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1. Imię i Nazwisko 

 

Lech Kurkliński 

 

2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe – z podaniem nazwy, miejsca i roku ich 

uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej 

 

• Doktor nauk ekonomicznych, Szkoła Główna Handlowa, Wydział Ekonomiki Produkcji, 

Warszawa, 21.01.1993, tytuł rozprawy doktorskiej: Polityka państwa wobec zagranicznych 

inwestycji bezpośrednich w Polsce, promotor w przewodzie doktorskim: doc. dr Zbigniew 

Zajda, recenzenci: prof. dr hab. Stanisław Góra (SGH), prof. dr hab. Michał Dobroczyński 

(Wydział Nauk Ekonomicznych UW), 

• Dyplom ukończenia studium podyplomowego z wynikiem bardzo dobrym: Studium 

Doskonalenia Pedagogicznego, Szkoła Główna Planowania i Statystyki, Warszawa, 

29.10.1986, 

• Magister ekonomii (dyplom z wyróżnianiem), w zakresie ekonomiki i organizacji przemysłu 

na kierunku ekonomiki i organizacji produkcji, Wydział Ekonomiki Produkcji, Szkoła Główna 

Planowania i Statystyki, Warszawa, 9.07.1985, tytuł pracy magisterskiej: Miejsce i rola 

przedsiębiorstwa w założeniach polskiej reformy gospodarczej na tle doświadczeń węgierskich, 

promotor doc. dr Zbigniew Zajda, recenzent prof. dr hab. Władysław Szymański, studia 

magisterskie - dzienne, indywidualny program studiów (opiekun dr Stanisław Sitnicki) o 

profilu ekonomia (przedmioty z uczelni - SGPiS i Wydziału Nauk Ekonomicznych UW, 

prowadzone przez profesorów o szerokim spectrum poglądów, m.in. J. Beksiaka, L. 

Balcerowicza, A. Glapińskiego, A. Runowicza, Z. Sadowskiego i innych). Laureat stypendium 

Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki oraz nagród rektorskich za wyniki w nauce. 

 

3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych 

 

Po ukończeniu studiów od 1.10.1985 r. rozpocząłem pracę naukowo-dydaktyczną w 

Szkole Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) na 

Wydziale Ekonomiki Produkcji w Katedrze Polityki Ekonomicznej i Przestrzennej (pod 

kierownictwem doc. dr. Zbigniewa Zajdy) początkowo na stanowisku asystenta stażysty, a 

następnie asystenta. Zatrudnienie to było związane z moimi zainteresowaniami naukowymi 

dotyczącymi polityki gospodarczej, a kształtowanymi głównie w ramach indywidualnego 
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programu studiów. Znalazło to potem swoje odbicie w tematyce dysertacji doktorskiej, 

poświęconej polityce wobec zagranicznych inwestycji bezpośrednich. Nowe wyzwania 

zarówno na płaszczyźnie teoretycznej, jak i praktycznej, jakie pojawiły się w wyniku 

rozpoczętego procesu transformacji ustrojowej i potrzeby budowania podwalin pod gospodarkę 

rynkową skierowały moją uwagę na sferę finansów i bankowości. Stąd decyzja o 

zaangażowaniu się w praktykę gospodarczą (zatrudnienie w banku) i jednoczesna zmiana 

zainteresowań naukowo-badawczych, wyrażona w rezygnacji z pracy w SGH (30.09.1993). 

Od 1.10.1993 r. rozpocząłem pracę naukowo-dydaktyczną na stanowisku adiunkta na 

Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego w Katedrze Bankowości i 

Finansów, kierowanej przez prof. dr. hab. Witolda Kozińskiego. Utrzymanie wystarczająco 

wysokiej jakości aktywności zawodowej zarówno w bankowości, jak i na uczelni okazało się 

trudne do osiągnięcia. Odzwierciedlał to mój znikomy ówczesny dorobek publikacyjny. W tych 

okolicznościach początkowo skorzystałem z urlopu bezpłatnego (od 1.10.1997 r. do 14.10.2001 

r.), a następnie ostatecznie zdecydowałem się na rezygnację z etatowej pracy w Uniwersytecie 

(30.11.2003). Zaangażowanie w praktykę gospodarczą w bankowości pozwoliło mi na 

uzyskanie pewnego dystansu do działalności naukowej z jednej strony, ale z drugiej przybliżyło 

mnie do realizacji idei upraktycznionej teorii. Można ją wyrazić stwierdzeniem, że nauka winna 

służyć społeczeństwu i gospodarce, a nie być oderwaną od życia dziedziną, uprawiającą „sztukę 

dla sztuki”, co dobitnie wyraził Dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego 

prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak na konferencji  Payments Drift Forum we wrześniu 2016 r. 

Zwłaszcza zarządzanie rozpatrywane jest jako nauka, której efektem powinna być społecznie 

użyteczna wiedza, ustalająca prawidłowości życia gospodarczego, społecznego i teorii, 

tłumaczące określoną dziedzinę rzeczywistości1. Przekonanie o znaczeniu związku teorii z 

praktyką skłoniło mnie to do powrotu do środowiska akademickiego. 

Od 7.04.2008 r. do chwili obecnej jestem zatrudniony na stanowisku adiunkta w 

Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, początkowo w 

Katedrze Analizy Działalności Przedsiębiorstwa, której kierownikiem był prof. dr hab. 

Stanisław Kasiewicz. Na podjęcie decyzji o powrocie do środowiska akademickiego ogromny 

wpływ miał właśnie prof. S. Kasiewicz, charakteryzujący się otwartością, partnerskością, 

znakomitymi osiągnięciami i warsztatem naukowym, a przede wszystkim wyznający bliskie mi 

wartości i podzielający mój pogląd na rolę nauki. Dostrzegł on bowiem potencjalne korzyści, 

jakie mogły wynikać z połączenia moich doświadczeń praktycznych ze sferą naukowo-

                                                           
1 S. Sudoł, Nauki o zarządzaniu. Węzłowe problemy i kontrowersje, TNOiK, Toruń 2007, s. 8. 
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badawczą. Początkowo prof. S. Kasiewicz pełnił rolę mojego mentora i opiekuna naukowego, 

a współpraca z Nim pozwoliła mi na osiągniecie pełnej dojrzałości badacza, a za jej przejaw 

można uznać to, że kolejne wspólne publikacje (zwłaszcza w dziedzinie regulacyjnej) były 

tworzone w atmosferze wzajemnej wymiany poglądów, dyskusji, a nierzadko także polemiki 

naukową. Jednocześnie wzrastała liczba, a w moim przekonaniu również jakość, moich 

publikacji samodzielnych, a jej ukoronowaniem na tym etapie rozwoju naukowo-badawczego 

jest monografia, którą przedstawiam w niniejszym autoreferacie jako główne osiągnięcie 

naukowe. W 2012 r. w związku ze zmianami strukturalnymi w Szkole Głównej Handlowej, 

Katedra Analizy Działalności Przedsiębiorstwa  weszła w skład Instytutu Przedsiębiorstwa jako 

Zakład Analizy Przedsiębiorstwa, a od 2013 r. tworzy Zakład Zarządzania Ryzykiem w 

Instytucie Finansów Korporacji i Inwestycji Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, kierowany 

przez prof. ndzw. dr. hab. Waldemara Rogowskiego, w którym obecnie jestem zatrudniony. 

 

4. Wskazanie osiągnięcia wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o 

stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. 

U. nr 65, poz. 595 ze zm.)  

 

a) tytuł osiągnięcia naukowego: 

 

Kapitał zagraniczny a kulturowe uwarunkowania zarządzania bankami w Polsce 

 

b) (autor, tytuł publikacji, rok wydania, nazwa wydawnictwa, recenzenci wydawniczy): 

 

Lech Kurkliński, Kapitał zagraniczny a kulturowe uwarunkowania zarządzania bankami w 

Polsce, 2016 rok, Wydawnictwo C. H. Beck 

Wskazana monografia w formie dzieła opublikowanego w całości została poddana ocenie 

recenzentów. Z ramienia Wydawnictwa byli nimi:  

- prof. dr. hab. Czesław Sikorski, Uniwersytet Łódzki, 

- prof. dr hab. Jan Krzysztof Solarz, Społeczna Akademia Nauk. 

 

4.1. Motywacja, cele naukowe, teza i pytania badawcze  

Wprawdzie badania nad kulturowymi uwarunkowaniami działalności gospodarczej 

były i nadal są prowadzone z perspektywy różnych dyscyplin naukowych, w tym również nauk 

o zarządzaniu, to jednak dokonany przeze mnie przegląd literatury polskiej i zagranicznej 
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wyraźnie wskazał, że problematyka kulturowa w dziedzinie bankowości, mimo jej wagi i 

aktualności, należy do tematów bardzo rzadko podejmowanych. Niejednokrotnie to 

spostrzeżenie znajdowało się w recenzjach moich artykułów, kierowanych do różnych 

czasopism, a dotyczących tych zagadnień. Jeśli nawet badacze zajmowali się tą tematyką, to 

ich prace koncentrowały się głównie na różnych aspektach kultury organizacyjnej, ważnych dla 

funkcjonowania banków m.in.  z punktu widzenia fuzji i przejęć, zarządzania zasobami 

ludzkimi albo relacji z klientami, przyjmowanych strategii czy wpływu na efektywność. 

Tymczasem postępująca globalizacja i intensywny wzrost zagranicznych inwestycji 

bezpośrednich sprawia, że tematyka zarządzania międzykulturowego nabiera jeszcze 

większego znaczenia. Mimo to publikacji odnoszących się do kulturowych uwarunkowań 

bankowości sensu stricto było i nadal jest nad wyraz mało.  

Pewnym przełomem w postrzeganiu znaczenia różnic kulturowych stał się ostatni, 

globalny kryzys finansowy, który wyraźnie wskazał (obok innych) na przyczyny kulturowe i 

ich wpływ na zarządzanie instytucjami finansowymi, które do niego doprowadziły. Zwrócił on 

uwagę badaczy na związki między kulturą a ryzykiem (percepcją, „apetytem”, zarządzaniem), 

etycznością postępowania banków i bankierów (m.in. pokusą nadużycia, chciwością, 

moralnością), systemami motywacyjnymi (poziomem wynagrodzeń, premiami) oraz różnymi 

aspektami regulacyjnymi. Powoli zainteresowania badaczy otwierają  się na inne 

uwarunkowania kulturowe w finansach, wykraczające poza dominujące dotychczas badanie 

praw uniwersalnych, rozszerzone później o czynniki psychologiczne, tworząc trzeci − oprócz 

głównego i behawioralnego – nurt finansów kulturowych. Istnieje zatem wyraźna luka 

badawcza w kulturowym spojrzeniu na bankowość o charakterze holistycznym, łączącym różne 

przekroje, co wynika chociażby z trudności zdefiniowania samego pojęcia „kultura” − kategorii 

złożonej, wielowymiarowej, o płynnych i nieostrych granicach. Wobec powyższych uwag 

tematykę tę uznałem za obszar jeszcze niewystarczająco eksplorowany. Jestem w pełni 

świadomy, że wobec rozległości tak zarysowanej problematyki naszkicowane przeze mnie pole 

badawcze pozostaje jeszcze szeroko otwarte. Niemniej przedstawiana monografia aspiruje, aby  

być zakwalifikowana jako wkład do nauki, zwłaszcza nauk o zarządzaniu, pozwalający na 

przynajmniej częściowo lepsze wyjaśnianie związków uwarunkowań kulturowych z 

zarządzaniem i rozwojem banków, a w ten sposób zmniejszenie zidentyfikowanej luki 

badawczej. 

Moje badania i wnioski koncentrują się na zarządczej perspektywie kulturowych 

uwarunkowań napływu, obecności i odpływu kapitału zagranicznego w sektorze bankowym w 
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odniesieniu do krajów goszczących obcych inwestorów, przedstawionej na przykładzie Polski. 

W książce zawarte są także odniesienia do regionu Europy Centralnej i Wschodniej, 

znajdującego się w podobnej sytuacji pod kątem stopnia dojrzałości gospodarki rynkowej 

(zbliżone procesy transformacji ustrojowej) i roli kapitału zagranicznego (zwłaszcza w 

bankowości). Konsekwencją wyeksponowania w badaniach znaczenia różnorodności kultur 

narodowych było spojrzenie pod kątem poszczególnych klastrów kulturowych (Europy 

Północno-Zachodniej, skandynawskiego, śródziemno-morskiego, a także anglosaskiego i 

dalekowschodniego) w konfrontacji z lokalnymi uwarunkowaniami kulturowymi.  

Inspiracje do podjęcia prezentowanego w przedstawianej publikacji tematu badawczego 

miały charakter zarówno naukowy, jak i praktyczny. Wieloletnie osobiste doświadczenia 

zawodowe (głównie menedżerskie) w sektorze bankowym zwróciły moją uwagę na kwestie 

różnic kulturowych występujących między bankami o odmiennych narodowościowo 

akcjonariuszach oraz ich konsekwencje. Poczynione obserwacje (w tym bezpośredni udział w 

podejmowaniu decyzji) przyczyniły się do silnego „uwrażliwienia” na skutki, jakie niosą ze 

sobą różnice w sposobie myślenia, uznawanych normach, wartościach, preferencjach, 

interpretacji zachowań, sposobów komunikacji itp., dla zarządzania bankami oraz finalnego 

osiągania wyników (sukcesów bądź porażek). Pilotażowe rozpoznanie opinii wśród kadr 

bankowych jeszcze bardziej wzmocniło moje przekonanie o tym, jak istotnym problemem 

badawczym są relacje między uwarunkowaniami kulturowymi a funkcjonowaniem instytucji 

finansowych w środowisku wielokulturowym. Dostrzeżenie wspomnianej luki badawczej w 

odniesieniu do systemu finansowego (zwłaszcza w polskim piśmiennictwie) potwierdziło 

potrzebę zajęcia się tym tematem. Zachętą do przeprowadzenia powyższych analiz były także 

uwagi i komentarze wyrażane w czasie seminariów, na których przedstawiałem koncepcję, a 

następnie referowałem etapy realizacji moich badań, zarówno w ramach gremium Kolegium 

Nauk o Przedsiębiorstwie SGH (w Katedrze Analizy Działalności Przedsiębiorstwa, w 

Instytucie Finansów Korporacji i Inwestycji), ale też Zespołu Etyki Biznesu Towarzystwa 

Naukowego Prakseologii oraz Katedry Etyki Biznesu − Centrum Etyki Biznesu i Innowacji 

Społecznych Instytutu Filozofii i Socjologii PAN. Cenne okazały się dyskusje i pozytywny 

odbiór moich referatów poświęconych tej tematyce na konferencjach naukowych 

organizowanych m.in. przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (Cultural Determinants of 

the Attitudes to Banking in Poland), Uniwersytet Łódzki (Kulturowy stosunek do pieniądza i 

bankowości w warunkach transformacji ustrojowej − konsekwencje rozwojowe dla sektora 

bankowego w Polsce), Wyższą Szkołę Bankową w Gdańsku (Kulturowe uwarunkowania 
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rozwoju bankowości w świetle nowej ekonomii instytucjonalnej (NEI) – aspekty regulacyjne) 

itp. 

W monografii za obiekt badań przyjąłem sektor bankowy w Polsce w latach 1989–2016, 

a zwłaszcza bankowość komercyjną (banki w formie spółek akcyjnych z udziałem kapitału 

obcego na tle podmiotów kontrolowanych przez polskich właścicieli). Przedmiotem badań był 

wpływ czynników kulturowych na zarządzanie, funkcjonowanie i rozwój wybranej grupy 

banków. W pracy zaakcentowałem też problematykę roli aspektów regulacyjnych (co ściśle 

wiąże się z moimi zainteresowaniami badawczymi, opisanymi w drugiej części autoreferatu), 

nadzoru nad systemem finansowym oraz modeli i praktyk w dziedzinie ładu korporacyjnego 

(akcjonariuszy rodzimych i obcych) na polskim rynku bankowym. Specyfika branży bankowej 

(m.in. ich rola instytucji zaufania publicznego, szczególna wrażliwość na „towar” w postaci 

pieniądza, niematerialność usług bankowych, znaczenie ryzyka itp.) skłania do badania 

kulturowych aspektów jej funkcjonowania jako całości. W odniesieniu do podmiotów z 

udziałem zagranicznych inwestorów dochodzi jeszcze dodatkowy „filtr” w postaci postrzegania 

przez Polaków kapitału obcego, jak również relacji odwrotnej. Powiązanym tematem 

badawczym są zagadnienia genezy tych relacji. Po polskiej stronie odnosi się to do historii 

polityczno-gospodarczej naszego kraju, w tym m.in. roli mniejszości żydowskiej i 

uwarunkowań religijnych. Rzetelność naukowa wymaga także zbadania, z jakim bagażem 

kulturowym przychodzą do Polski inwestorzy zagraniczni. Nie należy również pomijać 

zagranicznej ekspansji polskich podmiotów (choć nielicznych: grupa kapitałowa L. 

Czarneckiego, PKO BP SA, Kredyt Bank SA czy wykreowana i zarządzana przez Polaków 

aktywność mBanku w Czechach i na Słowacji). Innym potencjalnym przekrojem 

międzynarodowych badań komparatystycznych jest np. kwestia, jak inwestorzy zagraniczni z 

danego kraju (np. niemieccy) zachowują się w konfrontacji z uwarunkowaniami kulturowymi 

w różnych krajach (np. w Polsce, Czechach, Słowacji, na Węgrzech itd.). Zadanie to dla 

badacza z zewnątrz jest niesłychanie trudne, gdyż wymaga dobrej znajomości zarówno 

poszczególnych kultur narodowych, jak i możliwości oceny funkcjonowania („wejścia w głąb”) 

konkretnych podmiotów. W związku z tym, że obszerność zarysowanej tematyki znacznie 

wykracza poza ramy omawianej monografii, musiałem poprzestać jedynie na zasygnalizowaniu 

niektórych tematów, które będę rozwijał w następnych badaniach. Częściowo zostały one już 

przedstawione w innych moich publikacjach, jednakże większość z nich to kolejne wyzwania 

naukowo-badawcze. Podstawowym pytaniem badawczym, jakie pojawiło się w trakcie analizy 

tak zarysowanej problematyki, było sprawdzenie, czy różnice kulturowe są istotnym 
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czynnikiem wpływającym na działalność i osiąganie sukcesów (porażek) rynkowych oraz 

finansowych banków z udziałem kapitału zagranicznego. Dla Polski, jak i innych krajów 

Europy Centralnej i Wschodniej jest to szczególnie ważne, ponieważ gospodarki te (ich 

systemy bankowe) są zdominowane przez obcych akcjonariuszy (np. w Polsce na koniec 2015 

r. 59% aktywów bankowych przypadało na banki kontrolowane przez podmioty z zagranicy2). 

Mimo zachodzących zmian strukturalnych i zwiększania się udziału polskich właścicieli 

(zjawisko tzw. repolonizacji), z pewnością znaczna część sektora bankowego pozostanie w 

obcych rękach, a instytucje te nadal będą istotnie oddziaływać na nasz rynek. Za cel monografii 

przyjąłem zatem ukazanie związków czynników kulturowych, zwłaszcza kultur narodowych, z 

których pochodzą zagraniczni inwestorzy, ale także elementów ich kultur organizacyjnych, z 

bieżącym zarządzaniem i przyjmowaną strategią w podległych im bankach. Korespondowała z 

tym moja główna teza, zgodnie z którą:  

czynniki kulturowe zaliczają się do kluczowych determinant działalności i rezultatów banków 

z udziałem kapitału zagranicznego, stanowiąc barierę ich rozwoju. 

Aby uargumentować przyjętą tezę, przyjąłem przedstawione niżej pytania badawcze, 

dotyczące sektora bankowego w Polsce. 

 

1. Jaki jest kulturowy stosunek polskiego społeczeństwa do bankowości w ogóle, a do banków 

z udziałem kapitału zagranicznego w szczególności?  

2. Jak kryzys finansowy zmienił postrzeganie banków i ich zachowania? 

3. Jak czynniki kulturowe rzutują na zarządzanie zagranicznymi filiami transnarodowych 

korporacji bankowych – jakie są główne bariery? 

4. Jaki jest i jak się zmieniał wpływ inwestorów (w tym ekspatriantów) na zarządzanie bankami 

w Polsce? 

5. Czy i jak inwestorzy zagraniczni rozumieją i uwzględniają w swoim postępowaniu polskie 

uwarunkowania kulturowe prowadzenia działalności bankowej? 

6. Jakie znaczenie dla działalności banków ma etnocentryzm inwestorów zagranicznych i jaki 

jest jego poziom oraz zróżnicowanie? 

7. Jaki wpływ na rozwój i efektywność banków mają uwarunkowania kulturowe? 

8. Jaki jest kontekst kulturowy głównych determinant rozwojowych banków? 

 

                                                           
2Raport o sytuacji banków w 2015 r., Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa 2016, s. 19. 
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W efekcie zakreślonego obszaru badawczego, przyjętych celów monografii, tezy i pytań 

badawczych powstała ogólna koncepcja analizy roli uwarunkowań kulturowych w zarządzaniu 

i rozwoju banków z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce (patrz schemat nr 1).  

 

Schemat nr 1. Koncepcja analityczna roli uwarunkowań kulturowych w zarządzaniu i 

rozwoju banków z udziałem kapitału zagranicznego 

Źródło: opracowanie własne. 

Schemat ten znajduje również odzwierciedlenie w zaproponowanej strukturze pracy, 

składającej się z wprowadzenia, sześciu rozdziałów, zakończenia oraz aneksu metodycznego. 

4.2. Metoda badawcza 

Obiekt i przedmiot badań, odnoszący się do kulturowych uwarunkowań 

funkcjonowania banków z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce, skłania do zastosowania 

podejścia interdyscyplinarnego (holistycznego). Wprawdzie zaakcentowanie kwestii 

zarządzania na pierwszy plan wysuwa wyniki badań osiąganych na gruncie nauk o zarządzaniu, 

ale znaczenie uzupełniające będą również miały: ekonomia, socjologia, psychologia społeczna 

oraz antropologia kultury. Poruszanie się w obrębie bankowości stanowi podstawę do odwołań 

do nauki o finansach, a wobec porównawczego charakteru monografii pomocna będzie także 

komparatystyka finansów. 

Wrażliwość na kulturowe aspekty działalności gospodarczej (w tym bankowości), ich 

wysoce niedookreślony, niejednorodny i trudny do kwantyfikowania charakter podpowiadał 

zastosowanie paradygmatu interpretatywnego. Dzięki temu możliwe było dostrzeżenie 
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niuansów, relatywizmu ocen, unikania bezwzględnej kategoryzacji itp. Podstawowy cel pracy: 

pokazanie związków czynników kulturowych, zwłaszcza kultur narodowych, z których 

pochodzą zagraniczni inwestorzy w bankach, z bieżącym ich zarządzaniem, wskazywał zaś na 

celowość zastosowania paradygmatu funkcjonalistycznego, opartego mocno na relacjach 

przyczynowo-skutkowych. Aby rozwiązać ten dylemat, uwagę skoncentrowałem na podejściu 

zintegrowanym, łączącym oba wyżej wymienione paradygmaty, mimo zastrzeżeń niektórych 

metodologów co do właściwości takiego postępowania. Wkrótce po rozpoczęciu badań okazało 

się jednak, że waga podejścia interpretatywnego będzie dominująca. Wynikało to w pierwszej 

kolejności z konieczności posłużenia się przede wszystkim metodami jakościowymi, głównie 

wywiadami, które stosuje się wtedy, gdy analizowane zjawisko niełatwo poddaje się 

uogólnieniom, jest złożone, mało rozpoznane i wymaga spojrzenia w szerszym kontekście, a 

taki właśnie był przedmiot moich badań. Badania jakościowe mają charakter indukcyjny, ze 

zbieranych danych empirycznych i wyrażanych opinii stopniowo buduje się uogólnienia3. W 

sposób analityczny rozszerza się wnioskowanie na większe populacje, ale badacz musi 

zachować rezerwę, gdyż proces ten nie opiera się na weryfikacji statystycznej4. Liczba 

przeprowadzonych wywiadów z kadrą kierowniczą banków (59) − choć w stosunku do tej 

metody uważana za wysoką – nie daje jednak w pełni reprezentatywnej próby. Wyniki liczbowe 

uzyskane w wywiadach, a wynikające z ustrukturyzowanego charakteru drugiej ich części, 

wywoływały problemy interpretacyjne, co pokazywały komentarze respondentów. Dlatego też 

podejście funkcjonalistyczne, skupiające się na zależnościach przyczynowo-skutkowych, w 

tym statystycznych, posłużyło jedynie jako tło dla ujęcia interpretatywnego. Takie 

postępowanie jest zgodne z rekomendacjami metodologii nauki, wskazującymi, aby przy 

podejściu zintegrowanym ustanowić hierarchię, które z ujęć uznaje się za podstawowe, a które 

za pomocnicze. Łączenie metod badawczych (określane mianem triangulacji), zwłaszcza w 

naukach o zarządzaniu, wiąże się z poszukiwaniem sposobów identyfikacji i oceny zjawisk 

indeterministycznych5, do których z pewnością należy przenikanie się sfery kulturowej, 

organizacyjnej i ekonomicznej. 

Wywiady przeprowadzone zostały przede wszystkim z byłą i obecną kadrą 

menedżerską banków najwyższego szczebla. Dobór próby respondentów nie był losowy. 

                                                           
3 M. Kostera, Antropologia organizacji. Metodologia badań terenowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa 2003, s, 25. 
4 K. Konecki, Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa 2000, s. 85-98. 
5 S. Stańczyk, Triangulacja – łączenie metod badawczych i urzetelnienie badań, [w:] W. Czakon (red.), Podstawy 

metodologii badań w naukach o zarządzaniu, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013,  s. 134. 
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Wynikał z dostępu do konkretnych osób i posiłkowania się zasadą śnieżnej kuli, dzięki której 

można było uzupełnić pojawiające się luki, tak aby badanie dotyczyło wszystkich ważniejszych 

banków z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce, głównie na poziomie zarządów. Ich 

członkowie reprezentowali najszerszą wiedzę na temat zarządzania bankami, praktycznie we 

wszystkich sferach, znali też relacje z zagranicznymi akcjonariuszami wraz z towarzyszącymi 

im uwarunkowaniami. Ogromne znaczenie miał też fakt, że rozmowy przeprowadzała osoba 

wywodząca się ze środowiska bankowego. Szczerość i obfitość wypowiedzi (włącznie z 

licznymi konkretnymi przykładami) – była wręcz zaskakująca. Z pewnością zdobyta dzięki 

temu wiedza byłaby trudna do uzyskania w inny sposób. Sytuacja ta wymusiła jednak 

prezentację wyników wywiadów w formie anonimowej, a sam ich przebieg nie był nagrywany, 

a jedynie notowany. Dodatkową korzyścią okazało się doświadczenie dużej części menedżerów 

zdobyte w różnych bankach. W takich przypadkach spotkania przebiegały odrębnie w 

odniesieniu do każdej instytucji, w której pracowali interlokutorzy, co m.in. pozwalało na 

dokonywanie wielu porównań na bieżąco i częściowo obiektywizowało sądy.  

Przeprowadzone wywiady miały dwoisty charakter. Pierwszą część rozmowy można 

bowiem traktować jako wywiad pogłębiony, a drugą jako ustrukturyzowany. Wywiady 

rozpoczynały się od swobodnych, spontanicznych wypowiedzi, czyli rozmowy w luźnej formie 

na temat uwarunkowań kulturowych zarządzania bankami. Następnie rozmowa stawała się w 

pełni standaryzowana i ustrukturalizowana, z zastosowaniem kwestionariusza i rangowania 

odpowiedzi (w większości przypadków w skali od 0 do 10 pkt.). Pytania dotyczyły siedmiu 

bloków tematycznych (funkcjonowania i oceny ekspatriantów w bankach, zrozumienia i 

stosunku obcych inwestorów do polskich uwarunkowań kulturowych, relacji z lokalnymi 

pracownikami i menedżerami oraz regulatorem/nadzorcą, roli zagranicznych central, stosunku 

do ryzyka, formalizmu i elastyczności działania instytucji oraz ogólnej oceny znaczenia 

czynników kulturowych). Ustrukturyzowanie odpowiedzi znacząco ułatwiło porównania, ale 

dyskusje wyraźnie wskazywały na różnorodność interpretacji, ułomność konieczności 

uśredniania ocen, a także trudności w uwzględnianiu zmian stanu danego zjawiska w czasie. 

Dlatego też w większości przypadków respondenci proszeni byli także o komentarze i 

podawanie przykładów ilustrujących ich opinie, co uzupełniało obraz wynikający z 

podawanych miar, a jednocześnie pomagało wyjaśnić pojawiające się wątpliwości 

interpretacyjne 

W okresie od jesieni 2014 r. do stycznia 2016 r. odbyło się 59 wywiadów z byłymi i 

obecnymi prezesami zarządów banków z udziałem kapitału zagranicznego (14), wiceprezesami 
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(14), członkami zarządu (8), dyrektorami zarządzającymi i ich zastępcami (10), dyrektorami 

departamentów (10), doradcą prezesa (1) oraz członkami rad nadzorczych (2)6. W sumie 

badanie dotyczyło 35 banków − inwestorów, pochodzących z 16 krajów, reprezentujących 

ponad 95% aktywów tego segmentu sektora bankowego. Mimo relatywnie dużej reprezentacji 

kompetentnych menedżerów wysokiego szczebla, takiej liczby wywiadów nie można było 

traktować jako próby reprezentatywnej ze statystycznego punktu widzenia. Stąd już w 

pierwszej fazie trwania wywiadów z kadrą menedżerską, powstała potrzeba wzmocnienia 

podejścia triangulacyjnego i przeprowadzenia uzupełniających rozmów z osobami spoza 

opisywanych banków, które jednak dobrze by je znały i jednocześnie miały szerokie rozeznanie 

w całym sektorze bankowym. W ten sposób powstały 22 pogłębione wywiady z 

przedstawicielami różnych interesariuszy związanych z bankami. Z reguły byli to kluczowi 

reprezentanci swoich instytucji (szefowie, członkowie kierownictw, eksperci). Rozmowy 

nakierowane były na zagadnienia problemowe, takie jak: wpływ inwestorów zagranicznych na 

zarządzanie bankami, zrozumienie lokalnych uwarunkowań kulturowych, znaczenie barier 

kulturowych, podejście do ryzyka czy stosunek do polskiego otoczenia instytucjonalnego. 

Dobór respondentów odbył się na podobnych zasadach, jak w przypadku kadry menedżerskiej, 

czyli sięgnięcia do różnych osób reprezentujących najważniejszych interesariuszy 

(reprezentanci KNF, NBP, ZBP, administracji rządowej, BFG, Komisji Etyki Bankowej, firm 

infrastrukturalnych sektora bankowego, doradczych, technologicznych, rekrutacyjnych, 

badania opinii publicznej oraz przedstawiciele środowiska akademickiego z praktycznym 

doświadczaniem w bankach). Dodatkowo przeprowadziłem również rozmowy z kadrą 

menedżerską banków z udziałem polskiego kapitału (sektora komercyjnego i spółdzielczego). 

Przebieg tych wywiadów (6) był zbliżony do poprzedniej grupy – zadałem te same kierunkowe 

pytania. 

Charakter rozpatrywanych zagadnień i przyjęte metody badawcze zadecydowały o 

zastosowaniu podejścia metodycznego, charakterystycznego dla teorii ugruntowanej. Opiera 

się ono na badaniach, w których dokonywane jest systematyczne zbieranie informacji 

dotyczących empirii, zwłaszcza w układzie terenowym (np. na podstawie wywiadów). 

Zalecane jest korzystanie z różnych rodzajów materiałów i źródeł, takich jak obserwacje, 

wywiady, ankiety, dokumenty, raporty, analizy przypadków, a także dane statystyczne. Chodzi 

przede wszystkim o osiągnięcie różnych punktów widzenia. W ten sposób wzmacnia się efekt 

                                                           
6 Niestety, mimo podjętych prób, nie udało się przekonać do otwartej rozmowy ekspatriantów reprezentujących 

kapitał zagraniczny.  
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triangulacyjny (triangulacji metodycznej i danych)7. Stąd położenie akcentu na różnorodność 

form wywiadów i grup respondentów. Korzystałem również z archiwum ZBP, zawierającego 

różnego typu wewnętrzne i zewnętrzne raporty i dokumenty źródłowe, takie jak oficjalna 

korespondencja, komentarze i analizy. Wszystkie rodzaje spotkań i dyskusji, a także zebrane 

dokumenty potwierdziły, że relacje rzeczywistości społecznej banków (w tym przypadku 

aspektów kulturowych) z bieżącym i strategicznym zarządzaniem najlepiej rozumieją 

zaangażowani w nią aktorzy, przede wszystkim kadra menedżerska, mająca najszerszy ogląd 

sytuacji. W jej przypadku występują jednak pewne ograniczenia, o których nie można 

zapominać. Są one wyraźnie widoczne w postawach charakterystycznych dla syndromu 

„oblężonej twierdzy” w przypadku problemu „frankowego”. Dlatego też ważni są także inni 

interesariusze i ich opinie, chociaż mają oni zdecydowanie bardziej wycinkowe spojrzenie. 

Biorąc pod uwagę stronę metodyczną, postawienie na wstępie początkowej tezy badawczej, co 

nie jest zalecane w teorii ugruntowanej, gdzie akcent kładzie się na budowanie, modyfikowanie 

i weryfikowanie przyjmowanych aksjomatów w trakcie badań, to częściowo prawidłowość ta 

w moich badaniach się potwierdziła. Okazało się bowiem, mimo pozostania przy 

sformułowanej na początku tezie, że moje podejście do niektórych zagadnień dość istotnie się 

zmieniło. Pojawiły się nowe wątki, materiały, opinie i obserwacje dotyczące zachodzących 

współzależności. Dotyczyło to zwłaszcza problematyki etnocentryzmu. Tym bardziej 

wyeksponowało to zasadność zastosowania zarówno podejścia metodycznego proponowanego 

w teorii ugruntowanej, jak i metod jakościowych.  

W ten triangulacyjny nurt wpisuje się również moje doświadczenie związane z 

kierowaniem różnymi bankami, o zróżnicowanym profilu własnościowym zarówno pod 

względem narodowości właścicieli (polskiej, portugalskiej, amerykańskiej, brytyjskiej i 

japońskiej), jak i formuły prawnej (spółek akcyjnych, spółdzielni). W tej sytuacji częściowo 

zostały spełnione kryteria obserwacji uczestniczącej, która polega na obecności badacza w 

określonym środowisku społecznym (gospodarczym) i przypatrywaniu się danej zbiorowości 

od wewnątrz jako jeden z jej członków. Daje to możliwość lepszego zrozumienia punktu 

widzenia danej społeczności, wniknięcie w jej życie i kulturę. Bezpośrednia i otwarta 

komunikacja powinna stanowić nieocenioną korzyść naukową. Moich doświadczeń 

menedżerskich nie można traktować jako przygotowanych i rejestrowanych badań, niemniej 

jednak stanowią one kolejny punkt odniesienia i są dobrym źródłem informacji. Z drugiej strony 

ostatni, dziewięcioletni okres funkcjonowania poza bankowymi strukturami zarządczymi i 

                                                           
7 K. Konecki, Studia… op. cit. s. 91. 
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prowadzona w tym czasie praca akademicka, pozwoliły mi na zdobycie co najmniej 

częściowego dystansu do omawianych zagadnień,. Dowodem tego powinna być przedstawiana 

monografia, w której zagadnienia w miarę możliwości prezentowane są w sposób obiektywny, 

przy stałym zwracaniu uwagi na unikanie subiektywizmu emocjonalnego. 

Pewnego rodzaju uzupełnieniem komentarza metodycznego może być odwołanie się do 

koncepcji konkurencji logik instytucjonalnych8. Podobnie jak w przypadku uwarunkowań 

kulturowych, przy ich studiowaniu zalecane jest oparcie się właśnie na jakościowych 

technikach zbierania danych, takich jak pogłębiony wywiad czy obserwacja uczestnicząca. 

Dzięki ich dynamice i szerszemu spenetrowaniu poglądów respondentów, pojawia się szansa 

na poznanie także tych postaw i opinii, którymi badani na ogół nie chcą się dzielić. Zjawisko 

to często występuje przy odmowie odpowiedzi lub intencyjnym wypełnianiu ankiet. Opierając 

się na obserwacjach praktyk działania, można identyfikować rzeczywiste reguły decyzyjne, a 

nie tylko te, które są oficjalnie legitymizowane w danym miejscu i czasie. Podejście 

charakterystyczne dla logik instytucjonalnych również jednak ma wady dotyczące ograniczeń 

obiektywności badacza poddawanego wpływowi logiki dominującej. Pewne zachowania, 

metody pracy czy techniki zarządzania mogą bowiem wydawać sie oczywiste, słuszne i 

uzasadnione. Sytuacja ta stanowi wyzwanie, z którego zdawałem sobie sprawę i m.in. dlatego 

sięgnąłem po opinie innych menedżerów z banków, w których pracowałem (zbieżność ocen 

była bardzo wysoka) oraz różnych osób z innych (niebankowych) środowisk, mających 

związek z bankowością (m.in. pracowników naukowych, dziennikarzy). 

 Wstępne odniesienia do paradygmatu funkcjonalistycznego w moim zamyśle miały 

przede wszystkim pokazać związki przyczynowo-skutkowe, oparte na statystycznych 

współzależnościach między czynnikami kulturowymi (traktowanymi jako zmienne 

niezależne), a wynikami (miarami sukcesu) osiąganymi przez poszczególne banki i ich grupy 

utworzone według krajów pochodzenia inwestorów (zmienne zależne). Zabierane dane 

cechowały się jednak wieloma ograniczeniami takimi jak wspominana już niedostateczna próba 

reprezentatywna (w przypadku niektórych banków jedynie na podstawie tylko jednego 

wywiadu), ale także trudności porównywania metryk w czasie ze względu na czynniki 

zewnętrzne (np. zachowania inwestorów przed i po kryzysie istotnie się różniły), problem z 

uśrednianiem wartości (np. jeśli w danym banku jeden ekspatriant w ogóle nie podejmował 

prób uczenia się języka polskiego, a drugi mówił bardzo płynnie gdyż miał zdolności 

                                                           
8 P. Hensel, Wykorzystanie koncepcji konkurujących logik instytucjonalnych w badaniach organizacji,  

„Organizacja i Kierowanie” 2015, nr 3, s. 56. 
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lingwistyczne, to średni obraz nie oddaje rzeczywistości), różnorodność interpretacyjna i 

stosunek do pomiaru poszczególnych cech (np. czy występował dysonans kulturowy, czy nie, 

a jeśli tak, to w jakiej skali). Dopiero dodanie komentarzy klarowało wygłaszane opinie, które 

jednak trudne były do inkorporowania do miar ilościowych. Z drugiej strony pojawiły się 

problemy z relatywnie prostszymi wielkościami charakteryzującymi efekty działania banków. 

W takiej sytuacji naturalnie sięga się do syntetycznych mierników oceny banków, 

otrzymywanych przy zastosowaniu metod ilościowych z zakresu taksonomii, statystyki, 

ekonometrii i badań operacyjnych. Pod tym jednak względem prezentowane w polskiej 

literaturze wyniki badań sektora bankowego w analizowanym okresie są nader rozbieżne. 

Nawet przy zastosowaniu tej samej metody w jednych badaniach dany bank jest uznany za 

efektywny, a w innych nie. Dlatego też postanowiłem wyniki te pozostawić jedynie jako pewne 

tło do zastosowanych badań jakościowych. Zwłaszcza że próby obliczeń związków 

statystycznych tych danych − zarówno z wielkościami uzyskanymi w badaniach własnych, jak 

i parametrami kulturowymi dostępnymi w literaturze (np. wartości wymiarów kultur 

narodowych według G. Hofstede lub w Projekcie GLOBE) − nie wykazały istotnych korelacji. 

Zważywszy, że występowanie korelacji nie przesądza jeszcze istnienia przyczynowości, 

sięgnąłem do prostych wskaźników efektywnościowych i rynkowych (m.in. zwrotu z kapitału, 

zwrotu z aktywów, współczynników: kosztów do dochodów, udziału w rynku, poziomu 

kredytów zagrożonych, rozpoznawalności marki) oraz różnego rodzaju rankingów tworzonych 

na podstawie opinii eksperckich. Posłużyły one do ogólnego zilustrowania zarówno sytuacji w 

polskim sektorze bankowym, jak i jej dynamiki (w tym pozycji poszczególnych banków). 

Interpretacja tych danych niestety również nie jest pozbawiona trudności (np. konflikt: silna 

dynamika wzrostowa przy jednoczesnym gwałtownym wzroście ryzyka). Zwłaszcza gdy 

dodamy problem z segmentacją (np. porównywanie banków specjalistycznych z dziedziny 

consumer finance z bankami samochodowymi, mającymi zupełnie inny model biznesowy). W 

ostateczności główny nacisk w badaniach położyłem na wyniki jakościowe, a pomocny w tej 

dziedzinie okazał się dorobek nowej subdyscypliny − komparatystyki finansów, zwłaszcza 

odniesiony do badań porównawczych banków. Na tej podstawie podjąłem próbę oceny 

wstępnie zarysowanej tezy badawczej oraz sformułowałem wnioski końcowe. 

4.3. Osiągnięte wyniki ze wskazaniem możliwości ich wykorzystania  

Przeprowadzone badania potwierdziły różnorodność kulturową wynikającą z odmiennych 

kultur narodowych inwestorów zagranicznych w polskim sektorze bankowym, a także 

występowanie w tym środowisku dysonansu wobec kultury polskiej. Dotyczy to zarówno jej 
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elementów stałych, zmieniających się powoli, charakterystycznych dla naszej kultury 

narodowej, jak i tych, które są związane z procesem transformacji społeczno-gospodarczej. 

Konsekwencje występujących różnic okazały się istotne zarówno na poziomie mikro 

(poszczególnych banków), jak i mezzo (sektorowej). Badania wskazują także na zbieżności w 

zachowaniach inwestorów związane z pochodzeniem z wspólnych klastrów kulturowych (np. 

śródziemnomorskiego, Europy Północno-Zachodniej, czy skandynawskiego). Skutki tych 

różnic są tym ważniejsze, że od początku lat dwutysięcznych mamy w polskiej bankowości do 

czynienia ze zdecydowaną dominacją kapitału zagranicznego (w szczytowym momencie 

sięgającą 72,3% aktywów całego sektora9). W ten tok myślowy wpisuje się przyjęta za G. 

Hofstede definicja kultury, zgodnie z którą jest ona „.kolektywnym zaprogramowaniem umysłu, 

które odróżnia członków jednej grupy lub kategorii od drugiej”10. Przeprowadzony przegląd 

innych prób zdefiniowania tego pojęcia pokazał przede wszystkim ich mnogość i różnorodność 

oraz podkreślił obszerność tej kategorii (np. Alfred L. Kroeber i Clyd Kluckhohn wymienili 

ponad 160 definicji opisowo-wyliczających, historycznych, normatywnych, psychologicznych, 

strukturalnych i genetycznych11, natomiast zespół Johna R. Baldwina zebrał ich aż 31312). 

Zmusza to do spojrzenia na kulturę w sposób „uwrażliwiający”13, czyli odnosząc ją praktycznie 

do wszystkich dziedzin życia społeczno-gospodarczego i uznając jej daleko idącą 

niedookreśloność. Przeprowadzone przeze mnie badania jakościowe wskazały, a w zasadzie 

uprawdopodobniły istnienie związków między aspektami kulturowymi a zarządzaniem i 

efektami osiąganymi przez analizowane banki. Pojawiła się jednak trudność w pełnym 

(głównie ilościowym), przyczynowo-skutkowym ich określeniu.  

Wobec powyższych dylematów postanowiłem odrzucić podejście deterministyczne, co 

nie podważa jednak wstępnie sformułowanej tezy badawczej, zgodnie z którą czynniki 

kulturowe należą do istotnych czynników rzutujących na działalność banków z udziałem 

kapitału zagranicznego w Polsce i zaliczają się do ważnych barier ich rozwoju. Przedstawiony 

w monografii wywód, oparty na badaniach literaturowych i własnych, wskazuje na zasadność 

tego stwierdzenia. Aspekty kulturowe, przynajmniej według opinii kadry menedżerskiej i 

szerzej − całego środowiska bankowego, mają istotne znaczenie dla działalności banków, 

                                                           
9 Koncentracja sektora bankowego, UKNF, Warszawa 2015, s. 11. 
10 G. Hofstede, G. J. Hofstede, Kultury i organizacje, PWE, Warszawa 2007, s. 17. 
11 Zob. A.L. Kroeber, C. Kluckhohn,  Culture. A Critical Review of Concepts and Definitions, Papers of Peabody 

Museum, Cambridge 1952. 
12 Zob. J.R. Baldwin, S.L. Faulkner, M.L. Hecht, S.L. Lindsley, (red.), Redefining Culture: Perspectives across 

the Disciplines, Lawrence Erlbaum Associate Publishers, Mahwah NJ 2006. 
13 P. Krzyworzeka, Kultura organizacyjna – ślepa uliczka teorii organizacji, „Management and Business 

Administration. Central Europe” 1/2012 (108): s. 72–81. 
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zwłaszcza tych kontrolowanych przez obcych inwestorów, ale są one niejako bardziej lub mniej 

ukryte w tle. Powinno się je rozpatrywać wraz z innymi uwarunkowaniami, które działają 

wspierająco lub osłabiająco (np. okres koniunktury lub kryzysu). Nie należą do samoistnych, a 

ich obraz pojawia się dopiero po holistycznym spojrzeniu na organizacje − banki, ich grupy, 

cały system bankowy i szerokie otoczenie. W szczególności zwraca uwagę znaczenie 

etnocentryzmu właścicielskiego (narodowego i instytucjonalnego) jako jednej z 

najistotniejszych kulturowych barier rozwojowych w bankach−córkach transnarodowych 

korporacji finansowych w Polsce. Badania pokazują bardzo wysoki jego poziom, przy 

zróżnicowanej woli i umiejętnościach dostosowawczych do lokalnych uwarunkowań. Istotny 

wpływ właśnie tego czynnika na osiągane wyniki rynkowe i finansowe nie zawsze znajduje 

pełne potwierdzenie. Istnieją bowiem przykłady pokazujące wyraźną tego typu prawidłowość, 

np. w przypadku globalnych korporacji finansowych o orientacji geocentrycznej. Inaczej 

sytuacja wygląda z bankami z udziałem kapitału francuskiego. Poziom etnocentryzmu 

(zwłaszcza narodowego) jest tam wyjątkowo wysoki, a jednak części z nich udaje się uzyskiwać 

dobre rezultaty finansowe i rynkowe. Z drugiej strony niskiemu natężeniu etnocentryzmu nie 

musi towarzyszyć zdobywanie sukcesów, czego dowodzą losy kapitałów skandynawskich i 

belgijskiego. Nierzadko też występuje mniej lub bardziej skrywane przeświadczenie o 

wyższości własnej kultury inwestora zagranicznego, ale jednocześnie potrafi on 

instrumentalnie wykorzystać lokalną kulturę do skutecznego osiągania własnych korzyści. Jest 

to przypadek krajów Południa Europy. 

Kulturę można określić jako czynnik miękki (pośredni) wpływający na podejmowane 

decyzje, zachowania, motywy postępowania itp. Dotyczy to zarówno banku (akcjonariusze, 

pracownicy, kadra menedżerowie), jak i wszystkich zewnętrznych interesariuszy (zwłaszcza 

klientów, ale w tej branży należy wyraźnie też zaakcentować znaczenie nadzorców i 

regulatorów). Mimo tej ukrytej roli, jej wagę potwierdziły lub co najmniej uprawdopodobniły 

moje badania. Ponad 80% przebadanych przedstawicieli kadry kierowniczej banków z 

udziałem kapitału zagranicznego stwierdziło, że czynniki kulturowe mają (miały) silny lub 

bardzo silny wpływ na funkcjonowanie ich organizacji. Z tą opinią zgodziły się także 

praktycznie wszystkie pozostałe osoby, z którymi przeprowadzone zostały rozmowy, a 

przypomnieć należy, że znają one polskie środowisko bankowe bardzo dobrze (najczęściej 

tkwiąc w nim lub współpracując ponad 20 lat). Również w literaturze przedmiotu, choć 

nielicznej, stanowisko to znajduje potwierdzenie w odniesieniu do sfery finansów i 

bankowości, zwłaszcza w świetle refleksji po ostatnim kryzysie finansowym. 
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Analiza aspektów kulturowych obecności kapitału zagranicznego w polskim sektorze 

bankowym po 1989 r. bardzo wyraźnie pokazała, że zagadnienie to rozpatrywać należy w 

konkretnych uwarunkowaniach (w danym miejscu, czasie, kontekście politycznym itp.). 

Proponuję zatem wyróżnienie sześciu charakterystycznych okresów obecności inwestorów 

zagranicznych w polskim sektorze bankowym: 

1. Lata 90. XX wieku, kiedy obcy inwestorzy byli nieufni wobec prowadzenia działalności 

bankowej w Polsce, zarówno pod kątem decyzji o wejściu na nasz rynek, jak i już na nim 

funkcjonując. Środowisko kraju postkomunistycznego było dla nich mocno odległe, w 

dużym stopniu niezrozumiałe, dominowała zatem niepewność. 

2. Początek lat dwutysięcznych do akcesji Polski do Unii Europejskiej (2004 r.) – 

stabilizowanie się polskiej gospodarki oraz zmiany wywołane wprowadzaniem postulatów 

konsensusu waszyngtońskiego i przyjęciem do grona krajów OECD, skutkowały 

zwiększonym zainteresowaniem zagranicznych inwestorów, jednakże przy utrzymywaniu 

się dystansu do lokalnych uwarunkowań kulturowych. 

3. Okres od 2004 r. do 2008 r. – był to czas koniunktury na rynku bankowym, a obecność w 

strukturach Unii Europejskiej (m.in. po dostosowaniu polskiego systemu regulacyjno-

prawnego do unijnego) przełamały główne bariery kulturowe dla inwestorów 

zagranicznych. 

4. Koniec roku 2008 do 2010 r. – okres globalnego kryzysu, kiedy transnarodowe korporacje 

finansowe (dominujący akcjonariusze w polskich bankach) doznały szoku wywołanego 

załamaniem na światowych rynkach i przewartościowały swój stosunek do zagranicznych 

filii, także w Polsce, mimo względnie dobrej kondycji zarówno gospodarki, jak i sektora 

bankowego w naszym kraju. Inwestorzy docenili dotychczasowy rygoryzm polskiego 

nadzorcy i regulatora. Problemy w bankowych centralach korporacji międzynarodowych 

stały się priorytetowe. Sytuacja ta nie dała efektu zwiększenia autonomii podmiotów 

podporządkowanych, ulokowanych w innych krajach (w tym w Polsce). Przyjęto kurs 

zmniejszania ryzyka w całych grupach kapitałowych, bez względu na sytuację na lokalnych 

rynkach, nawet kosztem ograniczania „zdrowej” aktywności. Inwestorzy zwiększyli także, 

co jest naturalne w sytuacji kryzysowej, podejście nakazowo-kontrolne w celu uniknięcia 

potencjalnych zagrożeń. 

5. Okres od 2010 r. do 2015 r. – jest to czas pokryzysowy, wychodzenia z najtrudniejszej 

sytuacji ekonomicznej, obserwowanej także w wynikach finansowych banków w Polsce, ale 

kulturowo tkwienia w traumie wywołanej kryzysem. W efekcie część inwestorów albo 
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została bezpośrednio zmuszona do wycofania się z polskiego rynku (z powodu własnych 

kłopotów), albo nowe uwarunkowania sprowokowały samodzielne decyzje o 

dezinwestycjach (pośredni wpływ nowych regulacji ostrożnościowych, zwiększony 

dyskomfort prowadzenia działalności w innych krajach, w tym z przyczyn kulturowych). 

Efektem były też poważne zmiany w strukturze własnościowej sektora bankowego w Polsce 

(wzrost udziału kapitału polskiego, zmniejszenie zagranicznego, przy dużych 

przekształceniach w jego ramach: głównie wyjście inwestorów skandynawskich, 

belgijskich, greckich, holenderskich i amerykańskich, a umocnienie się hiszpańskich i 

francuskich14). 

6. Rok 2015 zapoczątkował nowy okres, przy czym przełomowym momentem był drastyczny 

wzrost kursu franka szwajcarskiego i nasilenie się kryzysu „frankowego”, o poważnych 

skutkach kulturowych (wizerunkowych, oceny etyczności postępowania banków, nasilenia 

postulatów repolonizacji banków). Ponadto wzrosła wrażliwość społeczeństwa na 

problematykę bankową. Pojawiło się napięcie wśród samych banków w kontekście 

wprowadzenia nowego podatku oraz przedstawienia różnych propozycji przymusowego, 

administracyjnego przewalutowania kredytów mieszkaniowych w walutach obcych. Jest to 

pole potencjalnego, bardzo poważnego konfliktu inwestorów zagranicznych z polskimi 

władzami, już o charakterze grupowym, a nie indywidualnym jak np. przy łączeniu Banku 

Pekao SA z Bankiem BPH SA. Do nowej sytuacji przyczyniło się też pierwsze od 15 lat 

bankructwo największego banku spółdzielczego w Polsce – SK Banku (poprzedzone 

wzrostem wyczulenia Polaków na tle wcześniejszej upadłości kilku SKOK-ów oraz afery 

Amber Gold). Mocno spadły również zyski banków. Nasileniu uległy tendencje (zapowiedzi 

i prowadzone negocjacje) do opuszczania polskiego rynku przez inwestorów zagranicznych 

(np. austriacki Raiffeisen, amerykański GE czy włoski UniCredit). Jednocześnie jednak, 

zarówno ze strony władz państwowych, jak i społeczeństwa (ale już niekoniecznie 

ekspertów), zwiększyły się oczekiwania na silniejszą repolonizację sektora bankowego.  

Przedstawione okresy obecności inwestorów zagranicznych w polskim sektorze 

bankowym pokazują zarówno ewolucję tego zjawiska, jak i zmiany uwarunkowań działalności 

banków w Polsce, również pod kątem kulturowym, zwłaszcza od strony stosunku 

społeczeństwa do kapitału obcego i vice versa. 

                                                           
14 W przypadku kapitałów greckich, holenderskich i hiszpańskich uwaga ta dotyczy pojedynczych inwestorów, 

którzy jednak kontrolowali banki o istotnej skali działalności dla polskiego sektora bankowego. 
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 W odniesieniu do zarządzania międzykulturowego i pojawiających się barier 

kulturowych, w większości przypadków badania potwierdziły występowanie w polskim 

sektorze bankowym prawidłowości opisanych w literaturze dotyczącej kulturowych aspektów 

funkcjonowania gospodarek. Zwłaszcza zwraca uwagę interpretacja wskaźnika dystansu 

kulturowego Polski wobec innych krajów, obliczonego przeze mnie na podstawie wymiarów 

kulturowych zaproponowanych przez G. Hofstede oraz w projekcie GLOBE. Okazuje się, że 

sprawniej na rynku polskim poruszają się ci inwestorzy, którzy pochodzą z krajów, w których 

dystans kulturowy jest mniejszy, poza wyjątkowym przypadkiem Belgii. Natomiast nie w pełni 

sprawdził się, opisywany w literaturze, związek większego doświadczenia międzynarodowego 

z lepszymi wynikami osiąganymi na lokalnym rynku. Przede wszystkim banki o orientacji 

geocentrycznej należą do tych, w których zarówno kadra, jak i całe instytucje, znają i dysponują 

szeroką praktyką działania w innych regionach. W przypadku Polski nie przełożyło się to 

jednak na sukcesy rynkowe, lecz zdecydowanie na porażki. Główną negatywną rolę odgrywa 

tutaj dominacja jednego globalnego wzorca (np. dobór klientów według preferencji banku, a 

nie dostosowywanie się do lokalnego rynku), niwelująca korzyści wynikające z 

międzynarodowego doświadczenia. Zauważalna była jedynie zwiększona poprawność 

polityczna przedstawicieli tych korporacji (np. brak otwartych konfliktów), nie prowadziła ona 

jednak do docenienia problemu niskiego dostosowania się korporacji do lokalnego rynku. 

Natomiast niektóre banki o małym doświadczeniu międzynarodowym (przykład irlandzkiego 

AIB), świadome swojej słabości w tej dziedzinie, pozostawiały większą autonomię lokalnej 

kadrze menedżerskiej, co przynosiło dobre rezultaty. Ogólnie biorąc, połowa ekspatriantów w 

bankach miała doświadczanie międzynarodowe („tak” odpowiedziało – 49%, „raczej tak” – 

7%), ale uwagę zwraca stosunkowo duża liczba z jego brakiem (18% − „w ogóle” i 13% − 

„raczej bez”). 

Do szczególnie ważnych barier kulturowych należy wymieniany etnocentryzm, 

zarówno narodowy jak i instytucjonalny. Początkowo traktowałem go jako główny kulturowy 

problem w polskim sektorze bankowym. Rzeczywiście jego poziom w odniesieniu do 

przyjeżdżających ekspatriantów, ale także przedstawicieli zagranicznych central (w tym 

stosowanej polityki firmowej), okazał się w ramach moich badań wysoki (średni wynik 

odpowiednio 6,4 pkt i 6,5 pkt w skali od 0 do 10 pkt), a w przypadku niektórych banków (nacji) 

wyjątkowo silny (jednocześnie w obu kategoriach: Francja, Holandia). Widoczny był przede 

wszystkim w warstwie artefaktów (m.in. używanego języka firmowego i stosunku do języka 

polskiego, narzucania wzorów dokumentów, instrukcji, regulaminów, kryteriów oceny, nazwy 
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i logo, a nawet preferowanego producenta służbowej floty samochodowej). Należy jednak 

zaznaczyć, że w części przypadków występowały istotne argumenty za ujednolicaniem różnych 

aspektów funkcjonowania organizacji z perspektywy całej korporacji, ale nierzadko decyzje te 

podejmowano wbrew logice racjonalności. Etnocentryzm w warstwie norm i wartości oraz 

scheinowskich podstawowych założeń trudniej jest zidentyfikować (m.in. poczucie wyższości 

kulturowej, ignorowanie różnic, brak uczenia się na błędach), w większym stopniu bowiem 

odczuwa się go niż widzi jego zewnętrzne przejawy. Właśnie na ten temat często wypowiadali 

się menedżerowie w trakcie wywiadów (subiektywne oceny). Z drugiej strony, ku mojemu 

zaskoczeniu, okazało się, że niskie natężenie etnocentryzmu wcale nie stanowi klucza do 

sukcesu rynkowego w Polsce. Z czterech krajów (Dania, Belgia, Austria, Szwecja) o 

najniższych jego wartościach według przyjętej przeze mnie metodyki badań, praktycznie nie 

ma już na polskim rynku żadnego inwestora (funkcjonuje jeszcze austriacki Raiffeisen Bank 

Polska SA, pod handlową nazwą Raiffeisen-Polbank, ale jego sprzedaż została już 

zapowiedziana). Natomiast właściciele charakteryzujący się silnym etnocentryzmem działają 

dalej, a nawet umacniają swoją pozycję (francuska Grupa BNP Paribas, co prawda przez 

akwizycję, a nie wzrost organiczny). Najlepiej radzą sobie banki z akcjonariuszami ze środka 

tego rankingu, aczkolwiek z pewnymi wyjątkami. Także i w tym przypadku należy zwrócić 

uwagę na słabe wyniki globalnych korporacji finansowych o orientacji geocentrycznej, gdzie 

zwłaszcza etnocentryzm instytucjonalny jest bardzo wysoki.  

Główną rolę w dostosowywaniu się do lokalnych uwarunkowań kulturowych spełniają 

ekspatrianci. Stanowili oni ok. 33% składów najwyższego kierownictwa w badanych bankach. 

Natomiast ich wpływ na zarządzanie był prawie dwa razy większy i wynosił średnio 6,3 pkt. 

(przy zastosowaniu skali od 0 do 10 pkt. zarówno w tym, jak i w następnych pytaniach). 

Charakteryzowali się relatywnie wysokim profesjonalizmem bankowym (6,8 pkt.), natomiast 

wyraźnie niższymi umiejętnościami menedżerskimi (5,2 pkt). Stan ten występował w 

większości banków, a wynikał z delegowania do Polski osób o mniejszym doświadczeniu 

(także międzynarodowym), gdyż najlepsze osoby pozostawały w swoich macierzystych 

centralach lub wyjeżdżały do miejsc bardziej atrakcyjnych. Przyjazd do naszego kraju w ich 

opiniach nie należał do interesujących właśnie ze względów kulturowych (nawet w porównaniu 

z Czechami). Otwartość na polską kulturę była ograniczona, co przejawiało się w stosunkowo 

niedużym zainteresowaniem nią samą, jak również jej średnią oceną (5,6 pkt.). Natomiast 

poszanowanie naszych zwyczajów kształtowało się nieco wyżej (6,7 pkt). Jeśli chodzi o 

nastawienie do języka polskiego, to ekspatriantów cechowała wstrzemięźliwość (najczęściej 
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były to próby nauki, ale rzadko kończące się w miarę płynnym posługiwaniem się językiem, z 

pewnymi jednak wyjątkami). W tej sytuacji od strony biznesowej zrozumienie specyfiki 

polskiego klienta było średnie (5,6 pkt) i podobnie kształtowało się jego uwzględnianie w 

bieżącym funkcjonowaniu banków (5,8 pkt.). W relacjach z polskimi pracownikami i 

menedżerami dominowało ograniczone zaufanie (odpowiednio 6,2 i 6,4 pkt.), nieco słabsze 

branie pod uwagę opinii Polaków (5,6 pkt.). Podobny był też poziom delegowania decyzji (5,6 

pkt.) i utrzymywania w miarę partnerskich relacji (5,5 pkt.), choć nierzadko zdarzały się 

sytuacje braku równego traktowania z obcokrajowcami. Praktycznie prawie wszystkie 

powyższe obserwacje w przekroju poszczególnych banków i grup narodowych inwestorów 

były kierunkowo zbieżne z poziomem etnocentryzmu reprezentowanego przez ekspatriantów. 

Jeśli chodzi o podejście zagranicznych inwestorów do polskich uwarunkowań 

kulturowych w relacjach z otoczeniem, to najistotniejsze wydaje się wskazanie na stosunek do 

nadzoru (regulatora) bankowego. Ogólnie biorąc, cechował ich względnie duży respekt 

(niezależnie od przyznanych punktów, podkreślany prawie w każdym wywiadzie) – średnio 6,5 

pkt. Zwiększył się on po kryzysie finansowym, kiedy to doceniono restrykcyjność władz 

polskich, która przyczyniła się do uniknięcia większych problemów w sektorze. Kulturowe 

poszanowanie prawa i większa ostrożność, wyższe niż u polskich właścicieli (zwłaszcza 

prywatnych) w konfrontacji ze zwiększonymi wymogami ostrożnościowymi (będącymi m.in. 

efektem doświadczeń z lat 90. XX w. i ówczesnych problemów polskich banków) dało w 

rezultacie wysoki poziom bezpieczeństwa całego sektora bankowego. Było to też efektem 

polityki wobec tej grupy banków (warunków udzielania licencji i zgód na przejęcia pakietów 

kontrolnych, wyznaczanie i monitorowanie zobowiązań inwestorskich, zachowanie 

publicznego obrotu akcjami, np. kwestia transparentności itp.). Ogólnie biorąc, badania 

pokazały, jak ważny jest kulturowy aspekt tzw. zgodności (compliance) zarówno w stosunku 

do zewnętrznych, jak i wewnętrznych regulacji bankowych (np. drastycznie negatywny 

przypadek polskiego SK Banku). W tej dziedzinie czytelne okazały się różnice między 

poszczególnymi inwestorami, w tym zwłaszcza polskimi, oznaczające określone konsekwencje 

w dziedzinie ekspansji, ryzyka, a w ostateczności i bankructwa. 

Zasadniczo przedstawiciele kapitału zagranicznego nie stawiali na wysoki poziom 

kreatywności lokalnej kadry, a nawet częściowo ją eliminowali. Najwyższe oczekiwania 

dotyczyły sprzedaży. W większości przypadków inwestorzy mieli bowiem świadomość, że 

sprzedaje się lokalnie, a nie globalnie (nie zawsze jednak – wyjątek stanowił np. HSBC), a 

zatem najlepiej zrobi to miejscowa kadra. To właśnie kapitał zagraniczny wprowadził w Polsce 
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prymat planów sprzedażowych ponad wszystko. W tej sytuacji było to największe, dostępne 

pole do popisu dla polskich pracowników i menedżerów. Tam jednak, gdzie inteligentnie (w 

kontrolowany sposób) pozostawiono autonomię polskim menedżerom w szerszym zakresie, 

osiągnięto znaczące sukcesy. Takim przypadkiem z pewnością był projekt technologicznie 

zaawansowanego, dobrze wpisującego się w rynek wirtualnego mBanku. Jest to właśnie sfera, 

w której wystąpił pewien paradoks. Przy mało innowacyjnej polskiej gospodarce i nastawieniu 

inwestorów zagranicznych raczej do ograniczania kreatywności, banki w Polsce stały się 

europejskimi liderami w dziedzinie innowacyjności, zwłaszcza bankowości elektronicznej i 

elektronicznych systemów płatności. W pewnym stopniu zadziałały tu czynniki kulturowe 

(głównie zaufanie, niższy etnocentryzm) i pewien splot korzystnych okoliczności.  

W charakterystyce inwestorów zagranicznych nie może zabraknąć ich silnego 

nastawienia efektywnościowego, wymuszonego także poprzez konkurencję na podmiotach z 

polskim kapitałem. Początkowo nie było ono tak mocne, ale z czasem stawało się coraz 

silniejsze. Kryterium to zaczęło dominować prawie we wszystkich dziedzinach 

funkcjonowania banków. Wobec rozproszonego akcjonariatu transnarodowych grup 

finansowych, które w dominującej części były (są) akcjonariuszami w bankach w Polsce, 

największy wpływ na te korporacje wywierają różnego typu fundusze inwestycyjne. Dla nich 

zaś najważniejsze są wyniki efektywnościowe i wzrost wartości akcji, przede wszystkim w 

krótkim horyzoncie czasowym. Od tego uzależniono premie najwyższych kierownictw, a 

średniemu szczeblowi menedżerskiemu przyszło egzekwować wykonywanie tych ambitnych 

zadań. Stąd najwyższe kadry „wyciskały” wyniki z podległych im filii, a od tych ulokowanych 

za granicą było to łatwiejsze, ponieważ presja ta nie dotyczyła ich własnego podwórka, a 

podmiotów zlokalizowanych gdzieś daleko. Ten mechanizm również przyczynił się do kryzysu 

finansowego, ale po jego wybuchu niestety nie zniknął i trwa nadal. Jedynie poprzez nowe 

regulacje (np. odroczonych i uzależnionych od ryzyka w dłuższym okresie wypłat zmiennych 

składników wynagrodzenia) władze nadzorcze starają się zracjonalizować to zjawisko. 

Polski sektor bankowy od początku XXI wieku zdominowany został przez banki z 

kapitałem zagranicznym. Do kryzysu finansowego stan ten się umacniał, po czym tendencja ta 

odwróciła się i trwa do dzisiaj. W dalszym ciągu (koniec 2015 r.) jest to poziom  59% aktywów 

wszystkich banków15, ale jeśli dodamy polityczne i społeczne oczekiwania związane z tzw. 

repolonizacją, to pojawiła się nowa jakościowo i kulturowo sytuacja. Wpisuje się to w szerszą 

                                                           
15 Raport o sytuacji … op.cit., s. 19. 
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dyskusję na temat roli kapitału zagranicznego w polskiej gospodarce. Uwidocznił się pewnego 

rodzaju dysonans poznawczy w społeczeństwie. Z jednej strony występują względnie dobre 

relacje z bankami (wysokie oceny), z którymi klienci mają bezpośrednie relacje (w tym z tymi 

kontrolowanymi przez obcych inwestorów), a z drugiej nasila się publicznie prezentowany 

negatywny obraz bankowości, z narodową kwestią własnościową w tle. Także i w tym 

kontekście należy spojrzeć na odrębny obszar badawczy − analizę przyczyn i skutków odpływu 

zagranicznych akcjonariuszy16. Występują tu różne okoliczności, ale zwracają uwagę te 

przypadki, w których nie było to podyktowane koniecznością uzdrowienia sytuacji w 

macierzystych krajach, np. zwrotu publicznej pomocy. Wprawdzie atrakcyjność polskiego 

rynku bankowego spadła, a od zeszłego roku dość radykalnie, to jednak odpływ inwestorów 

rozpoczął się znacznie wcześniej. Czy zatem tylko czynniki ekonomiczne decydują o 

dezinwestycjach? Zapewne nie, a czynniki kulturowe mogą być tu pewnym, uzupełniającym 

odniesieniem, na co wskazuję w przedstawianej monografii.  

Należy dodać również osłabienie poczucia bezpieczeństwa w systemie bankowym, 

wywołane z jednej strony upadłością największego banku spółdzielczego w 2015 r. (pośrednio 

bankructwami SKOK-ów, których depozyty są de facto chronione środkami wypracowanymi 

przez banki w ramach BFG), a z drugiej − zaniepokojeniem związanym z ewentualnymi 

skutkami administracyjnego rozwiązania problemu „frankowiczów”. W świetle tendencji 

repolonizacyjnych sektora bankowego przytoczyć należy doświadczenia z lat 90. XX w., kiedy 

to problemy dotyczyły w zasadzie tylko polskich banków. Uzupełniają je obserwacje 

zwiększonego „apetytu” na ryzyko i ulegania w bardziej natężonym stopniu pokusie nadużycia 

przez podmioty z rodzimym kapitałem niż zagranicznym. 

Wbrew medialnemu wizerunkowi sektora bankowego w Polsce, stosunek polskiego 

społeczeństwa (klientów) do kapitału zagranicznego w bankach jest pozytywny17. Wynika to z 

                                                           
16 Na aktualność tej problematyki wskazują m.in. najnowsze badania zespołu A. Hryckiewicz. Zob. Eksperci: 

skutki wycofywania się zagranicznego kapitału z banków raczej negatywne, „Rzeczpospolita”, 4.09.2016, 

http://www.rp.pl/Banki/309049998-Eksperci-skutki-wycofywania-sie-zagranicznego-kapitalu-z-bankow-raczej-

negatywne.html#ap-1 (dostęp 4.09.2016). 
17 Według systematycznych badań CBOS od 1995 r., niestety prowadzonych tylko do 2006 r., różnica między 

osobami pozytywnie i negatywnie oceniającymi kapitał zagraniczny w Polsce corocznie wskazywała przewagę tej 

pierwszej grupy (od 10 do 50 punktów procentowych). Na przykład w 2006 r. korzystnie oceniało go 60% 

respondentów, a niekorzystanie tylko 12% – zob. Czy akceptujemy zagranicznych inwestorów? „Inwestycje 

Zagraniczne” 2007, nr 5 (34). Innym wskaźnikiem pokazującym to zjawisko jest etnocentryzm konsumencki usług 

finansowych. Według badań S. Smyczka tylko 14,2% respondentów wskazało na preferencję korzystania z usług 

oferowanych przez polskie podmioty. Dla 53,9% ważniejsze są inne cechy, niż kraj pochodzenia instytucji 

(konsumenci kosmopolityczni), a 31,9% opowiedziało się wręcz za usługami zagranicznych firm finansowych − 

S. Smyczek, Nowe trendy w zachowaniach konsumentów na rynkach finansowych, Placet, Warszawa 2012, s. 

144−146. 
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korzystnej, kulturowej oceny krajów, z których pochodzą obcy inwestorzy. Przeważa wiara w 

wyższy profesjonalizm, większe doświadczenie, co potwierdzają badania etnocentryzmu 

konsumenckiego w sferze finansów. Według badań J. Błuszkowskiego18 i S. Grotkowskiej19, 

wśród Polaków występuje silny kompleks niższości wobec wszystkich narodów uznawanych 

za przodujące cywilizacyjnie, postępowe, mające siłę i prestiż w świecie i będące dobrymi 

gospodarzami. Dochodzi do tego jeszcze kulturowy szacunek do obcego, znacznie 

korzystniejszy niż do swojego. Wszystko to zmniejsza znaczenie dyskomfortu wywoływanego 

poczuciem obcości.  

W polskim sektorze bankowym występują dość poważne różnice zarówno między 

kulturami narodowymi poszczególnych inwestorów zagranicznych, jak i  kulturą polską. 

Najwyraźniej rysują się one na linii Północ–Południe Europy. Mamy tutaj kolejny paradoks. 

Lepiej bowiem radzą sobie w Polsce banki ze śródziemnomorskiego kręgu kulturowego, czyli 

krajów tak silnie dotkniętych kryzysem finansowym i zadłużeniowym. W Polsce Bank Pekao 

SA (kontrolowany przez Włochów) oraz Bank Zachodni WBK SA (Hiszpanie) należą do 

liderów w różnych kategoriach (efektywności, rentowności, wizerunku, zdolności 

akwizycyjnej), choć nieco słabiej w innowacyjności. Według przeprowadzonych przeze mnie 

badań przyczyniły się do tego takie cechy tych inwestorów, jak elastyczność, szybkość 

działania, otwartość na nadarzające się szanse, pomysły, sprawne wdrażanie, prężność i 

umiejętność wycofywania się z nietrafionych przedsięwzięć, kulturowo bliski Polakom 

familiaryzm, nastawienie na budowanie relacji, a potem ich wykorzystywanie („załatwianie” 

spraw). Należałoby także zwrócić uwagę na bliskość religijną. W Polsce i w obu tych krajach 

dominuje katolicyzm. Dołącza do tego grona Francja – mimo wszystko francuscy inwestorzy 

umacniają się w Polsce. Ponadto wagę ma bardzo zmienne otoczenie, co znacząco nasiliło się 

wraz z nastaniem kryzysu finansowego i jego późniejszymi konsekwencjami. W tym 

kontekście specyficzny jest przypadek greckiego Polbanku EFG. Pod kątem zdobywania 

pozycji rynkowej wszystkie wyżej wymienione cechy także się sprawdzały (dynamiczny 

wzrost organiczny), ale problemem stał się wysoki poziom ryzyka i efektywność. Natomiast w 

odniesieniu do inwestorów z Północy, polski rynek dopóty nie sprawiał im większego 

problemu, dopóki trwała koniunktura. Wszystko zmieniło się wraz z nastaniem kryzysu. 

Wspomniana wyżej zmienność i niepewność (kryzysowe i pokryzysowe uwarunkowania) nie 

                                                           
18 J. Błuszkowski Przemiany stereotypów narodowych w procesie transformacji systemowej w Polsce, „Studia 

Politologiczne” 2007, nr 11 (). 
19 S. Grotkowska, Dystanse wobec odmienności w doświadczeniu Polaków czasu zmiany, [w:] Pogranicza i 

multikulturalizm w warunkach Unii Europejskiej. Implikacje dla wschodniego pogranicza Polski, 

Międzynarodowa konferencja naukowa, Białowieża 14−16.09.2003. 
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sprzyjała ustrukturyzowanemu podejściu, systematyczności, budowaniu konsensusów (z 

natury długotrwałych procesów), formalizmowi czy pewnej delikatności wynikającej z wiary 

w funkcjonowanie rozwiązań instytucjonalnych. Zarówno wyniki, jak i decyzje o wycofywaniu 

się z rynku polskiego, wskazywałyby na znaczenie tych czynników. Dotyczy to przede 

wszystkim krajów skandynawskich, ale także częściowo Europy Północno-Zachodniej. Tak się 

składa, że są to z reguły kraje protestanckie.  

Rodzimy kapitał nie ma problemów ze zrozumieniem polskich uwarunkowań 

kulturowych prowadzenia działalności bankowej. Sytuacja ta sprzyja wzrastaniu skłonności do 

ulegania pokusie nadużycia, gdyż towarzyszy temu poczucie lepiej wyczuwalnej granicy tego, 

co jest dozwolone, a co już nie (w odniesieniu do formalnych regulacji, ale także kulturowo 

przyjętych norm, jak np. w kwestii lokat „antybelkowych”). Nierzadko doprowadza to do jej 

przekroczenia. Jeśli chodzi o inwestorów zagranicznych, są oni ostrożniejsi. Jest to o tyle 

ważne, że w wielu aspektach występują poważne różnice między Polską a krajami ich 

pochodzenia. Dotyczą one stosunku Polaków do samej instytucji banku, traktowania go w 

dużym stopniu jako urzędu, rodzaju władzy, podmiotu uprzywilejowanego (pod kątem 

prawnym, ale też siły kapitałowej), a nie podmiotu komercyjnego, świadczącego usługi dla 

klientów. Stąd wstrzemięźliwość w relacjach, np. względnie dobra spłacalność kredytów, tak 

aby nie mieć problemów z kimś o wiele silniejszym (dobrze widoczne na tle dyskusji o 

zniesieniu Bankowego Tytułu Egzekucyjnego). Dystans do banków wynika również z niskiej 

wiedzy finansowej polskiego społeczeństwa (stąd obawy i unikanie konfliktów), 

ograniczonego poziomu ubankowienia, a jednocześnie z traktowania ich jako instytucji 

zaufania publicznego, co porównać można do profesji lekarza. Jego wiedza i umiejętności są 

niedostępne przeciętnemu Kowalskiemu, więc należy mu ufać jako specjaliście. Gdy jednak 

takie zaufanie zostanie nadszarpnięte, wówczas wywołuje to duże emocje. Przytoczone 

obserwacje pokazują różnice stosunku do banków w Polsce i w wysoko rozwiniętych krajach, 

skąd pochodzą inwestorzy. Banki posiadające tę wiedzę (i wyczucie) świadomie lub 

podświadomie to wykorzystują. Uwaga ta dotyczy przede wszystkim polskiego kapitału, ale 

częściowo też tego pochodzącego z Południa Europy, a zdecydowanie słabiej z Północy.  

4.4. Wkład głównego osiągnięcia do nauk o zarządzaniu – podsumowanie 

Wkład do nauk o zarządzaniu, wynikający z przedstawianej monografii i 

przeprowadzonych badań własnych można podzielić na trzy części o charakterze teoretycznym, 

metodyczno-analitycznym oraz aplikacyjnym. 
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Część teoretyczna 

A. Zidentyfikowano lukę badawczą dotyczącą wpływu kulturowych uwarunkowań 

(głównie kultury narodowej) na działalność bankową i zarządzanie bankami, zwłaszcza 

z udziałem kapitału zagranicznego. 

B. Praca wykracza poza ścisły nurt klasyczny (tradycyjny) teorii zarządzania, 

rozbudowując rozszerzający go nurt teorii behawioralnej. Dodane zostały czynniki 

kulturowe w zakresie oddziaływania kultury narodowej na decyzje zarządzających 

podmiotami z udziałem kapitału zagranicznego (na przykładzie zarządzania bankami 

komercyjnymi). 

C. Przeprowadzono analizę uwarunkowań kulturowych rzutujących na identyfikację 

typowych zachowań banków w zmiennych sytuacjach rynkowych (pokazanie 

możliwość prognozowania wpływu czynnika kulturowego na fazę rozwojową, jak i na 

etap silnych zagrożeń kryzysowych). W ten sposób zrealizowana została jedna z 

głównych funkcji nauk o zarządzaniu, czyli nauk stosowanych i praktycznych – funkcja 

projekcyjna, umożliwiająca formułowanie wskazań na doskonalenie procesów 

zarządzania.  

D. Zbadanie związków uwarunkowań rynkowych i kulturowych z ilościowymi wynikami 

działalności banków, w których dominuje określony typ kultury (głównie narodowej), 

pozwala na tworzenie wielowymiarowej mapy strategicznych zachowań banków. 

E. Praca pokazuje wyraźny związek między czynnikami kulturowymi a stopniem 

bezpieczeństwa banków i całego sektora bankowego. 

F. Podkreślone zostało szczególne znaczenie zróżnicowania kulturowego w odniesieniu 

do sfery regulacyjnej, która zaczęła odgrywać dominującą rolę w rozwoju bankowości, 

zwłaszcza po ostatnim kryzysie finansowym20. 

                                                           
20 W odniesieniu do punktów E i F należy stwierdzić, że w  sektorze finansowym (bankowym) zróżnicowanie 

kulturowe ma szczególne znaczenie (stosunek do pieniądza, finansów, banku jako instytucji zaufania publicznego, 

podmiotu, którego upadłość ma szerokie skutki społeczno-gospodarcze, poziom edukacji ekonomicznej itp.).  

Konstatacja ta dotyczy zwłaszcza sfery regulacyjnej. W Polsce zbudowano system regulacji i sposób ich 

egzekwowania dostosowany do społeczeństwa z tendencją do ich nadmiernego wydawania i restrykcyjności, ale 

jednocześnie omijania (pokazuje to indeks unikania niepewności UAI G. Hofstede, który dla Polski jest jednym z 

najwyższych – zob. G. Hofstede, G. J. Hofstede… op. cit.). Formalne reguły działania dotyczą wszystkich banków, 

również tych, znajdujących się pod kontrolą kapitału obcego. Ich właściciele wywodzą się z kultur o wyższym 

poziomie przestrzegania prawa (wyraźnie niższy indeks UAI). W sytuacji gdy w sektorze bankowym dominują 

zagraniczni inwestorzy, doprowadziło to do powstania stabilnego (wyróżniającego się w Europie) systemu 

bankowego. Ilustruje to schemat nr 2, gdzie kultura prawna „A” odnosi się do właścicieli spoza Polski, a kultura 

prawna „B” charakteryzuje polską skłonność do restrykcyjnego regulowania jak najszerszego zakresu życia 
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Część metodyczno-analityczna 

A. W pracy zastosowana została teoria ugruntowana (ground theory), w coraz większym 

stopniu rekomendowana do wykorzystania w naukach o zarządzaniu. Zasadność i 

przydatność jej przyjęcia do badań uwarunkowań kulturowych zarządzania podmiotami 

gospodarczymi (bankami) w pełni sprawdziły się. Wynika to m.in. z możliwości 

uwzględnienia złożoności funkcjonowania organizacji oraz silnego zaakcentowania 

kontekstowości.  Bardzo istotną rolę odegrało podejście triangulacyjne (triangulacja 

metodyczna i danych) i wkomponowanie go w proces badawczy. 

B. Z jednej strony potwierdziły się wątpliwości dotyczące wskazywania na wysoką 

(bezwzględną) wartość poznawczą metod ilościowych, zwłaszcza w sferze objętej 

zainteresowaniem nauk społecznych21 (np. obliczanie i interpretowanie syntetycznych 

wskaźników efektywności banków). Z drugiej jednak strony zastosowanie miar i 

odniesień do prób kwantyfikacji zjawisk społecznych i gospodarczych może stanowić 

ważny czynnik wyjaśniający i uzupełniający metody jakościowe.       

C. Monografia podkreśla przydatność wykorzystania do celów analitycznych 

kompleksowo obliczanego wskaźnika dystansu kulturowego Koguta-Singha, pośrednio 

pokazującego skalę potencjalnych barier kulturowych. 

                                                           

  

Schemat nr 2. Wpływ uwarunkowań kulturowych na bezpieczeństwo systemu bankowego 

Źródło: opracowanie własne. 

społeczno-gospodarczego, przy jednoczesnym dość nagminnym nieprzestrzeganiu ustanawianych przepisów. 

Dlatego też regulacje przyjmowane w naszych uwarunkowaniach kulturowych, a postrzegane i przestrzegane 

przez przedstawicieli wywodzących się z społeczeństw o innych kulturach prawnych mogą prowadzić do 

wzmocnienia ostrożności postępowania podmiotów regulowanych – banków (to jest polski przypadek – na 

schemacie poziom 2), ale hipotetyczna sytuacja odwrotna w innych krajach również jest możliwa. 
21 Ł. Sułkowski, Neopozytywistyczna mitologia w nauce o zarządzaniu, „Organizacja i Kierowanie”, nr 1 (115), 

2004. 
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D. Badania polskiego sektora bankowego za pomocą metod jakościowych (głównie 

wywiadów o charakterze pogłębionym i ustrukturyzowanym) przeprowadzone zostały 

w skali i zakresie do tej pory nieodnotowanym w literaturze krajowej i znanej mi 

zagranicznej. Przeprowadzenie tych unikatowych badań trudne byłoby do 

zrealizowania bez posiadania doświadczenia zawodowego, bezpośrednich kontaktów z 

menedżerami oraz ścisłej i długoletniej współpracy ze środowiskiem bankowym. 

Część aplikacyjna 

A. Wyniki z badań zawierają istotne wskazania dla praktyki gospodarczej, zwłaszcza do 

opracowania polityki wejścia, funkcjonowania i wyjścia inwestorów zagranicznych 

oraz bieżącego zarządzania podmiotami kontrolowanymi przez obcy kapitał (m.in. 

kwestie etnocentryzmu, poziomu autonomii lokalnego kierownictwa, zarządzania 

ryzykiem, zasobami ludzkimi, rola ekspatriantów itp.).  

B. Analiza różnic kulturowych i potencjalnych barier rozwojowych z nich wynikających 

może i powinna być włączana do katalogu czynników predykcyjnych, pozwalających 

na dostrzeżenie zagrożeń stojących przed podmiotami (bankami) z obcym kapitałem w 

odmiennym środowisku kulturowym 

C. Badania wskazały na potrzebę uwzględniania kulturowych uwarunkowań działalności 

regulacyjnej (formułowania przepisów, ich egzekwowania), np. w jakim zakresie 

wystarczają instrumenty samoregulacyjne, a w jakim „twarde” przepisy, z jaką skalą 

rygorystyczności. Potwierdził się wymóg dokładnej analizy odbioru projektowanej 

regulacji przez wszystkich interesariuszy (w tym podmiotów z dominacją kapitału 

zagranicznego). 

D. Badanie kulturowych uwarunkowań prowadzenia działalności gospodarczej winno 

odbywać się na poziomach makro (całej gospodarki), mezzo (sektorowym) i mikro 

(poszczególnych podmiotów). 

E. Monografia pokazała pozytywne i negatywne efekty wejścia kapitału zagranicznego do 

Polski, z przewagą tych pierwszych. Na tym tle zarysowano potencjalne 

niebezpieczeństwa związane z procesem repolonizacji sektora bankowego. 

5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych 

5.1. Charakterystyka pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych  

Mój dorobek naukowo – badawczy obejmuje łącznie 78 pozycji (po uzyskaniu stopnia 

doktora nauk ekonomicznych 77, w tym od 2009 r. 72). Wartość punktów zgromadzonych i 
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wyliczonych zgodnie z wymogami MNiSzW wynosi 315. Są to przede wszystkim recenzowane 

prace (53 pozycji, w tym 1 artykuł sprzed doktoratu) o charakterze:  

1) monograficznym: 

- monografie – 3 (w tym 1 samodzielna),  

- redakcje naukowe monografii – 3 (w tym 1 samodzielna), 

- rozdziały w monografiach - 25 (w tym 13 samodzielnych, 2 publikacje wydane zostały 

powtórnie w wersji rozszerzonej i zmienionej), 

2) artykułów w czasopismach naukowych: 

- w czasopiśmie indeksowanym w bazie Web of Science – 1 (współautorstwo) 

- w czasopismach nieposiadających Impact Factor, wymienionych na liście B MNiSzW - 15 (w 

tym 11 samodzielnych), 

- w innych zagranicznych czasopismach w języku angielskim-  2 (wszystkie samodzielne) 

3) raportów z badań: 

- statutowych uczelni - 2 (w tym 1 samodzielny), 

- grantu KNB – 1 (współautorstwo), 

4) publikowane referaty z konferencji międzynarodowych 

- publikacje indeksowane w bazie Web of Science – 1 (samodzielny, anglojęzyczny referat). 

Na moje publikacje nierecenzowane (lub recenzowane, ale jeszcze nieopublikowane) zarówno 

o charakterze naukowym, jak i naukowo-popularyzatorskim (artykuły, opracowania, raporty) 

składa się 25 pozycji, w tym 11 samodzielnych. Dostępne narzędzia do oceny aktywności 

publikacyjnej podają:  

1) Web of Science Core Collection (0 cytowanych publikacji, h-indeks – 0) 

2) Publish or Perish (19 cytowanych publikacji, 84 cytowań,  h-indeks - 4)  

3) Google scholar (9 cytowanych publikacji, 66 cytowań, h-indeks - 4) 

4) BazEkon (15 cytowanych publikacji, 44 cytowania, h-indeks – 3) 

5) Wykaz cytowań udokumentowanych przeze mnie (21 cytowanych publikacji, 120 

cytowań, h-indeks – 5). 

Dorobek ten i czas jego powstawania ściśle wiążą się z kolejnymi fazami intensywności 

mojej pracy naukowej, opisanej we wstępnej części autoreferatu, a wynikającej z przerw w 

zatrudnieniu w szkolnictwie wyższym oraz jednoczesnej aktywności w praktyce gospodarczej. 

Dlatego też główną uwagę chciałbym zwrócić na okres po powrocie do Szkoły Głównej 

Handlowej, tj. po roku 2008. Zdobyte doświadczenie na stanowiskach menedżerskich w 

sektorze finansowym pozwoliło mi na ścisłe powiązanie sfery empirycznej z teoretyczną. 
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Wykrystalizowały się wówczas nowe zainteresowania naukowo-badawcze, które zaowocowały 

powstaniem zdecydowanej większości moich publikacji. Od strony merytorycznej 

zainteresowania te można podzielić na trzy powiązane ze sobą podstawowe obszary: 

 Badania kulturowe uwarunkowań funkcjonowania i rozwoju sektora 

finansowego, przede wszystkim bankowego. 

 Ocena skutków regulacji i metod legislacyjnych, zwłaszcza w odniesieniu do 

sektora finansowego. 

 Wybrane zagadnienia związane z zarządzaniem ryzykiem, w tym w sektorze 

finansowym. 

Powyższe obszary badawcze graficznie obrazuje schemat nr 3. 

 

 Schemat nr 3. Obszary głównych zainteresowań badawczych 
Źródło: opracowanie własne. 

 

5.1.1. Badania kulturowych uwarunkowań funkcjonowania i rozwoju sektora finanso-

wego, przede wszystkim bankowego 

Ten blok tematyczny moich badań należy rozpatrywać w powiązaniu z przygotowaną 

monografią. Dlatego też chciałbym zwrócić większą uwagę na te zagadnienia, których nie 

zawarłem w książce. Należy do nich wyjaśnienie uwarunkowań historyczno-kulturowych, 

towarzyszących kształtowaniu się bankowości w Polsce i stosunku do niej społeczeństwa w 

długiej perspektywie, tak istotnej dla zrozumienia aspektów kulturowych. Zaliczam do nich 

aktywną rolę Kościoła katolickiego, aż do XIX w. (potępienie lichwy rozumianej jako 

zarabianie na pożyczaniu pieniędzy), znaczenie mniejszości żydowskiej w rozwoju bankowości 
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(usług finansowych) i stosunku do niej polskiego społeczeństwa (m.in. kwestie „swojskości” i 

„obcości”), konsekwencje zjawiska dualizmu w rozwoju społeczno-gospodarczym Europy od 

XVI w. (rozwój stosunków towarowo-pieniężnych, instytucji finansowych – ogólnie 

kapitalizmu − w Europie Zachodniej i zahamowanie tych tendencji, a nawet utrwalenie czy 

wręcz pogłębienie feudalizmu i stosunków folwarczno-pańszczyźnianych w Europie 

Wschodniej), kryzys bankowy w Polsce w XVIII w., utrata niepodległości i okres zaborów, 

pierwsza wojna światowa, międzywojnie, druga wojna światowa, czasy realnego socjalizmu, a 

następnie transformacji ustrojowej. Wszystkie te okoliczności, a także współczesne 

uwarunkowania (np. globalizacja, finansjalizacja, ostatni kryzys finansowy) miały i mają 

istotny wpływ zarówno na rozwój samych banków (również w podziale na te z rodzimym, jak 

i obcym kapitałem) oraz stosunku do nich (ogólnie, jak i do wyodrębnionych narodowo 

kategorii) polskiego społeczeństwa. Powyższa problematyka zawarta została w następujących 

opracowaniach: 

L. Kurkliński, Wyzwania rozwojowe bankowości a jej uwarunkowania historyczno-kulturowe w Polsce, 

[w:] A. Gospodarowicz (red.), Finanse – nowe wyzwania teorii i praktyki. Bankowość, „Prace Naukowe 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” nr 171, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we 

Wrocławiu, Wrocław 2011;  

L. Kurkliński, Historyczne podziały Europy a społeczno-gospodarcze uwarunkowania stosunku 

kulturowego wobec bankowości w Polsce, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i 

Prace” 2015, t. 3, nr 3 (23); 

L. Kurkliński, Kulturowo-religijny stosunek do bankowości a wielkie religie świata, „Annales. Etyka w 

życiu gospodarczym / Annales. Ethics in Economic Life” 2015, t. 18, nr 3; 

L. Kurkliński, Kulturowy stosunek do pieniądza i bankowości w warunkach transformacji ustrojowej − 

konsekwencje rozwojowe dla sektora bankowego w Polsce, referat wygłoszony na międzynarodowej 

konferencji Gospodarka i Społeczeństwo organizowanej przez Wydział Socjologiczno-Ekonomiczny 

Uniwersytetu Łódzkiego (2015), zgłoszony do czasopisma „Acta Universitatis Lodziensis. Folia 

Oeconomica”. 

L. Kurkliński, Financialization and the Cultural Attitude of Polish Society Towards the Banking Sector, 

„e-Finanse” 2016,  number vol. 12, nr 2. 

L. Kurkliński, Kapitał zagraniczny a uwarunkowania instytucjonalno-kulturowe działalności bankowej 

w Polsce, „Myśl Ekonomiczna i Polityczna” (pierwotnie referat wygłoszony na konferencji Nadzór 

korporacyjny − perspektywa inwestorów instytucjonalnych, zorganizowanej przez Wydział 

Socjologiczno-Ekonomiczny Uniwersytetu Łódzkiego, następnie zgłoszony jako artykuł, obecnie po 

pozytywnych recenzjach, przewidywany do wydania w  numerze 4 z 2016). 

L. Kurkliński, Rola Żydów i stosunków polsko-żydowskich w kształtowaniu się sektora bankowego w 

Polsce, [w:] S. Partycki (red.), Meandry współpracy sieciowej w Europie środkowej i wschodniej, 

Wydawnictwo KUL, Lublin 2014. 

Ten ostatni artykuł w wersji zmienionej, uzupełnionej oraz dostosowanej do 

zagranicznego czytelnika, ukazał się w postaci:  

L. Kurkliński, Impact of the Jews and Polish-Jewish Relations on the Development of the Banking Sector 

in Poland, „Management Studies” 2015, t. 3, nr 3-4 (Serial Number 11). 
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Oceny znaczenia kulturowych uwarunkowań (także behawioralnych i 

instytucjonalnych) dla procesów kreowania, a następnie egzekwowania regulacji (głównie w 

odniesieniu do sektora bankowego, ale także MSP), z wykorzystaniem wymiarów kulturowych 

G. Hofstede, Projektu GLOBE oraz S, Schwartza znalazły się w publikacjach: 

L. Kurkliński, Kulturowe i behawioralne uwarunkowania regulacji sektora MSP, „Ekonomika i 

Organizacja Przedsiębiorstwa” 2013, nr 7 (762); 

S. Kasiewicz, L. Kurkliński, Problems of Regulations for SME in Poland – Institutional and Cultural 

Context, „Copernican Journal of Finance & Accounting” 2014, t. 3, nr 2 (); 

L. Kurkliński, Rola regulacji ostrożnościowych sektora bankowego w świetle kulturowego postrzegania 

prawa w Polsce, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” 2015, t. XLIX, nr 4, Sectio H. 

Przedstawienie roli barier kulturowych w zarządzaniu bankami, w tym ich znaczenia 

dla rozwoju całego sektora i międzynarodowej ekspansji, nie tylko w aspekcie napływu 

zagranicznego kapitału na krajowy rynek, lecz także wychodzenia polskich podmiotów poza 

granice (komparatystyczna analiza sukcesów węgierskiego banku OTP i porażek polskiego 

PKO BP SA, a także przypadku grupy kapitałowej L. Czarneckiego oraz otwarcia działalności 

bankowej mBanku w Czechach i na Słowacji), znajduje się w publikacjach: 

L. Kurkliński, Cultural, Political and Economic Aspects of the International Expansion of Banks from 

Central and Eastern Europe – Cases: Polish PKO BP and Hungarian OTP Bank, „Acta Universitatis 

Lodziensis. Folia Oeconomica” 2014, t. 1, nr 299; 

L. Kurkliński, Foreign Direct Investments in the Banking Industry – Cultural Barriers. Case Study of 

Poland, 8th International Scientific Conference „Business and Management” 2014, Vilnius 2014; 

L. Kurkliński, S. Najar, Bariery zagranicznej ekspansji banków działających w Polsce, [w:] R. Sobiecki, 

J.W. Pietrewicz (red.), Ekspansja polskich firm na rynki międzynarodowe, Oficyna Wydawnicza SGH, 

Warszawa 2014; 

S. Kasiewicz, L. Kurkliński, Uwarunkowania, szanse i zagrożenia wejścia kapitału rosyjskiego do 

polskiego sektora bankowego, [w:] K. Pietraszkiewicz (red.) Sektor finansowy. Stymulatory i zagrożenia 

rozwoju, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2015; 

L. Kurkliński, Bariery kulturowe w zarządzaniu bankami z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce – 

znaczenie etnocentryzmu, „Bezpieczny Bank” 2016, nr 2(63). 

L. Kurkliński, The Role of Market and Cultural Diversification in the Evolution of the Polish Banking 

Sector, [w:] E. Miklaszewska (red.), The Role of Institutional Diversity in the Banking Market. A Small 

Country, Small Bank Perspective, Palgrave Macmillan, London (wydanie papierowe 5.12.2016). 

Uzupełnieniem i spojrzeniem z innej perspektywy geograficznej na kwestie 

międzynarodowej ekspansji bankowej jest analiza przyczyn i przebiegu kryzysu finansowego 

na Islandii, w tym roli aspektów politycznych. Znalazła się ona w rozdziale monografii 

(dwukrotnie wydawanej, wyróżnionej na Targach Wydawnictw Ekonomicznych w 2009 r.): 

L. Kurkliński, Bankowość islandzka – bankructwo systemu?, [w:] P. Masiukiewicz (red.), 

Międzynarodowe bankructwa i afery bankowe, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009 – wydanie 

pierwsze, 2010 − wydanie drugie, zmienione i uzupełnione. 
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Kolejnym obszarem moich zainteresowań badawczych były związki uwarunkowań 

kulturowych z modelami nadzoru korporacyjnego, zwłaszcza w odniesieniu do gospodarek, w 

których główną rolę odgrywają rynki kapitałowe (model anglosaski) i systemy bankowe 

(europejski model kontynentalny). Szczególna rola przypada kulturowemu stosunkowi do 

ryzyka i zarządzania nim (problem niepewności) w ujęciu kultur narodowych i różnych grup 

interesariuszy, np. klientów, kadry menedżerskiej, regulatorów, nadzorców oraz 

akcjonariuszy., a w ich ramach różnic między krajowymi i zagranicznymi właścicielami 

banków (m.in. kwestie pokusy nadużycia, kultury prawnej). W ten nurt wpisuje się tematyka 

kultury ryzyka, tak mocno ostatnio zaakcentowana przez Komisję Nadzoru Finansowego w 

Rekomendacji Z, dotycząca zasad ładu wewnętrznego w bankach. Omówienie powyższych 

zagadnień zawarłem w publikacjach: 

L. Kurkliński, Znaczenie kultury narodowej w zarządzaniu ryzykiem kredytowym w polskim systemie 

bankowym, [w:] L. Kurkliński (red.), Zarządzanie ryzykiem – reakcje i wyzwania pokryzysowe, Biuro 

Informacji Kredytowej SA, Warszawa 2011; 

L. Kurkliński, Kultura narodowa a nadzór korporacyjny w sektorze bankowym w Polsce, „Przegląd 

Corporate Governance” 2012, nr 2 (30); 

L. Kurkliński, Role of National Culture of Foreign Investors in the Area of Credit Risk Management: 

Case Study of Polish Banking Industry, „Management Studies” 2015, t. 3, nr 1−2; 

S. Kasiewicz, L. Kurkliński, Redukowanie niepewności, „Miesięcznik Finansowy BANK” 2016, nr 9 

(280). 

Reasumując, mój dorobek naukowy w dziedzinie badań kulturowych uwarunkowań 

zarządzania bankami i rozwoju sektora finansowego początkowo koncentrował się na 

wyjaśnieniu genezy tej problematyki, przede wszystkim w ujęciu historycznym. Publikacji 

odnoszących się z jednej strony kompleksowo, a z drugiej wprost do tego zagadnienia w 

literaturze nie spotkałem. Podobnie sytuacja wygląda ze znaczeniem kontekstu kulturowego 

dla sfery regulacyjnej banków, obecnie zdecydowanie determinującej ich rozwój. Natomiast 

aspekty kulturowe międzynarodowej ekspansji instytucji finansowych, ładu korporacyjnego, 

zarządzania ryzykiem w literaturze światowej już się pojawiają (zwłaszcza analizy barier 

wejścia na obce rynki), ale brak jest analiz pod tym kątem polskich realiów. 

5.1.2. Ocena skutków regulacji i metod legislacyjnych, zwłaszcza w odniesieniu do 

sektora finansowego 

Ewaluacja regulacji była przez długi czas dokonywana z perspektywy koncepcji, 

założeń, twierdzeń i metod Law & Economics. W istocie przeprowadzano ocenę skutków z 

punktu widzenia dorobku nauk prawnych lub ogólnych założeń ekonomii normatywnej. Ten 

kierunek poszukiwań nie okazał się jednak ani skuteczny, ani tym bardziej efektywny, 



36 
 

zwłaszcza gdy zaczęły powstawać coraz bardziej złożone regulacje funkcjonowania 

podmiotów gospodarczych. Sytuacja ta wymusiła sięgniecie do innych koncepcji, które 

mogłyby być przydatne w ocenie jakości regulacji. Wraz z prof. S. Kasiewiczem22 zwróciliśmy 

uwagę na wykorzystanie metodyki oceny projektów inwestycyjnych. Inspiracja zaczerpnięta z 

tej dziedziny zaowocowała wypracowaniem nowego podejścia do regulacji, zwłaszcza 

stosowania znanej przede wszystkim prawnikom zasady proporcjonalności. Wstępna koncepcja 

opisana została w opracowaniu: 

S. Kasiewicz, L. Kurkliński, Zasada proporcjonalności. Zastosowanie w sektorze bankowym – 

weryfikacja, wyzwania, doświadczenia, [w:] S. Kasiewicz, L. Kurkliński, W. Szpringer, Zasada 

proporcjonalności a polski sektor bankowy. Uwarunkowania, narzędzia, szanse, zagrożenia, Raport 

specjalny ALTERUM Ośrodka Badań i Analiz Systemu Finansowego, „Miesięcznik Finansowy BANK” 

2013, nr 12; 

Natomiast szeroka prezentacja modelu znalazła się w monografii: 

S. Kasiewicz, L. Kurkliński, W. Szpringer, Zasada proporcjonalności. Przełom w ocenie regulacji, 

ALTERUM – WIB, Warszawa 201423. 

Wcześniejsze badania literatury (głównie światowej), ale także własne (terenowe) w 

polskim sektorze bankowym stały się podstawą do zaproponowanego, naszego autorskiego 

modelu stosowania zasady proporcjonalności w procesie regulacyjnym. Wyniki badań 

ankietowych przedstawiliśmy zarówno w przywoływanej monografii, jak i rozdziale: 

S. Kasiewicz, L. Kurkliński, Zasada proporcjonalności w świetle wyników badania ankietowego banków, 

[w:] J. Czekaj, E. Miklaszewska, W. Sułkowska (red.), Rynek finansowy jako mechanizm alokacji 

zasobów w gospodarce, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2014; 

                                                           
22 Moja współpraca naukowa z prof. dr hab. Stanisławem Kasiewiczem dotyczy głównie oceny skutków regulacji. 

Wynika ona z połączenia naszych kompetencji i wspólnie prowadzonych badań w ramach uczelni (Szkoły 

Głównej Handlowej w Warszawie) oraz ALTERUM Ośrodka Badań i Analiz Systemu Finansowego. Znakomity 

dorobek i warsztat naukowy prof. S. Kasiewicza stały się dla mnie wzorem do naśladowania. Biorąc pod uwagę 

poprzednie etapy naszej współpracy, oceniam, że prace nad koncepcją modelu zastosowania zasady 

proporcjonalności mogą być uznane jako przełomowy dla mnie etap osiągania partnerskiego poziomu w dyskursie 

naukowym. Mój udział w tym przypadku polegał na wspólnej pracy koncepcyjnej (z mojej strony skupionej na 

celach teoretycznych i aplikacyjnych modelu, weryfikacji zastosowanych kryteriów oceny i ich kalibracji, 

interpretacji wyników), studiach literaturowych (wzorców i analizy przypadków stosowania zasady 

proporcjonalności w Unii Europejskiej i w Polsce), współautorstwie kolejnych edycji badań ankietowych 

(przygotowanie kwestionariusza ankietowego, fizyczne przeprowadzenie ankiety, opracowanie otrzymanych 

odpowiedzi, interpretacji wyników) oraz wspólne sformułowanie wniosków i redakcja tekstów. Była to prawdziwa 

debata naukowa, nie pozbawiona polemik, z wyraźnymi efektami synergicznymi powstałymi w jej ramach. 

Ogólnie należy stwierdzić, że zdobyte doświadczenie we współpracy z prof. S. Kasiewiczem ma dla mnie ogromne 

znaczenie i pomogło mi w moich samodzielnych badaniach oraz publikacjach, zarówno w sferze regulacyjnej, jak 

i w odniesieniu do kulturowych uwarunkowań bankowości oraz zarządzania ryzykiem, gdzie zdecydowanie 

dominują opracowania samodzielne.    
23 W monografii tej rozdziały 1 i 2 są autorstwa prof. W. Szpringera, natomiast autorami pozostałych czterech 

rozdziałów (m.in. prezentujących metodę RZP) oraz wstępu i zakończenia jestem ja wraz  z prof. S. Kasiewiczem 

– patrz oświadczenia o współautorstwie prof. W. Szpringera  i prof. S. Kasiewicza – załączniki do wniosku o 

wszczęcie procedury habilitacyjnej. 
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Również obecnie (sierpień - październik 2016 r.) wraz z ZBP prowadzimy w polskim 

sektorze bankowym zaprojektowane na szeroką skalę badania dotyczące stosowania zasady 

proporcjonalności w rozbiciu na bankowość spółdzielczą (ze względu na swoją specyfikę 

traktowaną odrębnie) i bankowość komercyjną. Wyniki tych badań potwierdzają, że zasada 

proporcjonalności w praktyce (w legislacji i interpretacji) jest wykorzystywana w małym 

zakresie. Uwaga ta odnosi się nie tylko do instytucji finansowych, ale rozszerzyć ją można na 

całą sferę gospodarczą. Stan ten wynika z wąskiej interpretacji tej zasady, jej niedoceniania, a 

przede wszystkim z braku przełożenia na zrozumiałe i użyteczne metodyki oceny jej 

przestrzegania. Dotychczasowe narzędzia metodyczne w tej dziedzinie, tj. analiza korzyści i 

kosztów (Cost-Benefit Analysis) oraz ocena skutków regulacji (Regulatory Impact Assessment), 

nie w pełni spełniają oczekiwania zarówno regulatorów, jak i podmiotów regulowanych 

(zwłaszcza w sferze finansowej). W tej sytuacji rozszerza się krytyka dotycząca braku 

powszechnie akceptowanych efektów w postaci zwiększania korzyści związanych z 

dobrobytem społecznym dla społeczeństwa i gospodarki narodowej. Przytaczane wyniki 

wskazują jednoznacznie na wysokie koszty regulacyjne, ogromną liczbę regulacji 

implementowanych do praktyki (zwłaszcza bankowej) w tym samym czasie oraz nierzadko nie 

do końca skuteczny i efektywnie prowadzony dialog podmiotów regulowanych (np. banków) z 

regulatorami. Ponadto z badań wyłania się obraz braku powszechnej znajomości samej zasady 

proporcjonalności oraz uwaga, że jej praktyczne zastosowanie wśród badanych jest co najmniej 

nikłe. 

 W związku z utrzymującą się tendencją napływu coraz to nowych regulacji (ich inflacji, 

a nawet hiperinflacji, nazywanych „szokiem regulacyjnym” lub „tsunami regulacyjnym”), 

uznaliśmy, że niezbędne jest opracowanie odpowiedniej metodyki oceny skutków regulacji, 

która mogłaby stanowić istotne narzędzie selekcji i swego rodzaju „filtr” przed 

niedopracowanymi legislacjami. Tę nową, autorską metodę określiliśmy jako model 

„respektowania zasady proporcjonalności” (RZP). Nawiązuje ona wprost do istoty zasady 

proporcjonalności i jej podstawowych składowych – zasady odpowiedniości, zasady 

konieczności i zasady proporcjonalności sensu stricto. Model ten pokazany jest na schemacie 

nr 4. 
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Schemat nr. 4. Model oceny respektowania zasady proporcjonalności (RZP) 

Źródło: S. Kasiewicz, L. Kurkliński, W. Szpringer, Zasada proporcjonalności. Przełom …, op.cit. s. 124. 

 

Reguły dotyczące poszczególnych zasad składowych są transformowane na kryteria 

(zarządcze, prawne, finansowe i społeczno-ekonomiczne) wskazujące najważniejsze obszary 

regulacji, decydujące o skuteczności i efektywności jej wdrażania. Następnie przeprowadzane 

są przez ekspertów oceny punktowe tych kryteriów. Oceny te pozwalają na konstrukcję 

syntetycznego miernika przestrzegania zasady proporcjonalności, przyjmującego wartości w 

przedziale od zera do jedności. Wyniki osiągnięte dzięki tej uporządkowanej mierze pozwalają 

podjąć decyzję, czy dana regulacja spełnia tę zasadę i w jakim stopniu (1 oznacza maksymalny 

stopień).  

 Model RZP może być stosowany zarówno do oceny regulacji ex ante jak i ex post. Ma 

on liczne zalety, a najważniejszą z nich jest to, że łączy w najprostszy możliwy sposób ocenę 

jakościową z analizą ilościową i daje przesłanki do procesu zarządzania regulacją w całym 

procesie stanowienia regulacji. Model RZP w różnych wariantach może być stosowany przez 

wszystkich interesariuszy regulacji.  

 We współpracy z naukowcami z Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu im. A. 

Mickiewicza, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Szkoły Głównej Handlowej 

proponowana metoda poddana została weryfikacji na przykładzie wykorzystania konkretnych 

regulacji, zaleceń KNF oraz projektów i założeń do ustaw: 

Jakościowa ocena zasady proporcjonalności 

   Zasada    

odpowiedniości 

    Zasada 

konieczności 

Zasada proporcjonalności 

sensu stricto 

      Ilościowa ocena zasady proporcjonalności 

 Weryfikacja zasady 

odpowiedniości 

  Weryfikacja zasady 

konieczności 

 Weryfikacja zasady  

proporcjonalności sensu 

stricto 

 Syntetyczna miara RZP 

Opcje decyzyjne 

   Odrzucić regulację       Zmodyfikować 

regulację 

  Przyjąć regulację 
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• rekomendacji U KNF dotyczącej dobrych praktyk w zakresie bancassurance; 

• zasad Ładu Korporacyjnego dla jednostek nadzorowanych przez KNF; 

• założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, ustawy 

prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw, dotyczącej w praktyce głównie 

podmiotów sektora pożyczkowego; 

• projektu ustawy o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym; 

• projektu nowelizacji ustawy o upadłości konsumenckiej. 

 

Przeprowadzone analizy wykazały, w jakim stopniu zaproponowany model RZP jest 

użyteczny i co powinno być przedmiotem prac nad jego udoskonaleniem, nad czym obecnie 

kontynuowane są prace.  

Teoria rachunku efektywności inwestycji stanowi fundament zainteresowania nauk o 

zarządzaniu, a zwłaszcza w obszarze zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Opracowanie i 

zastosowanie całkowicie nowego narzędzia badawczego do oceny przygotowania i skutków 

regulacji, jakim jest nasz model respektowania zasady proporcjonalności (RZP), ocenić można 

jako wyraźny wkład w rozwój nauk o zarządzaniu w dziedzinie, w której nikt wcześniej ani w 

kraju, ani za granicą, nie zajmował się tą problematyką w takim ujęciu. Możliwości szerszego 

wykorzystania tego modelu, na tle ogólnych uwarunkowań procesu regulacyjnego w Unii 

Europejskiej, opisane zostały w publikacjach: 

S. Kasiewicz, L. Kurkliński, Zasada proporcjonalności jako narzędzie wspomagania polityki 

gospodarczej Unii Europejskiej i Polski w sferze rynków finansowych, „Problemy Zarządzania” 2015, t. 

13, nr 3 (55) . 

S. Kasiewicz, L. Kurkliński, Polska aktywność w Parlamencie Europejskim wobec pokryzysowych 

wyzwań regulacyjnych, [w:] K. Jasiecki (red.) Reprezentacje narodowych interesów i lobbing 

gospodarczy w Unii Europejskiej, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa (po pozytywnej recenzji, 

przewidywany termin publikacji – jesień 2016) 

O aplikacyjnym charakterze powyższego modelu świadczy specjalnie zorganizowane 

seminarium w Polskim Przedstawicielstwie przy Komisji Europejskiej w Brukseli (24.06.2015) 

i bezpośrednie zaproszenie  do przedstawienia koncepcji w Komisji Europejskiej (The 

Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union – 28-

29.09.2016), w Parlamencie Europejskim (28.09.2016) oraz na międzynarodowej konferencji 

Imperative of Economic Growth in the Eurozone: Competitiveness, Capital Flows and 

Structural Reforms (26-27.11.2015), w formie wygłoszonego i przedstawionego do wydania 

referatu:  

S. Kasiewicz, L. Kurkliński, The principle of proportionality – the new concept for regulatory impact 

assessment, Mendel  University, Brno, 2015. 
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Model RZP uznany został jako polska propozycja metodyczna badania respektowania zasady 

proporcjonalności, która włączona będzie do dalszych prac w Komisji Europejskiej. Przyjęta 

została także jako potencjalne narzędzie do oceny propozycji regulacyjnych wnoszonych pod 

obrady Parlamentu Europejskiego. 

Model RZP ma również praktyczne zastosowanie w kraju. Oprócz analizy konkretnych 

aktów prawnych (projektów), jego wykorzystaniem zainteresowane są też same podmioty 

regulowane (główni beneficjenci stosowania zasady proporcjonalności), czego dowodem są 

kierowane do mnie zaproszenia na środowiskowe konferencje, takie jak Forum bankowe, czy 

Forum Liderów Bankowości Spółdzielczej (w formie wystąpień, lub udziału w dyskusjach 

panelowych) oraz przygotowywanie raportów dotyczących konkretnych regulacji.  

Uzupełnieniem roli zasady proporcjonalności w procesie przygotowywania regulacji, a 

następnie ich wdrażania i egzekwowania w sferze gospodarczej, zwłaszcza finansowej jest 

problem niedostrzegania wagi zarządzania ryzykiem regulacyjnym. Diagnoza i możliwości 

aktywnego podejścia (regulatora i podmiotów regulowanych) do tego zagadnienia 

przedstawione zostały w rozdziale książki: 

S. Kasiewicz, L. Kurkliński, Regulatory Risk in the EU Banking Sector, [w:] K. Raczkowski (red.), Risk 

Management in Public Administration, Palgrave Macmillan, London, (wydanie papierowe  3.12.2016). 

Ogólnie biorąc, opracowanie modelu RZP i analiza znaczenia zarządzania ryzykiem 

regulacyjnym poprzedziły szerokie prace badawcze, dotyczące skutków regulacji dla 

gospodarki, zwłaszcza dla sektora finansowego. Jak już wspomniałem były one 

przeprowadzane (i są nadal) przez mnie zarówno samodzielnie, jak i w ramach współpracy z 

prof. S. Kasiewiczem24. Do pierwszej grupy należą moje autorskie publikacje: 

L. Kurkliński, Rekomendacje KNF jako narzędzie nadzoru nad sektorem bankowym. Rekomendacje T i 

S, [w:] I. Pyka, J. Cichorska (red.), Finanse w niestabilnym otoczeniu – dylematy i wyzwania. Bankowość, 

„Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 

2012, nr 105, Katowice; 

L. Kurkliński, Nowe unijne regulacje ostrożnościowe a rozwój kredytów hipotecznych w Polsce, 

„Finansowanie Nieruchomości” 2013,   nr 3,  (32); 

L. Kurkliński, Wpływ regulacji ostrożnościowych na rozwój systemu wymiany informacji, [w:] L. 

Kurkliński, K. Markowski (red.), System wymiany informacji kredytowej – Doświadczenia polskie i 

europejskie, Biuro Informacji Kredytowej SA, Warszawa 2012; 

L. Kurkliński, The Role of Banking Industry Within The Public Support for Residential Construction in 

Poland, [w:] S. Partycki (red.) Innowacyjność i przedsiębiorczość w warunkach kryzysu, Wydawnictwo 

KUL, Lublin 2013; 

                                                           
24 Oświadczenie prof. S. Kasiewicza na temat formy i zakresu mojej z nim współpracy badawczej oraz 

publikacyjnej znajduje się w załączniku nr 6 do wniosku o wszczęcie postępowania habilitacyjnego. 
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L. Kurkliński, Rola regulacji ostrożnościowych sektora bankowego w świetle kulturowego postrzegania 

prawa w Polsce, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” 2015, t. XLIX, nr 4 Sectio H; 

L. Kurkliński, Skutki wprowadzenia podatku bankowego na tle kryzysu finansowego, [w:] S. Partycki 

(red.), Kryzys finansowy, przebieg i skutki społeczno-gospodarcze w Europie Środkowej i Wschodniej, 

Wydawnictwo KUL, Lublin 2012; 

 Do najważniejszych wspólnych opracowań z prof. S. Kasiewiczem w tej dziedzinie 

zaliczają się: 

S. Kasiewicz, L. Kurkliński, Nowe regulacje płynnościowe w sektorze bankowym, [w:] J. Szambelańczyk 

(red.), Wyzwania regulacyjne wobec doświadczeń globalnego kryzysu finansowego, ZBP i Oficyna 

Wydawnicza SGH, Warszawa 2011; 

S. Kasiewicz, L. Kurkliński (red.), Szok regulacyjny a konkurencyjność i rozwój sektora bankowego, 

WIB, Warszawa 2012 (w tym oprócz współredakcji całej monografii, wspólne opracowanie syntezy, 

wstępu i zakończania, także dwóch rozdziałów oraz jednego rozdziału samodzielnego) 

S. Kasiewicz, L. Kurkliński, Regulatory Shock versus Competitiveness and Development of the Polish 

Banking Sector, European Society for Banking and Financial Law, Athens 2012 (synteza monografii Szok 

regulacyjny… w j. angielskim przeznaczona dla odbiorców zagranicznych); 

S. Kasiewicz, L. Kurkliński, Czy nowe regulacje w sektorze bankowym zahamują wzrost gospodarczy w 

Polsce, Seminarium PTE, Warszawa, 5 lipca 2012 r. opublikowany na stronach PTE i autoryzowany 

stenogram; 

S. Kasiewicz, L. Kurkliński, Europejska unia bankowa a szanse i zagrożenia dla rozwoju polskiego 

sektora bankowego, [w:] A. Alińska, B. Pietrzak (red.), Stabilność systemu finansowego – instytucje, 

instrumenty, uwarunkowania, CeDeWu, Warszawa 2012; 

S Kasiewicz, L. Kurkliński, M. Marcinkowska, Sektor bankowy – motor czy hamulec wzrostu 

gospodarczego?, ALTERUM – WIB, Warszawa 2013; 

S. Kasiewicz, L. Kurkliński, Shadow banking – dylematy decyzyjne, [w:] D. Zarzecki (red.), Czas na 

pieniądz. Zarządzanie Finansami. Finanse publiczne, instrumenty rynku finansowego, „Zeszyty 

Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” nr 766, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 62, 

Szczecin 2013; 

S. Kasiewicz, L. Kurkliński, Długoterminowe finansowanie banków w Polsce. Postulaty regulacyjne, 

„Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance” 2013, t. 11, nr 2, cz.1; 

S. Kasiewicz, L. Kurkliński, Innowacje finansowe – ucieczka od restrykcyjnych regulacji, [w:] S. 

Flejterski, A. Gospodarowicz (red.), Banki w społecznej gospodarce rynkowej w świetle doświadczeń z 

kryzysu i stanu rozwoju rynku finansowego, ZBP, Warszawa 2014; 

S. Kasiewicz, L. Kurkliński, Problems of Regulations for SME in Poland – Institutional and Cultural 

Context, „Copernican Journal of Finance & Accounting” 2014, t. 3, nr 2; 

S. Kasiewicz, L. Kurkliński, Dryfowanie procesu regulacyjnego. Przykład ustawy o upadłości 

konsumenckiej, [w:] E. Mączyńska (red.), Bankructwa przedsiębiorstw. Wybrane aspekty ekonomiczne i 

prawne, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014; 

S. Kasiewicz, L. Kurkliński, Regulacyjne zamierzenia UE w perspektywie 2020 r. Rynek finansowy, 

ALTERUM Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego, Warszawa 2014; 

S. Kasiewicz, L. Kurkliński, Wyzwania legislacyjne nowego parlamentu UE, „Biuletyn PTE” 2015, nr 1 

(68) ; 

Zasadniczo kwestie regulacyjne mają charakter interdyscyplinarny, obejmujący: 

zarządzanie (jak przygotowywać, wdrażać i egzekwować skuteczne regulacje, a potem 

ewentualnie je modyfikować), ekonomię (jakie skutki ekonomiczne wywołują regulacje), 
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prawo (jakie uwarunkowania prawne towarzyszą regulowaniu danej sfery życia społecznego, 

w tym gospodarczej) oraz nauk społecznych (odniesienia do socjologii, psychologii społecznej, 

psychologii, nauk politycznych itp.).O aspektach zarządczych (kontrola, podejmowanie 

decyzji, wpływanie, osiąganie zamierzonego skutku itp.) tej problematyki świadczą 

przyjmowane definicje regulacji, m.in. R. Boyera (francuska szkoła badań regulacji)25, P. 

Selznicka26, W.H. Rikera i P.C. Ordeshooka27, T. Daintitha28 i in. Choć dominuje podejście 

zgodne z austriacką szkołą ekonomicznej analizy prawa i szkołą praw własności29, to na uwagę 

zasługuje również spojrzenie od strony nauk o zarządzaniu i nowej ekonomii instytucjonalnej. 

W związku z tym w polu moich zainteresowań badawczych znalazły się ich związki z 

aspektami kulturowymi (które zostały opisane w pierwszym rozdziale monografii Kapitał 

zagraniczny a … oraz artykule: 

L. Kurkliński, Kulturowe uwarunkowania rozwoju bankowości w świetle nowej ekonomii instytucjonalne 

– aspekty regulacyjne, przyjętym do czasopisma „Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowe w Gdańsku” 

i pozytywnie zrecenzowanym (ocena w recenzji 100 pkt. na 100 maksymalnych), po wygłoszeniu referatu 

na konferencji Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku Nowa ekonomia instytucjonalna a nauki o 

zarządzaniu” 13 maja 2016 r..  

Chciałbym też zwrócić uwagę na to, że zagadnienia ustalania reguł, norm i przepisów 

w pełni wpisują regulacje do tematyki kulturowej, co stanowi silny łącznik z pierwszym 

blokiem tematycznym moich zainteresowań badawczych. Wynika to m.in. z części definicji 

kultury akcentujących właśnie te elementy. 

5.1.3. Wybrane zagadnienia związane z zarządzaniem ryzykiem 

Trzeci, główny obszar moich zainteresowań badawczych dotyczy problematyki 

zarządzania ryzykiem. Oprócz publikacji wprost odnoszących się do uwarunkowań 

kulturowych w tej sferze (wcześniej przywołanych w autoreferacie), ściśle z nimi powiązane 

jest zagadnienie „apetytu” na ryzyko. W większości przypadków w literaturze prezentuje się je 

pod kątem czynników psychologicznych (behawioralnych), natomiast ja dodałem aspekty 

kulturowe. Ich znaczenie wyraźnie pokazały badania ankietowe przeprowadzone razem z prof. 

S. Kasiewiczem i dr. Ł. Świerżewskim wśród polskich przedsiębiorców za pośrednictwem 

„Harvard Business Review Polska”. Wyrazistym przykładem jest też sfera projektów 

                                                           
25 Zob. R. Boyer, La théorie de la régulation. Une analyse critique, La Découverte, Paris 1986. 
26 Zob. P. Selznick, Focusing Organisational Research on Regulation’, [w:] R. Noll (red.), Regulatory Policy and 

the Social Sciences, University of California Press, Berkeley 1985. 
27 Zob. W.H. Riker, P.C. Ordeshook,  An Introduction to Positive Political Theory, Prentice-Hall,  Englewood 

Cliffs, NJ 1973. 
28 Zob. T. Daintith, Regulation by Contract: the New Prerogative, „Current Legal Problems” 1979, nr 32 (1). 
29 Zob. S. Chrupczalski, Ekonomiczna analiza prawa własności w ujęciu szkoły austriackiej, Instytut Misesa, 

Kraków 2008. 
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związanych z odnawialnymi źródłami energii, o szczególnie wysokim stopniu niepewności. 

Skrajny przypadek realizacji ryzyka (zagrożenia) stanowi bankructwo przedsiębiorstwa 

(projektu). Natomiast największe prawdopodobieństwo jego wystąpienia przypada na okres 

kryzysu. Stąd też powiązanie wszystkich tych elementów z zarządzaniem ryzykiem w 

następujących publikacjach: 

S. Kasiewicz, L. Kurkliński, Ł. Świerżewski, Pasywne podejście do zarządzania ryzykiem, „Harvard 

Business Review Polska” 2010, wydanie specjalne, lipiec – sierpień; 

L. Kurkliński, Restrukturyzacja zarządzania ryzykiem w obliczu kryzysu finansowego, [w:] R. 

Borowiecki, A. Jaki (red.), Restrukturyzacja w obliczu nowych wyzwań gospodarczych. Zarządzanie – 

strategia – analiza, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2010; 

S. Kasiewicz, L. Kurkliński, Zarządzanie ryzykiem a cykl życia przedsiębiorstwa, [w:] E. Mączyńska 

(red.), Cykle życia i bankructwa przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010; 

L. Kurkliński (red.), Zarządzanie ryzykiem – reakcje i wyzwania pokryzysowe, Biuro Informacji 

Kredytowej SA , Warszawa 2011 (redakcja naukowa monografii i jeden rozdział mojego autorstwa); 

L. Kurkliński, Zarządzanie ryzykiem w czasie kryzysu finansowego a potrzeby restrukturyzacyjne 

przedsiębiorstw. Kierunki i narzędzia, [w:] S. Kasiewicz (red.), Zarządzanie zintegrowanym ryzykiem 

przedsiębiorstwa w polskich firmach, Wolters Kluwer, Warszawa 2011; 

L. Kurkliński, „Apetyt na ryzyko” w projektach związanych z produkcją energii odnawialnej, [w:] S. 

Kasiewicz (red.), Ryzyko inwestowania w polskim sektorze energii odnawialnej, CeDeWu, Warszawa 

2012; 

L. Kurkliński, Zarządzanie ryzykiem bankructwa w projektach związanych z produkcją energii 

odnawialnej, [w:] A. Adamska, E. Mączyńska (red.) Upadłości, bankructwa i naprawa przedsiębiorstw. 

Wybrane zagadnienia, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013; 

Wśród wielu rodzajów ryzyka szczególnie ważne dla instytucji bankowych jest ryzyko 

kredytowe. Pod tym kątem, obok czynników kulturowych, moje badania dotyczyły znaczenia 

wymiany informacji dla procesów zarządzania ryzykiem w instytucjach finansowych (jakość 

danych, rola regulacji). Stąd publikacje: 

L. Kurkliński, Role of National Culture of Foreign Investors in the Area of Credit Risk Management: 

Case Study of Polish Banking Industry, „Management Studies” 2015, t. 3, nr1−2, ; 

A. Chwalczuk, L. Kurkliński, Znaczenie jakości baz danych w zarządzaniu ryzykiem kredytowym, w tym 

wierzytelności hipotecznych, na przykładzie danych adresowych, „Finansowanie Nieruchomości” 2011,   

nr 1 (26); 

L. Kurkliński, K. Markowski (red.), System wymiany informacji kredytowej – doświadczenia polskie i 

europejskie, Biuro Informacji Kredytowej SA, Warszawa 2012 i zawarty w niej rozdział: L. Kurkliński, 

Wpływ regulacji ostrożnościowych na rozwój systemu wymiany informacji. 

 

5.2 Podsumowanie osiągnięć naukowo-badawczych 

W przekrojowym (część teoretyczna, metodyczna i aplikacyjna) podsumowaniu moich 

osiągnięć naukowo-badawczych (wyłączając monografię omówioną w pierwszej części 

autoreferatu) chciałbym uwagę zwrócić na następujące zagadnienia: 
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Część teoretyczna 

A. Dostrzeżono ogromną lukę teoretyczną w zajmowaniu się zarządzaniem bankami w 

obszarze kulturowym. Dlatego zbadane zostały czynniki wpływające na kulturową 

genezę obecnego stosunku polskiego społeczeństwa do banków, a także do kapitału 

zagranicznego oraz wynikających stąd konsekwencji dla zarządzania bankami. 

B. Przedstawiono współczesne uwarunkowania kulturowe zarządzania bankami (głównie 

z udziałem kapitału zagranicznego) i ich rozwoju (ekspansji międzynarodowej) 

związane z procesami globalizacyjnymi, finansjalizacją, skutkami światowego kryzysu 

finansowego, wzrostu znaczenia regulacji jako głównej determinanty funkcjonowania 

sektora bankowego. 

C. Pokazano związki pomiędzy aspektami kulturowymi a zarządzaniem ryzykiem, 

występujące zwłaszcza w okresach kryzysowych i pokryzysowych, w odniesieniu do 

sektora finansowego, ale także ogólniej – przedsiębiorstw, w tym MSP. 

D. Wskazano na znaczenie działalności regulacyjnej dla rozwoju społeczno-

gospodarczego – ujęcia pozytywnego (m.in. zmniejszania prawdopodobieństwa 

kryzysów gospodarczych, ochrony różnych grup interesariuszy np. konsumentów) i 

negatywnego (m.in. skutki makroekonomiczne, np. spowolnienie tempa wzrostu PKB, 

sektorowe, np. wyeliminowanie lub ograniczenie oferty produktów, ważnych z punktu 

widzenia społecznego i gospodarczego, pojawienie się nowych rodzajów ryzyka, np. 

wywołanych zjawiskiem arbitrażu regulacyjnego) - głównie na rynkach finansowych. 

E. Badania i publikacje wskazują jednoznacznie na konieczność rozszerzonego podejścia 

do oceny skutków regulacji i ich skuteczności oraz efektywności, uwzględniając różne 

aspekty (nie tylko stricte ekonomiczne i finansowe), w tym np. kulturowe. 

 

Część metodyczna 

A. W sposób nowatorski pokazano możliwości powiązania metod jakościowych (jako 

podstawowych) i ilościowych (jako uzupełniających) dla weryfikacji roli i znaczenia 

czynnika kulturowego w zarządzaniu bankami komercyjnymi. Jest to swego rodzaju 

próba rozszerzenia teorii ugruntowanej, polegająca na uwzględnieniu i badaniu 

czynników kultury w zarządzaniu bankami.  
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B. Ocena skutków regulacji, tak znacząco kulejąca zwłaszcza w Polsce, winna być 

przeprowadzana nie tylko na podstawie coraz powszechniej stosowanej metodyki 

Regulation Impact Assesment (RIA), ale także pod kątem respektowania zasady 

proporcjonalności i pogłębionej oceny ryzyka regulacyjnego. 

C. Zaproponowany został autorski (nowatorski) model Respektowania Zasady 

Proporcjonalności (RZP) jako narzędzie do lepszego zdiagnozowania skutków regulacji 

(ex ante i ex post) – związków przyczynowo-skutkowych pomiędzy sposobem 

przeprowadzania procesu legislacyjnego, a osiąganymi (projektowanymi) efektami 

(pozytywnymi i ubocznymi). 

D. Proponowana metodyka oceny stosowania zasady proporcjonalności może uzupełniać, 

a nawet konkurować z dotychczas wykorzystywanymi narzędziami oceny skutków 

regulacji takimi jak wyżej wymieniona Regulation Impact Assesment (RIA), czy Cost - 

Benefit Analysis (CBA). 

Część aplikacyjna 

A. Względna prostota modelu RZP pozwala na szersze jej wykorzystanie nie tylko przez 

regulatorów (na poziomie Unii Europejskiej, krajowym), lecz także przez podmioty 

regulowane, umożliwiając im np. aktywniejszy udział w procesie konsultacji 

społecznych nowych aktów prawnych lub rewizji już wdrożonych.   

B. Szersze stosowanie zasady proporcjonalności (w tym dokonywanie pomiaru i oceny jej 

respektowania) może wpływać na opracowywanie lepszych regulacji oraz 

demokratyzację procesu legislacyjnego. 

C. Zwrócenie uwagi na potrzebę uwzględniania aspektów kulturowych w zarządzaniu 

bankami znalazło potwierdzenie w formalnych wymogach przygotowywanych przez 

Komisję Nadzoru Finansowego w ramach Rekomendacji Z dotyczącej zasad ładu 

wewnętrznego w bankach. Oznacza to praktyczną konieczność zajęcia się tą 

problematyką, m.in. kulturą ryzyka, przez instytucje finansowe w bieżącym ich 

zarządzaniu. 

6. Plany i zamierzenia naukowo-badawcze 

Przedstawiona powyżej problematyka badawcza jest przeze mnie kontynuowana i stawia nowe 

wyzwania w podziale na trzy wymieniane główne obszary. Najbliższe plany dotyczą 

wymienionych niżej zagadnień: 
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A.  W dziedzinie uwarunkowań kulturowych funkcjonowania (napływu, odpływu) 

kapitału zagranicznego w różnych krajach, zwłaszcza w sektorze finansowym, planuję 

dokonać porównania zachowań tych samych (pochodzących z jednego kręgu kultury 

narodowej) inwestorów funkcjonujących w odmiennych kulturowo środowiskach 

(zwłaszcza w regionie Europy Centralnej i Wschodniej). Powyższe badania powinny 

znacząco wzbogacić spostrzeżenia i konstatacje wynikające z przedkładanej 

monografii.  

B. W sferze oceny skutków regulacji, a zwłaszcza respektowania zasady 

proporcjonalności, doskonalony będzie zaproponowany model RZP, przede wszystkim 

we współpracy z zagranicznymi ekspertami (duńskimi i niemieckimi) oraz instytucjami 

unijnymi. Na gruncie krajowym w tym celu przeprowadzona została pod moim 

kierownictwem (sierpień – październik 2016) kolejna ankieta w polskim sektorze 

bankowym, której wyniki posłużą do lepszego diagnozowania przypadków 

nieprzestrzegania zasady proporcjonalności.  

C. W odniesieniu do zarządzania ryzykiem, ale także uwarunkowań kulturowych, 

obiektem moich zainteresowań są zagadnienia kultury ryzyka w instytucjach 

finansowych, których dotyczy przygotowywany obecnie wniosek o grant do 

Narodowego Centrum Nauki. Głównym celem tego projektu jest stworzenie koncepcji 

identyfikacji i pomiaru (połączenie aspektów jakościowych i ilościowych) kultury 

ryzyka na przykładzie sektora bankowego oraz zarysowanie modelu cyklu wartości 

kultury ryzyka. Podjęta zostanie próba odpowiedzenia na pytania:  

- Jak definiuje się kulturę ryzyka na przykładzie instytucji finansowych (poziom mikro), 

sektora bankowego (poziom mezzo) oraz na tej podstawie jak można odnieść to pojęcie 

do ogólnego poziomu gospodarki?  

- Jak można identyfikować i mierzyć kulturę ryzyka (jakie przyjąć założenia, jakie 

zaproponować metodyki identyfikacji i pomiaru, jakie uwzględnić dane, jak uzasadnić 

podstawy teoretyczne tego typu propozycji)?  

- Na podstawie własnych badań terenowych określić jakie są dominujące kultury ryzyka 

(identyfikacja, pomiar, typologia) w instytucjach bankowych z polskim i zagranicznym 

kapitałem? 

 

 

 




