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Klient szukający stałej współpra
cy z bankiem będzie najpierw 
poszukiwał ogólnych informacji 

o oferowanych produktach bankowych. 
Informacje te służą mu do następujących 
celów:
● do oceny poszczególnych produktów i 
usług przed dokonaniem wyboru, 
● do przekonania się o słuszności decyzji 
o wyborze, 
● do rozwiązania problemu: założyć 
tutaj rachunek pomimo drogiej usługi, 
ale miłej i życzliwej oraz kompetentnej 
obsługi (pracowników), 
● do uświadomienia sobie potrzeby zmia
ny banku ze względu na niedostępność 
niektórych usług i produktów oferowa
nych w banku, a stanowiących podsta
wowe narzędzie funkcjonowania firmy 
w danej chwili, 
● do zwiększenia zasobów wiedzy w 
celach poznawczych, ze względu na 
potrzebę „mam być informowany” lub z 
przyczyn natury towarzyskiej.
Banki wysyłają do swoich klientów 
informacje o produktach i usługach 

bankowych, które wchodzą na rynek 
usług finansowych. Wysyłane są rów
nież przez doradców, opiekunów klien
ta do poszczególnych grup społecznych 
z zaproszeniem do współpracy. Informa
cje te są przez klienta często lekcewa
żone. Najczęściej lądują w koszu. Naj
lepszą informacją dla pozyskiwanego 
klienta jest osobista wizyta u klienta z 
ofertą. Obecność dwóch stron niczym 
nie skrępowanych jest jedyną dobrą 
przesłanką przyszłego sukcesu stron. 
Wzajemna wymiana zdań, pytania, 
odpowiedzi, kontakt wzrokowy, obec
ność oraz fachowa wiedza ze strony 
oferującego napawa dobrą zachętą do 
wzajemnego działania. Klient chcąc 
zmienić bank do obsługi swoich finan
sów nie zrobi tego „od ręki”. Poszukiwa
nie informacji o banku, jego produktach 
i usługach wymaga czasu, kosztów i 
trudności, do których można zaliczyć:
● czas spędzony na poszukiwaniu, ener
gię, zasoby finansowe, przejazdy, czas 
poświęcony na studiowanie informacji 
(ulotek), ofert, 

● możliwość wystąpienia nadmiaru 
informacji, co może wywołać frustrację, 
gdy informacje są sprzeczne, 
● koszty psychiczne związane z samo
dzielnym poszukiwaniem informacji, 
● konieczność odłożenia decyzji zmiany.
Wyjście do klienta jest  konieczne, nale
ży dokładnie informować o produktach i 
usługach bankowych wszystkich, nawet 
tych nie zainteresowanych. W przyszło
ści taki kontakt zaowocuje. Samodzielne 
poszukiwanie przez klienta informacji 
jest pewnego rodzaju źródłem doświad
czeń i uczenia się oraz powstawania 
zwyczajów.

Każdy bank w trosce o satysfakcję klien
tów i zapewnienie sobie czołowej pozy
cji na rynku usług finansowych uznaje 
jakość za najważniejszy czynnik przewa
gi konkurencyjnej. Z badań przeprowa
dzanych wśród klientów różnych ban
ków wynika, iż większość z nich wybiera 
dany bank tylko dlatego, że obsługa jest 
kompetentna z nastawieniem do zaspo
kojenia jego wszystkich potrzeb finanso
wych. Nieliczna grupa badanych klien
tów zwraca główną uwagę na koszty 
operacyjne. Zaspokajanie potrzeb odby
wa się głównie poprzez oferowanie pro
duktów najwyższej jakości przy zasto
sowaniu nowoczesnych technologii i 
zachowaniu bezpieczeństwa działania. 
W tym celu banki prowadzą systema
tyczne badania potrzeb klientów oraz 
stopnia ich zaspokajania poprzez ciągłe 
ulepszanie już istniejących procesów. 
Największą wartością dla każdego ban
ku są pracownicy stanowiący gwarancję 
profesjonalizmu, jakości na najwyższym 
poziomie. Często słyszy się opinie wśród 
osób odwiedzających bank, którzy wska
zują osobiste spotkania z pracownikiem 
w banku jako ważny czynnik transakcji 
finansowych. Wówczas mówi się „przy
chodzę do banku, aby usłyszeć dwa 
zdania o produkcie, który oferujecie w 
formie ulotki jako nową usługę”. Osoba 
zainteresowana, gdy usłyszy od pracow
nika przykładowe dwa zdania ma pew
ność, czy „to” kupi czy też nie. Bardzo 
ważnym czynnikiem mającym wpływ na 
sukces rynkowy banku jest niewątpliwie 
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pracownik oraz jego ciągłe doskonalenie. Nic w pracy bankowej 
nie zastąpi wykwalifikowanego pracownika. Dlatego szkolenie 
jest tak ważne. Opinie wśród pracowników i kadry zarządzają
cej są różne. Jedni uważają, że bez ich obecności bank nie zdoła 
sprawnie funkcjonować. Inni są zdania, że nowoczesne procesy 
technologiczne w pełni zastąpią pracownika banku. Czy te opi
nie są słuszne czy niesłuszne, przyszłość wszystko pokaże. 
Czy słusznie banki wprowadzają zróżnicowanie wśród klien
tów oraz różne poziomy obsługi?
Zróżnicowanie klientów służy dopasowaniu danej oferty 
banku do poziomu potrzeb poszczególnych grup klientów. 
Dzięki temu decyzje o zmianach w produktach bankowych 
lepiej odpowiadają potrzebom poszczególnych grup klien
tów. Przy wykorzystaniu obserwacji korzystania z oferowa
nych produktów i usług można ocenić, jakie grupy klientów 
i jakie zapotrzebowanie na dany produkt bankowy jest naj
bardziej powszechne i z czego w przyszłości ci klienci skorzy
stają. Podział klientów na „dużych” i „małych” pozwala dopa
sować każdego do stawianych oczekiwań ze strony klienta 
banku. Wówczas zarówno klient, jak i bank są zadowoleni. 
Klient z dopasowaniu ofert do jego potrzeb, a bank z zaist
niałego porządku. Nad poszczególnymi grupami klientów 
czuwają doradcy klienta banku lub uprawnieni pracowni
cy banku, pełniący funkcję opiekunów klientów. Taki układ 
służy podniesieniu jakości obsługi klientów odwiedzających 
bank. Wprowadzane w bankach polskich zróżnicowanie jest 
jak najbardziej słuszne i świadczy o tym, że klient w banku 
jest coraz częściej postrzegany jako osoba najważniejsza, 
potrzebna, na którą zwraca się szczególną uwagę.

Bardzo ważnym podmiotem dobrej jakości obsługi klienta w 
banku jest pracownik bezpośredniej obsługi oraz grono dorad
ców klienta. To oni tworzą nierozerwalną więź pomiędzy klien
tem a bankiem. Służą klientowi pomocą w każdej potrzebie. 
Stanowią źródło dochodów banku poprzez świadczoną jakość 
obsługi i profesjonalizm.
Na szczególną uwagę zasługuje dbałość o wygodę obsługi za 
pośrednictwem stałego doradcy klienta. Współpraca z nim 
pozwala na efektywne lokowanie środków zgromadzonych na 
rachunku przy jednoczesnym maksymalnym skróceniu czasu 
decyzji ze strony banku, ponieważ część ważnych uprawnień 
decyzyjnych przechodzi na doradców, którzy sami mogą roz
strzygać w danej kwestii. Doradca klienta pomaga klientowi w 
przeprowadzaniu każdej operacji finansowej w banku. Działania 
jego zmierzają również do informacji o rozwiązaniach finanso
wych w danym czasie, korzystnych dla obydwu stron. Większość 
banków prowadzi systematyczne badania potrzeb klientów, sto
pnia ich zaspokajania oraz analizują rynek usług finansowych. 
W czasie prowadzi to do ulepszania produktów bankowych 
potrzebnych klientowi banku. Wybierany i promowany jest ten 
produkt bankowy, który znajduje największe zainteresowanie 
wśród nabywców klientów banku. Ciągłe doskonalenie kadry 
pracowniczej banku z wykorzystaniem nowoczesnych technik 
prezentacji sprawia, iż profesjonalizm jakości obsługi znacząco 
wpływa na satysfakcję klientów odwiedzających banki. 

Rosnąca konkurencja w sektorze bankowym doprowadziła do 
ujednolicenia oferty produktów bankowych, cenowo znajdują
cych się na tym samym poziomie. Każdy bank coraz mocniej kon
kuruje na rynku o klienta jakością obsługi, która świadczy o wła
snym charakterze banku, a także wzmacnia jego wiarygodność. 

Wprowadzane w bankach certyfikaty jakości nabierają znaczenia 
jako dodatkowy czynnik przewagi konkurencyjnej. Uwzględniając 
zróżnicowane i rosnące potrzeby klientów oraz zwiększenia jako
ści świadczonych usług, w ramach podnoszenia jakości obsługi 
wprowadza się w bankach opiekunów klienta. Każdy pracownik 
sprzedażowy banku efektywnie wpływa na realizację tych przed
sięwzięć. Prestiżowy charakter tych poczynań wynika ze specjalne
go dostosowania oferty banku do oczekiwań klientów. Klienci zain
teresowani nietypowymi produktami finansowymi oraz usługami 
mają do swojej dyspozycji doradców bankowych klienta. Faktem 
jest, że zapewnienie dobrej obsługi klienta powoduje, że będzie 
on stale odwiedzał dany wybrany przez siebie bank i pozostawiał 
tam swoje pieniądze. A jego doradca bankowy potrafi utrzymać 
stały i skuteczny kontakt pomiędzy bankiem a klientem. 
Do priorytetów zadowolenia należy poprawa jakości obsługi 
klienta w banku. Aby tego dokonać, należy zadbać o pracowni
ków sprzedaży. Pracownicy ci mają być dobrze postrzegani jako 
osoby aktywne, kompetentne i rzeczowe, dyspozycyjne i potra
fiące identyfikować oczekiwania klienta, szybko i prawidłowo 
reagować na pytania i uwagi klienta, wykazując zainteresowa
nie problemem. W celu poprawy jakości obsługi banku wydzie
lają pracowników do indywidualnej obsługi klientów z danego 
portfela. Co oznacza, że poszczególni klienci będą przyporządko
wani do konkretnego pracownika, który kompleksowo będzie 
obsługiwał swojego klienta. To w znacznym stopniu wpłynie na 
poprawę jakości obsługi chociażby z tego względu, że pracownik 
będzie dokładnie znał potrzeby swojego klienta i będzie się sta
rał im sprostować. Znajomość klienta będzie miała swój wyraz 
w długotrwałej współpracy obydwu stron.
Dzisiejsze szybko rosnące i wchodzące na coraz to wyż
szy poziom techniczny systemy, zastosowanie elektroniki 
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powodują, że łatwiej jest wytworzyć 
niż sprzedać. O wiele trudniej dociera 
się do nowego klienta niż przyciąga 
go do siebie. Klient na stałe związany 
z danym bankiem trudno od niego 
odchodzi, pomimo że inny bank ofe
ruje mu swoje produkty i usługi znacz
nie korzystniej. Będzie negocjował ze 
swoim bankiem tak długo aż uzyska 
swój efekt w postaci korzystnie zała
twionej usługi. Trudniej mu będzie iść 
z „wszystkim” do nowego banku i o 
wiele trudniej rozpocząć współpracę 
od początku. Słaby pracownik banku, 
doradca bankowy klienta przy dzisiej
szej konkurencji będzie miał do zaofero
wania często tylko upust cenowy. Moc
ny i dobry pracownik banku, doradca 
bankowy klienta potrafi zbudować 
dobrą strategię dla klienta, wskazując 
na te części, które mówią o korzyści 
dla obydwu stron. Dobrze obsłużony 
klient banku to klient zadowolony, któ
ry o swoim sukcesie we współpracy z 
danym bankiem powie trzem innym 
osobom, w przyszłości potencjalnym 
klientom. Źle obsłużony klient banku 
to klient rozwścieczony, który o swo
im niezadowoleniu powie dziesięciu 
innym osobom, które w przyszłości 
stworzą pewien obraz banku w danej 
społeczności lokalnej. Dlatego banki 
tak dużo czasu i pieniędzy przeznacza
ją na dobrą, profesjonalną, wyszkolo
ną kadrę pracowniczą sprzedażową. 
Zadowolenie na twarzy klienta to dla 
banku pewna lokata kapitału.

Jakość jest pojęciem bardzo szerokim. 
Pod tym pojęciem należy rozumieć 
dostarczanie produktów na miarę oczeki
wań klientów danej firmy przy wysokim 
standardzie obsługi. Celem każdej firmy, 
która chce cały czas działać na rynku, jest 
właśnie jakość, wydajność i zaspokajanie 
potrzeb nabywców. Aby wprowadzić w 
banku te elementy zadowolenia klienta, 
należy zerwać z istniejącymi wewnętrz
nymi procesami. Przejście z formy zarzą
dzania funkcjonalnego na zarządzanie 
procesowe nie jest łatwe, ale przy dobrym 
prowadzeniu tego procesu przez zarzą
dzającego szybko się go realizuje. Nale
ży stworzyć grupy pracowników, którzy 
samodzielnie będą rozstrzygać daną 
kwestię i za nią odpowiadać. Pracowni
cy bezpośredniej obsługi najlepiej znają 
potrzeby klienta. Odpowiedzialność za 
skutki działania pracowników bardziej 
niż cokolwiek inne mobilizuje do skutecz
nego działania.

W bankach od kilku lat tworzone są i wpro
wadzanie w życie nowe procesy zarządza
nia organizacją, zarówno po stronie ban
ku, jak i klienta. Tworzone są specjalne 
stanowiska do obsługi klientów poszczegól
nych szczebli „drabiny społecznej”. Klienci 
banków nie interesują się wprowadzanymi 
dla nich nowymi rozwiązaniami w postaci 
np. prywatnej lub indywidualnej obsługi. 
Może to wynikać ze złej znajomości wpro
wadzanych przez bank nowych rozwiązań 
dotyczących lepszej obsługi lub nierzetel
nego informowania klienta przez bank o 
możliwości skorzystania z nowych usług. 
Te instrumenty wprowadzane dla ulepsze
nia jakości obsługi i zadowolenia klienta 
niejednokrotnie przyciągają nowych klien
tów do banku. 
Przez klientów, którzy stale współpra
cują z bankiem, wieść o wprowadzaniu 
nowych rozwiązań dobrej i sprawnej 
obsługi jest mile przyjmowana. Zado
wolenie wynika z tego, iż dana firma 
ma stałego opiekuna, któremu powie
rza się wszystkie sprawy związane z 
obsługą. Czas poświęcany w banku 
ulega znacznemu skróceniu, a więź 
klienta z bankiem znacznie poprawia 

się. Wszystkie wcześniejsze nieporozu
mienia odchodzą w przeszłość. Klient 
przestaje myśleć o zmianie banku do 
obsługi swoich finansów, buduje nowy 
wizerunek banku i przekazuje ten 
obraz innym zainteresowanym. Stały 
klient banku jest niezmiernie ważnym 
partnerem, stale współpracującym z 
bankiem, dlatego banki muszą przyjąć 
jako priorytet tworzenie dobrego wize
runku banku, poprzez realizowaną na 
najwyższym poziomie jakość obsługi, 
prowadzącą do całkowitego zadowole
nia klienta banku.

Każda dobrze prosperująca firma, która 
stawia jakość na pierwszym miejscu, trak
tuje swoich pracowników jako istotny 
element budowania przewagi konkuren
cyjnej. To właśnie ludzie poprzez swoją 
pracę i bezpośredni kontakt z innymi 
ludźmi budują i wpływają na zysk swojej 
firmy. Słyszymy często „niedługo kompu
tery zastąpią ludzi w pracy”, nie zastąpią 

w pełni, chociażby dlatego, że idąc do któ
rejkolwiek instytucji, idziemy po poradę, 
porozmawiać, wyjaśnić swoje obawy i 
wątpliwości co do danej kwestii, kompu
ter tego nam nie zapewni. Firmy, również 
banki, wydają duże pieniądze na wpro
wadzanie wszelkiego rodzaju urządzeń 
i maszyn stanowiących tylko martwy 
przedmiot dla jego użytkownika. Bardzo 
popularne obecnie na szeroką skalę konta 
internetowe są, jak wszyscy wiemy, przy
szłością bankowości. Czyżby pracownicy 
banku w przyszłości odeszli na zawsze z 
dziedziny finansów? Na pewno tak się 
nie stanie, stanowi o tym natura ludzka 
potrzebująca pomocy, porady, uśmiechu i 
życzliwości w każdym momencie codzien
nego życia. Kontakt pracownika banku z 
klientem będzie w przyszłości nieodzow
ny, będzie stanowił element integracji 
pracownika banku i klienta. Klienta ban
ku, którego problemy zarówno od strony 
finansów, jak i prywatne są w pewnym 
stopniu problemami pracownika banku, 
który codzienne w jakiś sposób ingeruje 
w życie swojego klienta. Pracownik ban
ku odchodząc z pracy w banku i przecho
dząc do pracy w innym banku pociąga za 

sobą swoich klientów. Czyli 
ważnym elementem w tro
sce o klienta jest właśnie 
jakość świadczonych usług 
w banku. Tą jakością jest 
właśnie pracownik, jego 
zaangażowanie i uznanie 
ze strony zwierzchników. 
Dobry strateg stawia pra
cownika na pierwszym 
miejscu, bo to on kreuje od 

początku firmę w której pracuje, sprowa
dzając i współpracując z przyszłymi klien
tami. Kultura organizacyjna oparta na 
trosce o pracownika wpływa na kształto
wanie i rozwijanie troski o klienta. Klienci 
we wszystkich dziedzinach życia są waż
nym źródłem dochodów. 
Na zadowolenie klienta banku, jak rów
nież klienta w szerokim tego słowa zna
czeniu wpływają trzy czynniki:
● zadowolenie pracownika, 
● troska o klienta, 
● jakość wykonywanych usług.
Miejmy więc na względzie pracownika 
jako priorytet firmy przy budowaniu 
firmy i zakładaniu przyszłościowych 
zysków. Zysku nie wyczarujemy, nale
ży go wypracować, a tworzy go właśnie 
pracownik. Postawmy na pracownika, 
a będziemy mieli zadowolonego stale z 
nami współpracującego klienta. Ta dok
tryna mówi nam o nowej strategii dzia
łań wszystkich firm, które chcą być na 
rynku. Ten, kto szuka priorytetu w innej 
sferze działalności firmy, nie osiągnie 
zamierzonych celów. ■
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