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KNF oraz przedstawić jej do zatwier-

dzenia program likwidacji. Program 

likwidacji powinien przewidywać 

sprzedaż przedsiębiorstwa bankowego 

banku spółdzielczego lub jego zorgani-

zowanej części innemu bankowi. Takim 

bankiem mógłby być zarówno inny bank 

spółdzielczy, jak i komercyjny w formie 

spółki akcyjnej, w tym także bank zrze-

szający banki spółdzielcze (nie ma ku 

temu prawnych przeciwwskazań). 

Alternatywnym rozwiązaniem może 

być wystąpienie do KNF z wnioskiem 

o zezwolenie na zmiany w statucie 

banku spółdzielczego, mające na celu 

zmianę przedmiotu prowadzonej dzia-

łalności z bankowej na innego rodzaju 

działalność. Realizacja takiego wniosku 

musiałaby być połączona z nabyciem 

przedsiębiorstwa bankowego tego ban-

ku spółdzielczego lub jego zorganizowa-

nej części przez inny bank, dokonanej po 

uzyskaniu zezwolenia KNF. Wówczas 

spółdzielnia mogłaby działać dalej pro-

wadząc działalność inną niż bankowa.

Opisane sposoby nie obejmują możliwo-

ści przymusowego przejęcia, likwidacji 

lub upadłości banków spółdzielczych, 

w których decyzje podejmuje KNF, 

biorąc pod uwagę złą sytuację finansową 

danego banku spółdzielczego. Jednak 

również we wskazanych w niniejszym 

artykule możliwościach rola KNF jest 

istotna. Należy pamiętać, że KNF wy-

dając decyzje o zezwoleniu na nabycie 

przedsiębiorstwa bankowego lub jego 

zorganizowanej części lub na połączenie 

banków, kieruje się interesem depo-

nentów i nie wszystkie rozwiązania za-

proponowane przez banki spółdzielcze 

mogą zyskać akceptację nadzorcy. 
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Jak skomercjalizować  
i sprzedać bank spółdzielczy?

Niektóre z banków spółdzielczych mogą poszukiwać nowych dróg rozwoju. W tym także 
prowadzących do zaprzestania prowadzenia działalności bankowej w formie spółdzielni  
i jej kontynuacji w formie spółki prawa handlowego. Nie jest to niemożliwe. 

Oczywiście najprostsza wydaje się droga 

konsolidacji (połączenia), która jednak 

może następować wyłącznie w ramach 

samego sektora banków spółdzielczych. 

Połączenie banku spółdzielczego z ban-

kiem w formie spółki akcyjnej napotyka 

przeszkody natury prawnej i organiza-

cyjnej. Konsolidacja w ramach samych 

banków spółdzielczych była i jest możli-

wa od wielu lat, a mimo tego nie przynosi 

oczekiwanych rezultatów. 

Banki spółdzielcze, zgodnie z art. 124b 

Prawa bankowego, nie podlegają podzia-

łowi, w związku z czym nie jest możliwe 

dokonanie podziału banku spółdziel-

czego na część „bankową” i pozostałą 

działalność, co umożliwiłoby sprawne 

wydzielenie części „niebankowej” do 

oddzielnej spółdzielni. Z kolei zgodnie 

z przepisami prawa spółdzielczego 

bank spółdzielczy nie może bezpośred-

nio przekształcić się w spółkę prawa 

handlowego. Jedyną spółdzielnią, która 

może przekształcić się w spółkę prawa 

handlowego jest spółdzielnia pracy, 

którą żaden bank spółdzielczy niewątpli-

wie nie jest. 

MOżLiWE, ALE KARKOłOMNE 
Teoretycznie banki spółdzielcze (już po 

sprzedaży przedsiębiorstwa bankowego 

innemu bankowi za zgodą KNF) mogły-

by utworzyć spółkę cywilną, a następnie 

na podstawie przepisów kodeksu spółek 

handlowych, przekształcić się w spółkę 

prawa handlowego, która następnie 

mogłaby ulec podziałowi. Taka kon-

strukcja wydaje się jednak karkołomna 

prawnie, a przede wszystkim długotrwa-

ła. Do umożliwienia przekształcenia się 

banków spółdzielczych w spółki prawa 

handlowego niezbędna jest raczej inge-

rencja ustawodawcy. O tym, że nie jest 

to nierealne może świadczyć projekt no-

welizacji Prawa spółdzielczego, złożony 

w lipcu 2013 r. przez grupę posłów Plat-

formy Obywatelskiej. Projekt przewidu-

je, że spółdzielnia, której przedmiotem 

działalności jest działalność handlowa 

w zakresie wyrobów spożywczych lub 

przemysłowych może być przekształ-

cona w spółkę handlową na zasadach 

określonych w Prawie spółdzielczym dla 

przekształcenia w spółkę prawa han-

dlowego spółdzielni pracy. Co prawda 

projekt nie obejmuje swoim zakresem 

spółdzielni prowadzących działalność 

bankową, ale sam pomysł przekształca-

nia spółdzielni w spółkę prawa handlo-

wego został już upubliczniony i zaczyna 

żyć własnym życiem. Wzbudził on wiele 

kontrowersji i dotychczas nie opuścił 

„zamrażarki” sejmowej, co oznacza, że 

jego przyjęcie w najbliższym czasie, nie 

mówiąc już o ewentualnym rozszerzeniu 

zakresu podmiotowego na banki spół-

dzielcze, jest dość wątpliwe. 

NA dROdZE LiKWidACJi,  
ZE SPRZEdAżą 
Czy istnieją inne możliwości zmiany 

przez banki spółdzielcze formy prawnej 

i profilu prowadzonej działalności? Tak, 

w postaci dobrowolnej likwidacji banku 

spółdzielczego połączonej ze sprzedażą 

przedsiębiorstwa bankowego. Bank 

spółdzielczy lub grupa takich banków 

mogłaby podjąć decyzję o dobrowolnej 

likwidacji (na podstawie art. 156a prawa 

bankowego). Decyzję o dobrowolnej 

likwidacji podejmuje walne zgroma-

dzenie banku spółdzielczego w trybie 

określonym w art. 113 § 1 pkt 3 prawa 

spółdzielczego, zgodnie z którym spół-

dzielnia przechodzi w stan likwidacji na 

podstawie zgodnych uchwał walnych 

zgromadzeń zapadłych większością 3/4 

głosów, na dwóch kolejno po sobie na-

stępujących walnych zgromadzeniach, 

w odstępie co najmniej dwóch tygodni. 

Likwidacja jest prowadzona według 

przepisów prawa spółdzielczego. Do jej 

przeprowadzenia nie jest wymagana 

zgoda KNF. Przed rozpoczęciem dobro-

wolnej likwidacji bank jest obowiązany 

jedynie poinformować o podjętej decyzji 

Pomysł Przekształca
nia sPółdzielni w sPół
kę Prawa handlowego 
został już uPubliczniony 
i zaczyna żyć własnym 
życiem. 

Program likwidacji  
Powinien Przewidywać 
sPrzedaż Przedsiębior
stwa bankowego banku 
sPółdzielczego lub jego 
zorganizowanej części 
innemu bankowi.

SPOSOBY I KROKI NA DRODZE 
DO SKOMERCJALIZOWANIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Sposób Dopuszczalność

Przekształcenie w spółkę 
prawa handlowego

Podział

Połączenie

Przejęcie

Dobrowolna likwidacja

Sprzedaż przedsiębiorstwa bankowego 
lub jego zorganizowanej części

Zmiana statutu banku w zakresie 
przedmiotu prowadzonej działalności
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Obecnie obowiązujące przepisy nie przewidują takiej możliwości

Prawo bankowe zakazuje podziału banków  spółdzielczych

Możliwe jedynie z innym bankiem spółdzielczym

Możliwe przejęcie banku spółdzielczego przez bank w formie spółki akcyjnej 
na podstawie decyzji KNF*. Uwaga – w tym przypadku decyzję podejmuje KNF
 w związku ze złą sytuacją finansową  banku spółdzielczego, który podlega przejęciu 

Możliwa na podstawie prawa bankowego, docelowo połączona 
ze sprzedażą przedsiębiorstwa bankowego lub jego części 

Możliwa po uzyskaniu zezwolenia KNF

Możliwa po uzyskaniu zezwolenia KNF
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