter teoretyczno-empiryczny. Jeden rozdział poświęcono prezentacji 

zagadnień teoretycznych, pozostałe przedstawiają zagadnienia metodologiczne i analizy 

empiryczne. Treść nie została rozłożona równomiernie. Pierwszy, teoretyczny rozdział 

liczy 46 stron, zaś rozdziały empiryczne łącznie 84 strony, przy czym najkrótszy z nich 

ma zaledwie 7 stron, a najdłuższy – 39. W porównaniu z pierwotną wersją rozprawy 

dysproporcje te są nieco mniejsze, choć nadal można mieć zastrzeżenia do konstrukcji 

pracy (szczegóły poniżej). 

Wstęp zawiera ogólną prezentację specyfiki bankowości spółdzielczej, a wywód 

koncentruje się na aspektach dotyczących efektywności. Przedstawiono tu wymieniane 

„problemy strukturalne” w sektorze banków spółdzielczych (s. 12).  Na tle tych ogólnych 

rozważań sformułowano cele i hipotezy rozprawy, przedstawiono opis struktury pracy 

oraz zasygnalizowano źródła wykorzystane w części teoretycznej. W odniesieniu do 

danych empirycznych wskazano jedynie w których rozdziałach będą opisane. 

Enigmatycznie i nieprecyzyjnie wzmiankowano też o metodach zastosowanych w części 
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empirycznej rozprawy („efektywność badanych banków spółdzielczych rozpatrywano pod 

kątem sześciu miar efektywności …”, „ocena efektywności dokonywana była ze względu 

na 9 następujących kategorii: …” oraz „oszacowano modele regresji wielorakiej”). Nie ma 

informacji o badaniu kwestionariuszowym, o którym Autor wzmiankuje enigmatycznie na 

s. 61 (brak informacji czy jest to badanie ankietowe czy bezpośredni wywiad). 

Jak wspomniałam, rozdział pierwszy ma charakter teoretyczny, choć w istocie 

jest on głęboko zakorzeniony w empirii, gdyż punktem wyjścia jest prezentacja polskiej 

bankowości spółdzielczej. Doktorant przedstawił genezę polskiego sektora banków 

spółdzielczych (jest to ciekawy, rzetelny opis) oraz dokonał jego ogólnego porównania z 

sektorem europejskim. Następnie omówił prawne aspekty funkcjonowania BSów w Polsce 

(tak przynajmniej sugeruje tytuł podrozdziału). Aktualne uregulowania prawne 

działalności banków spółdzielczych przedstawiono w załączniku, w formie zestawienia 

porównawczego z regulacjami sektora banków komercyjnych, natomiast podrozdział 1.3. 

jest prezentacją ograniczeń prawnych rozwoju bankowości spółdzielczej. Jakkolwiek 

Doktorant informuje, że omawia regulacje „wskazywane przez banki spółdzielcze jako 

istotne przeszkody w rozwoju”, nie ma w tej części podrozdziału odwołań do żadnych 

badań (literatury, badania opinii itp.). Wciąż nie wiadomo zatem czy Autor prezentuje 

własne poglądy, czy mają one poparcie w faktach lub opiniach innych osób (użyte 

sformułowania sugerują to drugie, jednak brak przypisów każe wnosić, że chodzi o 

własne tezy). Można ocenić, że przedstawione w tym podrozdziale rozważania są 

ciekawymi konstatacjami, wynikającymi z przeprowadzonych analiz regulacji i warunków 

funkcjonowania BSów, ale wywód naukowy winien charakteryzować się lepszym 

dokumentowaniem, argumentowaniem stawianych i dowodzonych tez. Tu tej 

dokumentacji i argumentacji brakło.  

Podtrzymuję uwagę, że w tej części rozprawy brakuje odniesienia do zasad 

spółdzielczych, które są elementem specyficznym, definiującym istotę banków 

spółdzielczych (jest jedynie marginalna wzmianka na s. 30-31, w podrozdziale, który – 

wedle tytułu – miał przedstawiać polską bankowość spółdzielczą na tle europejskiej). W 

moim przekonaniu jest to niezbędne dla właściwego spozycjonowania badań nad 

efektywnością tych banków (w pracy jest jedynie drobna wzmianka – s. 59, bez 

adekwatnego wywodu, uzasadnienia, dyskusji). Czynnik ten bowiem nie może być 

traktowany identycznie jak w bankach komercyjnych. Warto było rozpocząć rozważania 

od zdefiniowania czym są banki spółdzielcze i na czym polega ich istota i specyfika 

(Doktorant zamieścił jedynie wzmiankę na ten temat). Sądzę, że te aspekty są znacznie 

ważniejsze z punktu widzenia zamierzeń badawczych, aniżeli prezentowanie historii 

bankowości spółdzielczej (choć ta, bezsprzecznie, także jest istotna i ma wpływ na cechy 

i strukturę współczesnych polskich banków spółdzielczych, a tym samym na ich 

efektywność – choć te zagadnienia nie są przedstawione w badaniach empirycznych 
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przeprowadzonych przez Autora). Jest to element o tyle kluczowy, że warto najpierw 

zadać pytania: do jakiego poziomu efektywności finansowej winny dążyć banki 

spółdzielcze (jaki poziom jest uzasadniony i z czego wynika), na co winna przełożyć się 

wyższa efektywność. Bez tych rozważań wnioski z badań empirycznych nad 

efektywnością są zawieszone w próżni, a rekomendacje wysuwane na ich podstawie 

mogą być bezzasadne. Tymczasem w pracy mamy jedynie drobne wzmianki o specyfice 

banków spółdzielczych.  

Podrozdział 1.4. miał przedstawić działalność depozytowo-kredytową. 

Wzmiankowano o tym kilkakrotnie, jednak głównym elementem jest wymienienie 

czynności bankowych oraz czynności bankowych, które mogą wykonywać banki 

spółdzielcze (nota bene brak tu przypisów do aktów prawnych). Następnie  - bez 

zachowania logiki i ciągłości wywodu – wzmiankowano o płynności i wypłacalności oraz 

zarządzaniu aktywami i pasywami. Zarządzanie działalnością depozytowo-kredytową jest 

oczywiście fundamentem zarządzania aktywami i pasywami banku, jednak w pracy 

brakuje tego wywodu (który byłby dobrym wstępem do badań empirycznych i 

wyjaśnieniem wątków poddanych analizie). Prawdopodobnie Autor uznał te kwestie za 

wystarczająco oczywiste.  

Podtrzymuję opinię, że w podrozdziale za słabo uwypuklono kluczowy dla rozprawy 

kontekst, jakim miała być działalność depozytowo-kredytowa. Oczekiwałabym spojrzenia 

także właśnie z perspektywy konkurencyjności - samej oferty banków, współpracy z 

innymi podmiotami – ofert łączonych, sposobów, technik świadczenia usług (m.in. w 

kontekście wykorzystania nowoczesnych technologii) – wszak polska bankowość 

spółdzielcza jest bardzo zróżnicowana pod tym względem. Taka głębsza analiza jest 

pożądana, gdyż w ostatnich latach jesteśmy świadkami zmiany modeli biznesowych 

banków spółdzielczych (w coraz większym stopniu powielają one metody funkcjonowania 

banków komercyjnych, co z jednej strony wpływa na wzrost ich konkurencyjności, z 

drugiej jednak skutkuje znaczącym wzrostem ryzyka – obydwa elementy mają 

bezpośrednie przełożenie na efektywność).  

Kolejny podrozdział (1.5) omawia wybrane pokryzysowe regulacje bankowe 

(Bazyleę III i unijny pakiet regulacji CRD IV/CRR). Są to oczywiście bardzo istotne 

zagadnienia, mające olbrzymi wpływ na obecne warunki działania banków spółdzielczych, 

wpływające nie tylko na sposób zarządzania kapitałami banków, ale także na ich 

działalność operacyjną. Zagadnienia te nie są jednak podejmowane w dalszej, 

empirycznej części rozprawy (nawet w samym podrozdziale zignorowano ich powiązania z 

działalnością depozytowo-kredytową banków). W dalszym ciągu w podrozdziale tym 

brakuje przypisów do regulacji unijnych (dyrektywy i rozporządzenia) i standardów 

bazylejskich (Autor poprzestaje na odesłaniu do publikacji omawiających je). Jakkolwiek 

wymogi kapitałowe i płynnościowe mają kolosalny wpływ na działalność depozytowo-
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kredytową banków, w podrozdziale tym nie wykazano tego. Kwestie tych nowych 

regulacji nie są też podejmowane (z oczywistych względów) w części empirycznej, toteż 

podtrzymuję wniosek, że w tej wersji podrozdział jest zbędny. 

Ostatni podrozdział poświęcono zagadnieniom definiowania i pomiaru efektywności. 

Są one kluczowe dla właściwego zaplanowania i przeprowadzenia własnych badań 

empirycznych. W zmodyfikowanej wersji rozprawy dopisano nieco ponad dwie strony 

(bez wyodrębnienia punktu w podrozdziale, co jest drobnym uchybieniem formalnym). 

Przedstawiono dane dotyczące efektywności polskich banków spółdzielczych i 

komercyjnych (w latach 2010-12, zatem w okresie znacznie krótszym, niż okres objęty 

autorskim badaniem empirycznym) oraz wzmiankowano o kilku badaniach nad 

efektywnością banków spółdzielczych w Polsce. Kwestię tę potraktowano bardzo 

zdawkowo – wskazano tylko kilka pozycji, hasłowo wskazując czego dotyczyły. 

Kompletnie przy tym pominięto analizę literatury zagranicznej. Nauka polska nie może 

rozwijać się w oderwaniu od badań światowych; prowadzenie analiz w obrębie polskiej 

gospodarki nie może abstrahować od analiz prowadzonych w odniesieniu do innych 

gospodarek. Podtrzymuję swoją opinię, że Doktorant zbyt mało uwagi poświęcił 

badaniom literaturowym (analizie dorobku innych naukowców), co czyni wrażenie, że 

abstrahuje od aktualnego stanu wiedzy, ignoruje inne badania, przechodząc bezpośrednio 

do własnych.  

W dalszym ciągu brakuje tu szerszych rozważań i dyskusji na temat sposobów 

pomiaru efektywności (w tym definicji nakładów i efektów) oraz czynników wpływających 

na efektywność banków. Na tym tle warto było przedstawić też różnice między bankami 

spółdzielczymi i komercyjnymi (wyniki badań empirycznych przedstawianych w 

literaturze przedmiotu mogłyby być cennym punktem odniesienia przy komentowaniu 

wyników własnego badania i ułatwić formułowanie wniosków i zaleceń). Taka prezentacja 

byłaby ułatwieniem dla uzasadnienia sposobu zaplanowania autorskiego badania i doboru 

zmiennych (pozwoliłaby też na zdefiniowanie i wyjaśnienie tych zmiennych). Sądzę, że 

zagadnienie efektywności – aspekty teoretyczne oraz przegląd wyników innych badań - 

zasługiwało na znacznie szersze ujęcie w rozprawie (można mu było poświęcić osobny 

rozdział). 

Podsumowując, w mojej opinii pierwszy rozdział w dalszym ciągu pozostawia duży 

niedosyt. Część zagadnień omówiono bardzo powierzchownie, część pominięto w ogóle, 

część zaś jest – w moim przekonaniu – zbędna. Podtrzymuję opinię, że dobrym 

rozwiązaniem byłyby dwa rozdziały: jeden przedstawiający specyfikę i ewentualnie 

historię bankowości spółdzielczej oraz prezentujący współczesny polski sektor bankowy 

(w tym porównanie sektora banków komercyjnych i spółdzielczych), znacznie mocniej 

uwypuklający kwestię tytułowej działalności depozytowo-kredytowej, a drugi poświęcony 

zagadnieniu efektywności, znacznie szerzej prezentujący metody jej pomiaru (w 
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szczególności w odniesieniu do banków), a także prezentujący wyniki dotychczasowych 

badań empirycznych (nie tylko polskich, ale i zagranicznych) w tym obszarze.   

Drugi rozdział przedstawia „zagadnienia metodyczne”, czyli wskazuje źródła i 

zakres danych oraz metody badań i prezentacji wyników. Rozdział ten liczy ledwie siedem 

stron i z powodzeniem mógł być połączony z kolejnym, trzecim rozdziałem (lub np. 

pierwszymi dwoma jego podrozdziałami), w którym przedstawiono charakterystykę 

badanych banków spółdzielczych. Akceptowalną opcją byłoby też umieszczenie zagadnień 

metodologicznych jako podrozdziały w rozdziałach, w których prezentowane są wyniki 

odnośnych badań. 

Adekwatnie uzasadniono wybór okresu badawczego (2005-12). Nie przedstawiono 

natomiast stosownego uzasadnienia dla wyboru próby badawczej (dlaczego tylko banki 

zrzeszone w SGB?). Bardzo lapidarnie wskazano źródła danych empirycznych; niezwykle 

skrótowo (jednym zdaniem) skwitowano przeprowadzone badania kwestionariuszowe 

(informując, że „kwestionariusz wywiadu został przeprowadzony osobiście przez autora”; 

kwestionariusz jest narzędziem, więc trudno go przeprowadzać). Ponawiam uwagę, że 

bez wyjaśnienia celu wywiadów trudno określić po pierwsze ich zasadność, po drugie – 

prawidłowość ich zaplanowania i przeprowadzenia. Po lekturze treści kwestionariusza 

(zał. 12) trudno jest też uwierzyć, że faktycznie był przeprowadzany wywiad, a nie 

ankieta (czyżby faktycznie w trakcie wywiadu kierownictwo dyktowało dane finansowe z 

okresu 8 lat?). Co do samej treści kwestionariusza mogę wskazać jedynie zapytanie 

dlaczego obejmował on jedynie liczbę, a nie wartość depozytów i kredytów oraz pytanie 

dlaczego w przypadku kredytów doprecyzowano, że chodzi o kredyty brutto (jeśli 

faktycznie chodziło o liczbę kredytów, nie ma znaczenia kwestia rezerw celowych, które 

różnicują kredyty brutto i netto). Ponownie Autor wykazuje brak precyzji, który jest 

potencjalnie niebezpieczny dla rzetelności przeprowadzanych badań.  

Omawiając zmienne uwzględnione w badaniu Autor wskazał, że ich dobór 

„podyktowany był przede wszystkim ich rozpowszechnieniem w literaturze przedmiotu” 

(s. 63). Przywołał co prawda kilka pozycji literatury (bez wskazania numerów stron), ale 

nie omawia kontrowersji związanych z doborem zmiennych w pomiarze efektywności 

banków (a wszak nie jest to zagadnienie jednoznacznie przedstawiane w literaturze 

przedmiotu). Utwierdza mnie to w wyrażonym już przekonaniu, że rozprawa zyskałaby, 

gdyby wyodrębniono rozdział kompleksowo omawiający zagadnienie efektywności 

banków.  

Bardzo dyskusyjne jest zastosowanie w analizie wskaźników w konstrukcji opisanej 

na s. 62. Zakładając, że opis jest zgodny z faktycznie przeprowadzonymi badaniami, 

należy wskazać uchybienia merytoryczne. W analizie wskaźnikowej zasadą jest, że w 

przypadku odnoszenia wartości strumieniowych (tj. pochodzących np. z rachunku zysków 

i strat, np. wyniku finansowego, wyniku z tytułu odsetek) do wartości statycznych (tj. 
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pochodzących z bilansu, np. wartości aktywów, aktywów pracujących, kapitałów 

własnych), te drugie wyrażane są w wielkościach średnich (dla uwspółmiernienia 

strumienia ze stanami). Ponadto konstrukcja wskaźnika nazwanego przez Autora 

wskaźnikiem marży finansowej (fachowo nazywanego wskaźnikiem marży odsetkowej) 

nasuwa pytanie czy faktycznie Autor dysponował danymi pozwalającymi obliczyć 

mianownik (w definicji na s. 62 wskazano aktywa pracujące; lektura pracy pozwala 

sądzić, że pozyskano jedynie dane o aktywach przychodowych, a nie pracujących).   

W trzecim rozdziale scharakteryzowano najpierw samą Spółdzielczą Grupę 

Bankową, a następnie banki uwzględnione w badaniu empirycznym. Co typowe dla tej 

pracy, brak tu odwołań do źródeł – nie wiadomo czy prezentacja dokonana jest na 

podstawie jakichś materiałów (na przykład źródeł internetowych, wewnętrznych lub 

publikowanych dokumentów), czy też własnych obserwacji Autora. W trzecim 

podrozdziale przedstawiono podstawowe wielkości charakteryzujące badaną populację 

(niestety, nie zdefiniowano wskaźnika C/I). Zbiorcze dane dotyczące badanej populacji 

uzasadniły konieczność prezentacji wyników nie tylko w ujęciu zbiorczym, ale także dla 

poszczególnych kwartyli. Ten element okazał się bardzo ważny, gdyż wyniki pomiędzy 

różnymi grupami banków były zróżnicowane, a w konsekwencji i wnioski dla nich 

formułowane są odmienne. Jest to cenne, gdyż reguły badania prowadzone są na 

zbiorczych danych, co – jak widać – obniża ich wartość, z uwagi na osłabione podstawy 

właściwego wnioskowania. Rozdział przedstawia zbiorcze dane charakteryzujące sektor 

bankowości spółdzielczej (uzupełniono go w stosunku do wersji pierwotnej o elementy, 

które są przedmiotem analizy w dalszej części rozprawy). 

Kolejne dwa rozdziały zawierają wyniki analizy empirycznej przeprowadzonej przez 

Doktoranta. W rozdziale czwartym przedstawiono kluczowe z punktów widzenia tytułu, 

celów i hipotez rozprawy analizy. W pierwszym podrozdziale przedstawiono dane 

dotyczące działalności depozytowo-kredytowej oraz zysku i rentowności badanych 

banków (czyli zrealizowano cel szczegółowy I, zweryfikowano drugą i trzecią hipotezę 

pomocniczą). Kolejny podrozdział odnosi się bezpośrednio do tematu rozprawy i 

przedstawia związki między poziomem i dynamiką akcji kredytowej i depozytowej a 

wybranymi miarami efektywności (Autor skoncentrował się na efektywności finansowej): 

zyskiem netto, rentownością kapitałów własnych, rentownością aktywów, zyskiem netto 

na 1 zatrudnionego, marżą finansową (marżą odsetkową). Zrealizowano tu II i III cel 

szczegółowy oraz częściowo zweryfikowano pierwszą hipotezę pomocniczą (analizowano 

bowiem nie środki na rachunkach bieżących klientów, a depozyty ogółem) oraz  hipotezę 

główną pracy.  

Rozdział piąty stanowi pogłębienie badań empirycznych; umożliwiły one m.in. 

realizację IV celu szczegółowego oraz weryfikację pierwszej hipotezy pomocniczej. 

Przedstawiono tu analizę zróżnicowania efektywności banków spółdzielczych w zależności 
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od współczynnika wypłacalności, funduszy własnych, liczby zatrudnionych i sumy 

bilansowej (analiza według kwartyli).   

Następnie przeprowadzono analizy regresji dla trzech okresów (przedkryzysowego, 

w trakcje trwania kryzysu finansowego i pokryzysowego), w efekcie wskazując czynniki, 

które wpływały na kształtowanie się zysku netto, rentowności funduszy własnych (albo 

kapitałów własnych, Autor zdaje się nie zauważać różnicy i stosuje te pojęcia zamiennie), 

rentowności aktywów oraz marży finansowej. Samą metodologię badania opisano w 

rozdziale drugim, toteż tu Autor skupił się na prezentacji wyników. Uczynił to w sposób 

zwięzły i klarowny.  

Ostatnim elementem tego rozdziału jest analiza wpływu kryzysu finansowego na 

efektywność banków spółdzielczych. Na podstawie danych z lat 2000-2007 oszacowano 

funkcje opisujące poszczególne badane miary efektywności, a następnie wykorzystano je 

do symulacji potencjalnych wielkości tych miar w latach 2008-2012 i porównano z 

wielkościami faktycznymi. Badanie to pozwoliło wywnioskować, że kryzys dotknął także i 

banki spółdzielcze (choć był to wpływ umiarkowany).  

Ogółem bardzo pozytywnie oceniam sposób przeprowadzenia badań empirycznych 

oraz prezentacji wyników i wnioskowania na ich podstawie. Jest to potencjalnie cenne 

badanie empiryczne, którego wnioski mogą mieć znaczenie w nauce i praktyce 

gospodarczej. Ocenę tę osłabia brak wskazania ograniczeń badania, a nade wszystko  

brak odniesienia do wyników innych badań. 

 

Zwieńczeniem pracy jest część „Podsumowanie i wnioski”. Również w 

poprawionej wersji pracy odniesiono się tu wyłącznie do przeprowadzonych analiz 

empirycznych, kompletnie pomijając wnioski płynące z rozważań teoretycznych. W 

sposób usystematyzowany Autor przedstawił wnioski z badań oraz opatrzył je 

komentarzami i sugestiami dla zarządzających bankami spółdzielczymi, co jest bardzo 

cenne. Przeprowadzone badania umożliwiły weryfikację hipotez i realizację celów 

rozprawy. 

Po raz kolejny Doktorant udowodnił, że znacznie swobodniej czuje się w 

prowadzeniu własnych badań. Oczywiście umiejętność zaplanowania i przeprowadzenia 

własnych badań ma kluczowe znaczenie, jednak praca naukowa nie może abstrahować 

od dotychczasowego dorobku wiedzy (po pierwsze należy umieć wykazać, że istnieje luka 

badawcza, a po drugie, skonfrontować wyniki własnych badań z dotychczasowymi, by 

wskazać w jaki sposób przeprowadzone badania wzbogacają naukę, jakie nowe wnioski 

można na ich podstawie formułować). jak już wspominałam, w pracy bardzo pobieżnie 

zasygnalizowano inne badania (przy czym kompletnie pominięto autorów zagranicznych, 

jakby zakładając, że bankowość spółdzielcza działa tylko w Polsce, względnie polskie 

banki spółdzielcze są na tyle specyficzne, że kompletnie nieporównywalne z innymi, co – 



10/12 

nota bene – też nie tłumaczyłoby braku odniesienia do tego, skoro można byłoby właśnie 

udowodnić taką specyfikę), toteż we wnioskach z rozprawy trudno było oczekiwań 

konfrontacji własnych wyników z innymi.  

Doktorant w bardzo ograniczonym stopniu zmodyfikował rozprawę w stosunku do 

wersji pierwotnej (korzystne zmiany w strukturze rozprawy, rezygnacja z jednego 

fragmentu zbędnego tekstu w pierwszym rozdziale, enigmatyczne wzmiankowanie o 

badaniach innych – polskich – autorów, nieznaczne zmiany w pozostałym tekście 

rozprawy). Nie dokonał aktualizacji tekstu o nowe przepisy (np. pozostawił w 

podsumowaniu wzmiankę o tym, że dopiero „rozstrzygnie się możliwość zaliczania 

funduszy udziałowych do funduszy pierwszej kategorii”; kwestie te zostały rozstrzygnięte 

już w czerwcu 2015 r., a więc na kilka miesięcy przed złożeniem poprawionej pracy). 

Wobec przedłożonych wraz z pracą wyjaśnień Doktoranta odnośnie do 

wieloautorskich publikacji bezpośrednio związanych z tematyką rozprawy (zbieżnych z 

tematyką rozprawy) oraz załączenia oświadczeń współautorów o zakresie wkładu 

Doktoranta do tych prac (co pozwoliło rozwiać wątpliwości co do samodzielności 

wykonanych badań), mogę stwierdzić, że Doktorant wykazał się wiedzą i umiejętnościami 

oraz przedstawił oryginalne rozwiązanie problemu badawczego. 

 

4. Wykorzystanie bibliografii 

Rozprawa powstała na podstawie literatury głównie z zakresu finansów, w 

bibliografii jest także wiele pozycji o charakterze metodologicznym (z obszaru 

ekonometrii). Ogółem bibliografia liczy 226 publikacji (w poprawionej wersji jest o 14 

więcej – część to dodatkowe pozycje literatury, a część – pozycje wykorzystane już 

wcześniej, a nie uwzględnione w zestawieniu bibliograficznym).  

W bibliografii dominują publikacje polskich autorów. Uwzględniono kluczowe 

polskojęzyczne publikacje z zakresu tematyki rozprawy. W bardzo ograniczonym zakresie 

skorzystano z publikacji zagranicznych autorów. Jakkolwiek działalność sektora banków 

spółdzielczych jest w znacznie większym stopniu specyficzna lokalnie, niż to ma miejsce 

w przypadku banków komercyjnych, to jednak podtrzymuję uwagę, że warto było 

sięgnąć także po publikacje zagraniczne, by skonfrontować uwarunkowania, 

doświadczenia i wyniki badań. Rozprawa naukowa nie może współcześnie abstrahować od 

dorobku międzynarodowego.  

Co niedopuszczalne w rozprawie naukowej, Autor często ignoruje potrzebę 

opatrzenia tekstu przypisami (ma to miejsce chociażby w odniesieniu do aktów prawnych 

– rozdz. 1- lub źródeł internetowych – rozdz. 3). Niezrozumiałym jest też przytaczanie 

regulacji nie wprost z aktów prawnych, lecz z literatury. Doktorant ryzykuje, że przytacza 

nieaktualne lub błędne brzmienie przepisów. Zważywszy na powszechną dostępność 

aktów prawnych (tak polskich, jak i unijnych), trudno zrozumieć takie podejście.  
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Źródłem w częściach empirycznych były przede wszystkim sprawozdania finansowe 

(z Monitorów Spółdzielczych B). Bardzo doceniam zgromadzenie tak szerokiego materiału 

badawczego, tym bardziej, że dostępne bazy nie ułatwiają automatyzacji tego procesu. Z 

rozprawy nie wynika wszakże jednoznacznie czy to żmudne zadanie zostało wykonane 

przez jej Autora (w rozprawie zasygnalizowano jedynie, że „gromadzono dane 

finansowe”, bez wskazania kto to czynił). W sukurs przychodzą przedłożone oświadczenia 

autorów artykułów, z których wynika, że zebranie materiałów źródłowych było 

przeprowadzone m.in. przez Doktoranta.  

Ogólna ocena doboru i wykorzystania źródeł jest zróżnicowana. Z jednej strony, 

uwzględniono kluczowe pozycje literatury polskiej z zakresu bankowości spółdzielczej, 

zgromadzono bardzo cenne dane. Z drugiej strony, w przeglądzie literatury w obszarze 

badań empirycznych nad efektywnością banków kompletnie zignorowano dorobek 

światowy (w pracy przytoczono jedynie kilka polskich opracowań na ten temat).  

 

5. Uwagi formalne 

Formalna strona poprawionej pracy nadal budzi pewne zastrzeżenia.  

W pracy jest wiele nieprecyzyjnych sformułowań oraz błędów interpunkcyjnych, 

gramatycznych i stylistycznych, które utrudniają odbiór tekstu. Część z nich 

(wskazywane przeze mnie w recenzji pierwszej wersji rozprawy) zostały usunięte. 

Niekiedy styl używany przez Doktoranta nie ma charakteru stricte naukowego, 

przypomina raczej swobodne, felietonistyczne wypowiedzi, kwieciste, lecz pozbawione 

precyzji. 

Dopiero w rozdziałach empirycznych można zauważyć, że Autor znacznie 

swobodniej się wypowiada (choć i ta część nie jest pozbawiona błędów). Ta konstatacja, 

w połączeniu z ograniczonym zakresem części teoretycznej i brakiem pogłębionej analizy 

badań prowadzonych przez innych autorów, a także moją wysoką oceną 

przeprowadzonych badań empirycznych, każe sądzić, że Doktorant bardzo dobrze poznał 

warsztat narzędziowy finansów i jest sprawny w prowadzeniu analiz empirycznych, ma 

jednak pewne braki w obszarze teorii.  

Edytorska strona rozprawy zasługuje na pozytywną ocenę. Praca jest wykonana 

w sposób rzetelny, tekst jest przejrzysty, zawarte liczne wykresy (rysunki) (78) oraz 

tabele (7) są opracowane w staranny, czytelny sposób.  

Większość wskazywanych wcześniej uchybień formalnych skorygowano.  

 

5. Konkluzje  

Podsumowując, do istotnych zalet rozprawy zaliczam: 

− podjęcie ważnego – z punktu widzenia teorii i praktyki – tematu, 

− zgromadzenie danych empirycznych niezbędnych do przeprowadzenia badania na 
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poziomie pojedynczych banków, a nie sektora, 

− przeprowadzenie szerokich, wieloaspektowych badań empirycznych nad zjawiskiem 

efektywności banków spółdzielczych, umożliwiających sformułowanie wniosków i 

zaleceń odnośnie do polityki depozytowo-kredytowej banków spółdzielczych. 

 

W moim przekonaniu mankamentami pracy są zaś: 

− uchybienia w konstrukcji rozprawy,  

− brak szerszej dyskusji na temat pomiaru efektywności banków oraz brak szerszej 

dyskusji nad badaniami innych autorów (oraz brak odniesień do literatury 

zagranicznej), 

− brak precyzji wypowiedzi, błędy językowe, 

− brak skonfrontowania wniosków z wynikami innych badań.   

 

Ogółem jednak pozytywne aspekty (w szczególności dotyczące przeprowadzonych 

badań empirycznych) przewyższają słabości rozprawy, toteż biorąc pod uwagę poziom 

merytoryczny i warsztatowy recenzowanej rozprawy, a w szczególności na 

zawarte w niej oryginalne rozwiązanie problemu naukowego i wykazaną ogólną 

wiedzę teoretyczną Autora, stwierdzam, że dysertacja mgra Olafa Kowalskiego 

spełnia w dostatecznym stopniu wymogi stawiane pracom doktorskim i 

zgłaszam wniosek o dopuszczenie jej do publicznej obrony. 

 

 

 

 


