
W iększość bankowców chce
wierzyć, iż banki są instytu-
cjami przede wszystkim fi-

nansowymi, a nie usługowymi. Stąd za-
pewne bierze się ich inklinacja
do konkurowania w obszarze finanso-
wym, a nie w strefie jakości świadczo-
nej usługi.
Ponadto wiele banków jest zarządza-
nych przez finansistów z minimalnym
lub bez żadnego przeszkolenia w zakre-
sie obsługi klienta. Dobra usługa nie
zdarza się jednak sama przez się lub
przypadkowo. Wymaga inteligentnego
planowania i zarządzania. Bankierzy
mają tendencję do myślenia, że liczą się
tylko pieniądze, a nie klienci. Jest im
trudno zaakceptować, że banki działają
w branży usługowej, tej samej, co McDo-
nalds, LOT, Holiday Inn, PKP czy Geant.
Na ich mentalność nałożył się także spa-
dek po tzw. minionym okresie.

I chyba nie będzie pomyłki w stwierdze-
niu, że to właśnie ten, przestarzały mo-
del myślenia jest bezpośrednim powo-
dem, dla którego banki nie potrafią
nauczyć się tej znakomitej i wartościo-
wej lekcji obsługi klienta, którą oferują
nieodpłatnie organizacje usługowe tzw.
klasy światowej.

Starania podejmowane przez niektóre
z banków, działających na terenie kraju,
zdają się być raczej kosmetyczne, wyjąt-
kowo tylko adresujące się do potrzeb
klienta i to dość powierzchownie. Czy bę-
dzie przesadą stwierdzenie, że w bankach
więcej osób, zasobów i czasu jest przezna-
czonych do zarządzania aktywami i go-
tówką niż do zarządzania klientami
i usługą? Czy bardzo odbiega od prawdy
stwierdzenie, że w rzeczywistości więk-
szość systemów bankowych jest obmyślo-
na w taki sposób, aby raczej kłaść nacisk
na kontrolę klientów, niż na ich usatys-
fakcjonowanie? Co prawda, ta ostatnia
kwestia miała tu pewne uzasadnienie.
Banki widziano jako wyrafinowane sys-
temy kontrolne, realizujące swój biznes
w najbardziej płynnym rodzaju aktywów,
jakim jest gotówka. Chcąc być powierni-

kiem pieniędzy innych osób, muszą one
zachować swój image, dbać o reputację
i wiarygodność. Przez lata w imię kontro-
li wymyślano i dodawano skomplikowa-
ne systemy i narastała olbrzymia biuro-
kracja, lekceważono przy tym obsługę
klienta. Produkty i procedury były i są
ustalane raczej dla wygody banków, a nie
klientów.
W ilu dużych bankach działających
na terenie Polski istnieje stanowisko wi-
ceprezesa troszczącego się o obsługę
klienta i składane zażalenia? W bankach
obsługa klienta i jego zadowolenie są
z reguły umieszczone bardzo nisko
na liście priorytetów i ten obszar odpo-
wiedzialności zazwyczaj przypisywany
jest menadżerom niskiego szczebla. Czy
jest w kraju jakiś bank monitorujący lo-
jalność klientów i dbający o nią? 
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Od TQM 
recepta na klienta

Nie jest z tym dobrze, bo
wszyscy narzekajà. JakoÊç

us∏ug finansowych 
w naszym kraju wcià˝

pozostawia du˝o do
˝yczenia. Jak uzyskaç

zadowolenie klienta, przy
jednoczesnym uzyskaniu

polepszenia
funkcjonowania organizacji,

w tym i wyników
finansowych. 
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W Polsce miarą sukcesu banku jest jego
wielkość, zasoby finansowe i inne mier-
niki ilościowe, takie jak: aktywa, liczba
bankomatów, liczba transakcji, liczba
depozytariuszy, wielkość kredytów itd.,
wśród których te, odnoszące się do ja-
kości usługi, są – by przydać tej konsta-
tacji nieco poetyckiego polotu - ukryte
między wierszami. 
Oddziały banków różnią się poziomem
jakości usługi w zależności od regionu,
konkretnej placówki, a także zapewne
od osobowości dyrektora. Centrale ban-
ku oceniają i promują dyrektorów oddzia-
łów na podstawie wskaźników bizneso-
wych, sukcesów wygenerowanych przez
dany oddział, w postaci: udzielonych kre-
dytów, zarobków z oprocentowań, depo-
zytów. Czy są oni kiedykolwiek oceniani
w aspekcie zadowolenia klienta, w kon-
tekście reklamacji, skarg czy zażaleń? Czy
jest w tym coś dziwnego, że dyrektorzy
nie zwracają uwagi na te kwestie – wszak
nie z tego się ich rozlicza. Ile banków po-
siada system zajmujący się skargami czy
zażaleniami klientów?

Zysk jest różnicą wartości sprzedaży i po-
niesionych kosztów. W aspekcie bizne-
sowym, aby koszty mogły mieć swe uza-
sadnienie, przede wszystkim musi
zaistnieć sprzedaż. A przecież o sprze-
daży – na podstawie percepcji jakości
produktu i świadczonej usługi – decydu-
ją klienci. W skrócie – to jakość decydu-
je o zysku i tylko klienci decydują, jaka
ona jest, a jaka powinna być. Peter Druc-
ker stawia wręcz kropkę nad „i”, stwier-
dzając, że jedynym ważnym celem biz-

nesu jest kreowanie klienta, gdyż to
właśnie klient określa, co jest biznesem.
Na świecie różne działy sektora usługo-
wego, takie jak hotele, linie lotnicze,
supermarkety, łańcuchy tzw. szybkich
posiłków i inne, po sukcesach, jakie
w przemyśle wytwórczym odnosił w la-
tach osiemdziesiątych ruch jakościowy,
znany pod nazwą Total Quality Manage-

ment, zaczęły w swym funkcjonowaniu
stosować podejście jakościowe. 
Total Quality Management dąży do uzy-
skania ciągłej i pełnej satysfakcji. Jest
do wykorzystania nie tylko w szeroko ro-
zumianym sektorze produkcyjnym, ale
także w usługowym. W usługach klienci
– będąc bezpośrednio w kontakcie
z „pierwszą linią” personelu świadczące-
go usługę – są bardziej wyczuleni na ja-
kość niż ma to miejsce przy nabywanych
wyrobach – nie mając styczności z robot-
nikami z fabryki, w której powstały. Te
właśnie kontakty są „chwilami prawdy”,
decydującymi o tym, czy klient powróci,
czy pójdzie do konkurenta.
Dla sektora bankowego, często najwięk-
szego i najpotężniejszego elementu bran-
ży usługowej w danym kraju, TQM sta-
nowi źródło szeregu korzyści. Wypływa
to z jednego zasadniczego faktu: prze-
trwanie banku zależy od zadowolenia
i lojalności klienta. Zakrawa to zaiste
na prawdziwą ironię, że niewiele ban-

ków zwraca uwagę na niedogodności
i trudności klientów – przed, w trakcie
i po sprzedaży.
W założeniach TQM wszystkie systemy,
zadania, cele i mierniki są tak obmyślo-
ne, aby uzyskać poprawę zadowolenia
klienta. W bankach stosujących tę meto-
dę powinno się monitorować i porówny-
wać z innymi ważne dla klienta:

● Czas załatwiania takich
kluczowych produktów
i usług, jak: uzyskiwanie
kredytów, otwieranie
kont, uzyskiwanie kart
kredytowych itp.,
● Czas oczekiwania, sta-
nia w kolejkach,
● Reklamacje i zażalenia

klientów, pisemne i ustne,
● Życzliwość i operatywność personelu,
● Dokładność i punktualność wycią-
gów/zestawień,
● Szybkość reagowania na zapytania
klientów (np. liczba dzwonków zanim
telefon zostanie odebrany, liczba prze-
łączeń zanim telefonujący zostanie po-
łączony z właściwą osobą),
● Straceni klienci i konta.

Idea Total Quality Management, prak-
tycznie zapoczątkowana i rozwinięta
w Japonii, stała się sztandarem,
pod którym w latach osiemdziesiątych
i dziewięćdziesiątych XX w., początko-
wo Stany Zjednoczone, a nieco później
Europa Zachodnia próbowały sprostać
konkurencyjności wyrobów i usług firm
japońskich.
Istnieją dwa zasadnicze powody, dla
których Total Quality Management
cieszy się na świecie wielkim zainte-
resowaniem. Pierwszym jest to, iż
TQM pozwala lepiej reagować na po-
trzeby klienta, a drugim, iż czyni za-
rządzanie wydajniejszym. Zasady
i techniki TQM odnoszą się bowiem
nie tylko do kwestii jakościowych, ale
także do doskonalenia pozostałych
aspektów funkcjonowania organiza-
cji. Większość tych technik może być
zastosowana w takich sferach, jak pro-
dukcja czy świadczenie usług, koszty,
sprzedaż, prace administracyjne i in-
ne. Chociaż zasady TQM zostały opra-
cowane dla celów doskonalenia jako-
ści, to w swej istocie są technikami
doskonalenia. Dlatego też mogą być
wykorzystane nie tylko do doskonale-
nia jakości i systemu jakości, ale też do
innych funkcji i systemów.
Nie ma jednej zaakceptowanej definicji
Total Quality Management. Najbardziej
właściwą zdaje się być ta sformułowa-
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W bankach obs∏uga klienta 
i jego zadowolenie sà z regu∏y 
umieszczone bardzo nisko na liÊcie 
priorytetów.
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TQM – dlaczego klient 
jest tak wa˝ny?

Reagowaç na potrzeby klienta



Praktyka bankowa

na przez profesora Hitoshi Kume. We-
dług niego, TQM to „sposób zarządza-
nia, zmierzający do uzyskania stabilne-
go wzrostu i rozwoju organizacji
poprzez zaangażowanie wszystkich jej
pracowników w ekonomiczne wytwa-
rzanie jakości, której chcą klienci”.
Strukturę TQM znakomicie zilustrował
profesor Noriaki Kano z Science Univer-
sity of Tokyo i były prezydent Japanese
Society for Quality Control, ujmując ją
jako tzw. Dom TQM.
Grunt, na którym wznosi się Dom, sym-
bolizuje polityczną stabilność i poziom
wykształcenia. Na nim spoczywa fun-
dament przedsiębiorstwa, którym jest
własna, specyficzna dla danego rodza-
ju biznesu technologia, a na niej wspie-
ra się – jako podmurówka – podejście
motywacyjne. Trzy kolumny: koncep-
ty, techniki i nośniki utrzymują sufit
i dach przedsiębiorstwa, tj. kierunek lub
strategie oraz cel TQM, którym jest sa-
tysfakcja klienta.
Własna technologia jest czynnikiem
napędzającym działalność przedsię-
biorstwa. Uzależniona jest od wy-
kształcenia pracowników w specjalno-
ści przedsiębiorstwa i służy jako
fundament jego funkcjonowania. Po-
siadanie własnej technologii jednak nie
wystarcza, musi zaistnieć motywacja
do wykonania tej ciężkiej pracy dzia-
łań projakościowych (kształcenie
i szkolenie, zbieranie i analizowanie
danych, doskonalenie itd.). 
Według profesora Kano, istnieją dwa
czynniki motywujące podjęcie tego
trudnego wyzwania: świadomość kry-
zysu i przywództwo. Oczywiście prefe-
rowane jest przywództwo. 
Kiedy kierownictwo jest umotywowane
projakościowo, opracowuje cele i strate-
gie, które na ilustracji symbolizowane są
przez sufit. Aby te cele i strategie zreali-
zować, potrzebne są trzy kolumny: pod-
stawowe koncepcje, techniki i nośniki
wdrożenia TQM. Koncepcje wskazują,
jak należy postępować, mając własną
technologię i motywację. Odnoszą się
do sposobu myślenia o jakości i o zarzą-
dzaniu. Kiedy rozpoczną się działania,
kierujące się tymi podstawowymi kon-
cepcjami, potrzebne stają się techniki
zbierania i analizowania danych.
Trzecia kolumna symbolizuje nośniki
wdrożenia, czyli te działania, które przy-
spieszają wdrożenie, sprzyjają mu i uła-
twiają je (np. rozwinięcie polityki/za-
rządzanie polityką itp.).
Przy wdrażaniu TQM należy przestrze-
gać pewnych prawidłowości, które są wa-
runkiem koniecznym – acz nie wystar-
czającym – do ukoronowania tych
wysiłków sukcesem.

Są nimi między innymi:
Przywództwo najwy˝szego 
kierownictwa

Jego zadaniem jest podejmowanie trud-
nych decyzji i tworzenie tego, co nie ist-
niało wcześniej. Ci, którzy nie potrafią
podejmować decyzji i przewodzić, nie
powinni pełnić funkcji naczelnych dy-
rektorów czy prezesów zarządu.
Przy wdrażaniu TQM, nie ma potężniej-
szego czynnika niż prezes czy naczelny
dyrektor i inni członkowie zarządu pro-
klamujący potrzebę podjęcia tego zada-
nia. Lecz rola naczelnego dyrektora
/prezesa nie może się ograniczać do wy-
dawania zarządzeń, „powiewania sztan-
darem TQM” i kontentowania się
byciem widzem, po delegowaniu wyko-
nania zadania innemu członkowi naczel-
nego kierownictwa. Swoim postępowa-
niem naczelne kierownictwo powinno
uosabiać, stanowić wzór tych wartości
i tych idei, które konstytuują kulturę
TQM. Ideą jest przewodzenie, czyli: 
● kreowanie i komunikowanie wspól-
nej wizji pobudzającej energię i zaanga-
żowanie oraz
● sprawianie, że działania są realizowa-
ne – wskazywanie celów i skutecznych

metod, udzielanie aktywnego wsparcia,
osobiste zaangażowanie, czyli dawanie
dobrego przykładu, kreowanie dobrej
atmosfery pracy. 

Przygotowanie si´ do wdro˝enia
Konieczne jest zetknięcie się naczelne-
go kierownictwa z sukcesami innych
firm, praktykujących TQM (spotkania
z ich top management) i ugruntowanie
własnego przekonania o potrzebie jego
wdrożenia. Zanim decyzja o wdrożeniu
zostanie zakomunikowana, naczelne
kierownictwo powinno ustalić wspólne
rozumienie TQM przez swoich człon-
ków. Ważnym czynnikiem jest także za-

pewnienie sobie pomocy doświadczo-
nego konsultanta - przewodnika i do-
radcy. Ogłoszenie decyzji o rozpoczęciu
wdrożenia TQM nie powinno nastąpić
zanim kierownictwo nie zrewiduje pro-
blemów nękających organizację i nie
uświadomi sobie potrzeby pilnego ich
rozwiązania.

Opracowanie planu „pobudzania”
dzia∏aƒ TQM-owskich.
Po ustaleniu priorytetów, dyrektor na-
czelny/prezes opracowuje dwu-trzylet-
ni plan rozwiązywania problemów,
określając w nim potrzebę powołania
Kół Jakości czy Zespołów Doskonalenio-
wych Jakości. Opracowany jest także
plan szkoleniowy, poczynając od naj-
wyższego kierownictwa, kończąc
na szeregowych pracownikach.

Przeprowadzenie szkoleƒ
Szkolenia powinny być realizowane
zgodnie z wcześniej ustalonym planem.
Konieczne jest prowadzenia szkoleń
według poziomów hierarchii. Zaczy-
na się od top management, stopniowo
schodząc w dół aż do pracowników sze-
regowych. Ten sposób szkolenia zapew-

nia najszybsze rozprzestrzenienie się
edukacji w zakresie TQM.

Strukturalne wsparcie wysi∏ków 
wdro˝eniowych
Chociaż TQM nie jest celem zarządza-
nia przedsiębiorstwem, wymaga jednak
wsparcia strukturalnego, charakteryzu-
jącego się funkcjonowaniem wspomnia-
nych już Kół Jakości czy Zespołów Do-
skonalenia Jakości, działających
zarówno w obrębie istniejących struk-
tur organizacyjnych, jak i poza nimi. Ce-
lem tych zespołów jest zapewnienie
efektywności i koherencji wysiłków
wdrożeniowych.
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Forma struktury wspierającej działania
jest uzależniona od wielkości i stopnia
skomplikowania istniejącej struktury or-
ganizacyjnej przedsiębiorstwa. W zasa-
dzie potrzebne są dwa zespoły spełnia-
jące następujące funkcje:
● promocji TQM,
● sterowania działaniami wdrożenio-
wymi.
Promowanie leży w sferze odpowie-
dzialności najwyższego kierownictwa
(dyrektora naczelnego lub prezesa), lecz
potrzebują oni zespołu osób, który nada
promocji kierunek, zaplanuje działania.
Zespół sterujący, w którego skład zazwy-
czaj wchodzą członkowie wyższego kie-
rownictwa, zajmuje się weryfikacją
planów promocyjnych, w świetle uzyska-
nych informacji dotyczących realizacji
tych planów, określeniem i kierowaniem
działań wdrożeniowych, ustalaniem prio-
rytetów i zadań oraz proponowaniem
środków i rozwiązań do ich realizacji.
W miarę wdrażania TQM, wychodzą
na jaw ułomności istniejącej organiza-
cji, którymi zająć się powinny struktu-
ry uzupełniające, wspierające działal-
ność wdrożeniową tak, aby była ona
bardziej skuteczna i wydajna, np. powo-
ływane dla rozwiązywania konkretnych
kwestii Zespoły Doskonalenia Jakości
czy Zespoły Doskonalące Jakość Zarzą-
dzania, zajmujące się rozwiązywaniem
problemów natury kulturowej, dotyczą-
cymi zwiększenia zaangażowania pra-
cowników w misję i wartości przedsię-
biorstwa.

Zaanga˝owanie pracowników 
we wdro˝enie TQM
Wielką i trudną do pokonania barierę
stanowi sceptycyzm i obawy pracowni-
ków przed wprowadzanymi zmianami
niezwykle negatywnie wpływające
na zaangażowanie w działania wdroże-
niowe. Może to, po części, być wynikiem
wcześniejszych doświadczeń z innymi
programami, które zakończyły się fias-
kiem. Lecz najczęściej, główną przyczy-
ną tego nastawienia jest brak dosta-
tecznej informacji i edukacji lub
przeszkolenia – w obliczu czekających
na pracowników zmian i wyzwań, zwią-
zanych z wdrożeniem TQM.
Przede wszystkim konieczne jest zapozna-
nie pracowników ze zmianami, jakie
wdrożenie TQM wprowadzi do ich ról
i zakresu odpowiedzialności. Umożliwi to
wyjaśnienie szeregu niepewności, a przez
to przyczyni do wygaszenia istniejących
obaw, związanych np. z bezpieczeństwem
zatrudnienia czy zarobkami. Kluczową ro-
lę odgrywa tu włączenie pracowników
w proces planowania, zarówno w fazie
przygotowawczej, jak i samego wdroże-

nia. Tego elementu kadra menadżerska
nie może pominąć. Wsparciem dla tych
działań będzie w wielu przypadkach włą-
czenie w procesy decyzyjne przedstawi-
cieli związków zawodowych.
Chcąc zaakceptować i przyjąć odpowie-
dzialność za prowadzone działania, per-
sonel musi rozumieć sens wprowadza-
nych zmian, lecz także dysponować
narzędziami pozwalającymi na identy-
fikację i rozwiązywanie problemów. Tu-
taj konieczne się staje przeszkolenie pra-
cowników w zakresie technik jakości.
Nie bez znaczenia dla efektywności
działań edukacyjno-szkoleniowych jest

atrakcyjność i sposób realizacji ich pro-
gramów – istotny staje się dobór firmy
szkoleniowej.
Ważnym uzupełnieniem działań niwelu-
jących sceptycyzm jest przeprowadzenie
kilku programów pilotażowych dowodzą-
cych, że metodologia stosowana do iden-
tyfikacji i rozwiązywania problemów
przynosi oczekiwane korzyści. Przesłanie
wynikające z tego pozytywnego doświad-
czenia skutecznie wpływa na zmianę po-
staw u wielu pracowników. Natomiast
niezwykle istotnym czynnikiem wyzwa-
lającym zaangażowanie pracowników
jest stworzenie im możliwości wykazania
się inicjatywą w działaniach. Uzyskać to
można na drodze upełnomocniania,
przy czym ważnym elementem jest prze-
niesienie akcentu z upełnomocnienia in-
dywidualnego na zespołowe.

Management By Walking Around/
Top management QC Diagnosis
Mniej więcej sześć miesięcy od zakomu-
nikowania decyzji o wdrożeniu TQM na-
czelny dyrektor/prezes rozpoczyna do-
konywanie przeglądu realizacji swej
polityki wdrożeniowej poprzez wizyty
w różnych działach i bezpośrednie roz-
mowy z szefami działów, sekcji, z bryga-
dzistami i szeregowymi pracownikami
i obserwowanie tego, co się dzieje.
Dyrektor/prezes stara się ocenić, jak
dobrze wiedza o TQM jest rozpropa-
gowana, na ile menadżerowie rozu-
mieją TQM i przewodzą swoim pod-
władnym, jak skutecznie stosowane są
metody TQM. Zazwyczaj po wprowa-
dzeniu systemu TQM – dwa razy do ro-
ku – podejmowane są sesje MBWA/TM

Diagnosis. Po ugruntowaniu się tej
praktyki przeprowadza się ją raz do ro-
ku – krótsze przerwy nie pozwalają
na naprawę tych kwestii, które zosta-
ły wskazane w poprzednim przeglą-
dzie MBWA. Nie powinny być one pro-
wadzone, w celu wskazania winnego,
lecz po to, aby pomóc w rozwoju pra-
cownikowi. Nie należy koncentrować
się tylko na wynikach – istotą MBWA
jest zapoznanie się z całym procesem.
Sesje spotkań powinny być rozumiane
jako dobra okazja do wymiany infor-
macji pomiędzy naczelnym kierownic-
twem a nadzorującymi pracownikami

tzw. pierwszej linii i me-
nadżerami średniego
szczebla. Po przeglądzie
powinny być podjęte
działania na poziomie na-
czelnego kierownictwa –
brak ich oznacza niepo-
wodzenie. Po przeprowa-
dzeniu przeglądu MBWA,
należy jak najszybciej do-

konać omówienia jego przebiegu, aby
poprawić stosowane w nim metody.
Jedną z korzyści wdrożenia TQM, zy-
skującą uznanie najwyższego kierow-
nictwa, jest wyraźna, konkurencyj-
na poprawa wyników finansowych.
W 1997 r. dr Vinod Shingal z Georgia
Institute of Technology i dr Kevin Hen-
dricks z College of William and Mary
opublikowali obszerne studium przed-
siębiorstw praktykujących TQM. Wy-
brano 600, różnej wielkości i różnych
branż, przedsiębiorstw giełdowych.
Wszystkie uzyskały nagrodę za skutecz-
ne wdrożenie TQM. Wybrano także
grupę kontrolną przedsiębiorstw po-
dobnych do zwycięzców nagród w od-
niesieniu do wielkości i branży. Obie
grupy były monitorowane przez okres
pięciu lat przed zdobyciem nagrody
i pięciu lat po zdobyciu nagrody. Nie za-
uważono różnic w okresie przed nagro-
dą, natomiast znaczące różnice wystą-
piły w okresie po jej otrzymaniu.
Uzyskane wyniki wskazywały jedno-
znacznie, że wprowadzenie TQM przy-
nosi znaczące efekty. Przedsiębiorstwa,
które efektywnie i z sukcesem wdroży-
ły TQM, w porównaniu z przedsiębior-
stwami z grup kontrolnych, osiągnęły
ceny swych akcji o 44 proc. wyższe
i uzyskały o 37 proc. wyższą sprzedaż,
a przychód netto był wyższy o 48 proc.
Firmy TQM-owskie miały także wyższe
zyski netto, wyższy wzrost zatrudnie-
nia i wzrost aktywów.

Autor jest konsultantem o d∏ugoletnim doÊwiad-
czeniu w zakresie jakoÊci i doskonalenia funk-
cjonowania organizacji. 

JakoÊç w instytucjach finansowych
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W ilu du˝ych bankach dzia∏ajàcych 
na terenie Polski istnieje stanowisko 
wiceprezesa troszczàcego si´ o obs∏ug´
klienta i sk∏adane za˝alenia? 
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