
Streszczenie 

Oddziaływanie wielkości i struktury funduszy własnych na efektywność banków 

spółdzielczych 

Celem głównym badań było określenie zależności między poziomem funduszy 

własnych banków spółdzielczych a ich efektywnością mierzoną za pomocą zysku netto oraz 

rentowności funduszy własnych. W trakcie badań dokonano wskazania kluczowych 

czynników ekonomiczno-organizacyjnych w procesie tworzenia zysku netto w bankach 

spółdzielczych w Polsce w latach 2005 – 2012. W rozprawie przedstawiono również opinie 

zarządzających bankami spółdzielczymi dotyczące ekonomicznych uwarunkowań rozwoju 

bankowości spółdzielczej w Polsce. Przeprowadzone badania wykazały, że poziom funduszy 

własnych zgromadzonych przez banki spółdzielcze wpływa na ich efektywność. Największy 

pozytywny wpływ na poziom zysku netto w badanych bankach w latach 2005 – 2012 miał 

wzrost funduszu zasobowego oraz udziałowego, których zwiększanie wyraźnie przyczyniało 

się do wzrostu akcji kredytowej banków spółdzielczych. Ponadto wykazano, że działalność 

banków spółdzielczych na rzecz sektora rolniczego i przemysłu spożywczego w dalszym 

ciągu ma kluczowe znaczenie dla ich efektywności.  
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Summary 

The impact of the size and structure of own funds on the effectiveness  

of cooperative banks 

Main purpose of this research was to track down the impact of the level of cooperative 

banks own funds on their efficiency measured by the net profit and return on equity. 

Additionally in the course of this research the key economic - organizational factors in the 

process of generating net profit were pointed out for the cooperative banks in Poland 2005-

2012. In this dissertation there were also presented opinions of the executive management of 

the cooperative banks concerning the economic conditions of development of cooperative 

banking in Poland. The studies have shown that the level of own funds gathered by the bank 

influences their economic efficiency. The greatest positive impact for the net profit increase 

had the increase of the resource fund and share fund which directly contributed to the increase 

of the credit volume of the cooperative banks. Additionally it has been proven that 

cooperative banks activity in the industry sector and food industry sector is still importance 

for their efficiency. 
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