
Marcin Szypszak

Banki  
w oczach klientów
Nie cena czy promocyjne oferty, ale jakość usług świadczonych przez bank mają 
największe znaczenie dla poziomu zadowolenia jego klientów. Liczy się uprzejmość 
obsługi w oddziale, kompetencje pracowników i funkcjonalność bankowości elektronicznej.

Tak przynajmniej wynika z bada-
nia przeprowadzonego przez In-
stytut Homo Homini na zlecenie 

Deutsche Bank PBC. Postanowiliśmy 
sprawdzić, jak ma się rzeczywistość 
do oczekiwań klientów. Nie wypadło 
to najlepiej. Wciąż jeszcze zdarza się, 
że klienci polskich banków stoją w ko-
lejkach do okienka i niczego nie zała-
twiwszy, odchodzą z kwitkiem. Nie 
mogą wypłacić pieniędzy, bo wszystkie 
bankomaty w pobliżu oddziału mają 
awarię (z reguły brakuje pieniędzy 
w urządzeniu). Realizacja przelewu też 
jest niemożliwa, bo właśnie zawiesił się 
system. Naprawdę wiele jeszcze jest do 
zrobienia…

Rozczarowanie numer jeden
Ponad 640 banków, blisko 15 tys. placó-
wek i niemal 180 tys. osób zatrudnionych 
sektorze. Najnowsze dane, opublikowa-
ne przez Urząd Komisji Nadzoru Finan-
sowego mogą budzić respekt. Sęk w tym, 
że liczby nie zawsze przekładają się na… 
jakość usług. Co warto zauważyć – wca-
le nie takich tanich! Wystarczy spojrzeć 
na fora internetowe, by zobaczyć, ilu 
klientów jest niezadowolonych z dzia-
łania banków. Zresztą każdy z nas może 
przytoczyć własne doświadczenia, które 
mogłyby stać się treścią jednego z tomów 
opasłej księgi życzeń i zażaleń…

Na początek coś z własnego podwórka. 
Zdarza mi się korzystać z usług placówek 

bankowych. Mam to szczęście, że jestem 
objęty bankowością osobistą jednego 
z największych polskich banków deta-
licznych. Narzekać nie mogę. Wszystkie 
sprawy są załatwiane na czas, konto pro-
wadzone jest jak należy. Czuję, że ktoś 
sprawuje właściwą pieczę nad moimi 
pieniędzmi. Tu ukłony w stronę zaprzy-
jaźnionej specjalistki ds. obsługi klienta, 
która opiekuje się moim rachunkiem. 
Niestety, nie zawsze mogę być na miej-
scu i załatwiać swoje sprawy w placówce, 
która je prowadzi. Często podróżuję. Dla-
tego, nauczony doświadczeniem lat mi-
nionych, staram się wszystkie konieczne 
sprawy załatwiać drogą elektroniczną, 
buszując bez ograniczeń po własnym 
koncie. Ewentualnie zdaje się na kon-
takt telefoniczny z konsultantem. Wizytę 
w innej niż „moja” placówce bankowej 
przyjmuję jako ostateczność. Niestety, 
czasem konieczną…

Było majowe popołudnie. Sprawa, 
którą musiałem załatwić, wymagała 
osobistej wizyty w jednym z oddziałów. 
Pofatygowałem się więc do największej 
chyba w Warszawie (a może i w Polsce) 
placówki przy placu Powstańców War-
szawy. Ponad 20 stanowisk przeznaczo-
nych do obsługi klienta, ale tylko kilka 
kas. Wydawać by się mogło, że załatwie-
nie prostej sprawy zajmie co najwyżej 
kilka minut. A tu przykra niespodzianka! 
Większość okienek było zamkniętych. 
W innych – rozbawione panie, nawet 
nie w parach, ale złączone trójkami czy 
czwórkami. Bynajmniej nie zajmowa-
ły się żmudnym liczeniem całego ciągu  
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 Bank i klient • jakość obsługi

Co się liCzy?
Według badania Homo Homini w walce o lojalność klientów coraz bardziej liczy się 
jakość obsługi, a nie cena. Najbardziej istotnym składnikiem oferty banku, który decyduje 
o zadowoleniu z jego usług, jest uprzejmość obsługi w oddziale – uzyskała ona 63 proc. 
wskazań respondentów przepytanych przez iHH. kolejny ważny czynnik to wysoki poziom 
kompetencji pracowników placówki – 57,5 proc. wskazań. Z badania wynika też, że 
uprzejmość obsługi w oddziale jest bardziej istotna dla kobiet (67 proc.) i osób starszych 
(77 proc. osób powyżej 65 roku życia). bardzo wrażliwi są na nią klienci o stosunkowo niskich 
dochodach – czynnik ten uzyskał najwięcej wskazań wśród osób zarabiających poniżej  
2 tys. zł miesięcznie. im wyższe dochody, tym większego znaczenia nabierają kompetencje 
doradcy. To kwestia najsilniej wpływająca na poziom zadowolenia z usług 74 proc. osób 
zarabiających pomiędzy 3 a 4 tys. zł miesięcznie. stosunkowo najmniejszą wagę do jakości 
obsługi przywiązują klienci najmłodsi, choć ciągle wskazało ją ok. 40 proc. respondentów 
w wieku 18–24 lata.
klienci najbardziej zamożni, osiągający miesięczne dochody w wysokości ok. 10 tys. zł 
największą wagę przykładają do szybkości działania banku (70 proc. wskazań) i kompetencji 
pracowników (60 proc.). oczekują też dogodnie zlokalizowanych, gęsto rozmieszczonych 
bankomatów (60 proc. wskazań). Trzecim najbardziej krytycznym dla oceny banku 
składnikiem jego oferty jest funkcjonalność bankowości elektronicznej (niemal 53 proc. 
respondentów uznało ten czynnik za istotny).
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cyferek. Zdenerwowany, nie ukrywam, 
opieszałością personelu postanowiłem 
interweniować. Myliłby się ten, kto by 
przypuszczał, że przyniosło to oczekiwa-
ny skutek. Wręcz przeciwnie – poczułem 
się zlekceważony. Jedna z pań stwierdzi-
ła, że większość jej koleżanek ma teraz 
przerwę (proszę sobie wyobrazić: jeden 
z największych banków w Polsce, środek 
dnia, centrum stolicy niemałego w końcu 
państwa europejskiego – te fakty mówią 
chyba same za siebie). – Nie wszystko 
należy do moich obowiązków – doda-
ła i burknęła – proszę czekać, kiedyś na 
pewno przyjdzie pana kolej. Miała ra-
cję. Zostałem obsłużony, i to „już” po… 
20 minutach. Wyszedłem z banku, cicho 
przeklinając pod nosem. I modląc się o to, 
bym więcej nie musiał tam wrócić…

Powtórka z rozrywki 
Miesiąc później udałem się do położo-
nego nieopodal oddziału innego banku. 
Tym razem prywatnego, należącego do 
jednego z najbogatszych Polaków. Tu 
będzie inaczej – łudziłem się – w końcu 
to nie jest państwowy moloch. Niestety, 
było jeszcze gorzej. Jedyne, co działało, 
to… klimatyzacja! Kiedy minąłem próg 
banku, okazało się, że jestem… siódmy 
w kolejce. Trudno – mruknąłem pod 
nosem. – Wcale nie tak trudno – za-
reagował jeden z klientów, który naj-
wyraźniej usłyszał moje słowa – tu nie 
idzie tak szybko. Ja byłem piąty, a już 
czekam półtorej godziny – dodał. Nie-
zadowolona z uwag pracownica banku 
spojrzała najpierw na mnie, później na 
niego, z wyraźnie nietęgą miną. Zresztą 
personel sprawiał wrażenie zniechęco-
nego. – Wie pan, tutaj jest tak zawsze 
– usłyszałem od starszego mężczyzny 
siedzącego na krześle. – Ja jestem na 
emeryturze, dlatego przyszedłem zająć 
kolejkę mojej córce; ona pracuje do 16. 
Nie zdążyłaby załatwić sprawy – tłuma-
czył. Byłem zirytowany, ale starałem się 
trzymać język za zębami. Gdzieś z tyłu 
głowy przemknęła mi myśl, że ten sam 
bank (to znaczy jego centrala) kiedyś 
poszedł mi na rękę. Tyle samo cierpli-
wości co ja nie wykazał stojący (kolej-
ka była tak długa, że zabrakło krzeseł) 
obok mnie mężczyzna. – Poproszę z kie-
rownikiem – krzyknął. Po kilku (!!!) 
minutach z przeszklonego pomieszcze-
nia wyłonił się mężczyzna. – Słucham, 

ktoś mnie wołał – powiedział. – Pan jest 
kierownikiem tego banku? – zapytał 
poirytowany klient. – Nie, menedżerem 
– zauważył bankier z przypadku. I usły-
szałem niemal to samo, co kilka miesię-
cy wcześniej. Sęk w tym, że wyjaśnienia 
w stylu: „musi pan czekać, kiedyś przyj-
dzie pana kolej; stanowisk jest kilka, ale 
pracowników tylko dwóch” – w żaden 
sposób do mnie nie trafiają! Trudno mi 
też zrozumieć stwierdzenia, że „ten pan 
wcale nie siedzi bezczynnie, ale zajmuje 

się innymi papierami, bo po godzinach 
tego robił nie będzie”. Zresztą, wyjaś-
nienia były krótkie, bo „menedżer” 
odwrócił się na pięcie, dodając, że nie 
ma czasu na takie bezsensowne rozmo-
wy. Zniechęcony klient stwierdził, że to 
już ostatnia jego wizyta w tym banku. 
Obiecał wycofać z niego wszystkie swoje 
oszczędności, bo – jak zauważył – w in-
nych oddziałach jest podobnie. W tym 
miejscu wyjaśniła się też zagadka znie-
chęcenia personelu. Jeśli się ma takiego 
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Szybkość procedur (np. przyznawanie kredytu)
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Liczba oddziałów

Częstość rozmieszczenia bezpłatnych bankomatów

Niezmienność zasad działania konta
(np. warunków cenowych)

Promocje i oferty specjalne
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* (pytanie wielokrotnego wyboru) – dane według wysokości osobistego dochodu miesięcznego

Źródło: Deutsche Bank PBC. Sondaż telefoniczny przeprowadził na zlecenie Deutsche Bank PBC Instytut Homo Homini  
17 września 2011 r. na losowej, reprezentatywnej dla ogółu mieszkańców Polski próbie respondentów.

wykr. 1. które składniki oferty banku mają największe znaczenie 
dla zadowolenia z jego usług?*
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wykr. 2. które składniki oferty banku mają największe znaczenie 
dla zadowolenia z jego usług?*

* (pytanie wielokrotnego wyboru)

Źródło: Deutsche Bank PBC. Sondaż telefoniczny przeprowadził na zlecenie Deutsche Bank PBC Instytut Homo Homini  
21 października 2011 r. na losowej, reprezentatywnej dla ogółu mieszkańców Polski próbie respondentów.



szefa, znika chęć do pracy. Na dodatek 
placówka dysponuje jedną liczarką pie-
niędzy. Z konieczności (czyli praktycz-
nie zawsze) wędruje ona od okienka do 
okienka. Dodam, że udało mi się zała-
twić sprawę po blisko dwóch godzinach 
oczekiwania w długiej kolejce.

To samo po raz trzeci
Kilka dni później znalazłem się w oddzia-
le jednego z trzech największych banków, 
położonym (znów) w okolicy stołeczne-
go placu Powstańców Warszawy. Dodam, 
że nie posiadam tam konta. Poszedłem 

jedynie, by dokonać przelewu środków. 
Chodziło mi o to, by w jednej chwili zna-
lazły się one na koncie odbiorcy. Szkoda, 
że przy okazji zmarnowałem… ponad 
godzinę. Ale po kolei. W oddziale są trzy 
okienka kasowe. W dwóch z nich ka-
sjerki, mimo że były na stanowisku, nie 
obsługiwały klientów. Jedna tłumaczyła 

to tym, że ma do skontrolowania pew-
ne dokumenty. Nie będzie tego, co dla 
niej oczywiste, robić po godzinach. Dru-
ga nawet nie starała się wyjaśnić, czym 
powodowana jest przerwa w jej pracy. 
Zamknięte i tyle. Otwarte było jedynie 
jedno okienko. Obsługa pierwszej kolej-
kowiczki poszła dość sprawnie. Z drugą 
było dużo gorzej, bo przyszła do banku… 
z bilonem. A to dla kasjerki stanowiło nie 
lada problem. Kiedy wreszcie, po 40 (!!!) 
minutach przyszła moja kolej, miałem 
nadzieję, że tym razem nie będzie proble-
mu. W końcu przyszedłem z papierkami. 

Nic bardziej mylnego. Kobieta powiedzia-
ła, że zarządza przerwę, bo musi umyć 
ręce po… liczeniu pieniędzy. Wróciła po 
kilku minutach. Od razu rzuciła komen-
tarz: przychodzą z bilonem i dziwią się, 
że nie idzie tak szybko, jak by chcieli. 
Zaskoczyły mnie te słowa. Wydawało mi 
się dotąd, że dla banku bilon to żaden 

problem. Widać myliłem się. Wyszedłem 
z placówki z mocnym postanowieniem, 
że więcej się w niej nie pojawię!

Garść „kwiatków” na koniec
Gdy postanowiłem opisać swoje przy-
gody z bankami, okazało się, że podob-
nymi przeżyciami może się pochwalić 
spore grono moich znajomych. Oto kil-
ka z kwiatków.

Do nagminnych należy zamykanie 
placówek bankowych przed czasem. Na 
przykład o 17.50, a nie o 18:00. Dlacze-
go? Nikt nie potrafi tego logicznie wytłu-
maczyć. Tak się utarło i już. Szczególnie 
w mniejszych miejscowościach. Jedna 
z koleżanek opowiedziała mi historię 
własnej… karty bankomatowej. Rzecz 
działa się we Władysławowie, gdzie spę-
dzała wakacje. Okazało się, że bank, nie 
mogąc się z nią skontaktować (wcześniej 
była w trzymiesięcznej delegacji), posta-
nowił… zablokować jej kartę. Mimo że 
na koncie nie było debetu, a przy jej na-
zwisku w bazie danych nie pojawiły się 
żadne niepokojące sygnały o braku płyn-
ności w rozliczeniach etc. Ponieważ było 
sobotnie popołudnie (dziewczyna właś-
nie wybierała się w drogę powrotną do 
Warszawy), a karta była do odebrania… 
w poniedziałek, w odległym o 15 km 
Pucku, musiała przedłużyć swój pobyt 
o dwa dni. Warto dodać, że wszystkie 
środki, jakimi dysponowała, były zdepo-
nowane na koncie! Bank do tej pory nie 
poczuwa się do winy, a procedura rekla-
macyjna trwa od tygodni.

Inny z przyjaciół miał problemy przy 
okazji odnawiania… kredytu odnawial-
nego. Okazało się bowiem, że w między-
czasie przeterminował (o tydzień) spłatę 
jednej z rat innej pożyczki, zaciągniętej 
w tym samym banku. Mimo niemałych 
wpływów, rozliczanego co do dnia kre-
dytu hipotecznego, został uznany za nie-
rzetelnego kredytobiorcę. Na szczęście 
poskutkowała interwencja u dyrektora 
placówki. Limit kredytowy został przy-
wrócony, a sprawa uznana za niebyłą. 
Ale stres (przy okazji czasowo zostały za-
blokowane wszystkie środki na jego ra-
chunku osobistym), jaki towarzyszył mu 
przez dwa dni, był dość spory.

I jak tu się cieszyć, że rynek wymusił 
dużą konkurencję między bankami. Co 
to bowiem za konkurencja, skoro wszę-
dzie jest tak samo…   
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* (pytanie wielokrotnego wyboru) – podział ze względu na wiek

Źródło: Deutsche Bank PBC. Sondaż telefoniczny przeprowadził na zlecenie Deutsche Bank PBC Instytut Homo Homini.

tab. 1. które składniki oferty banku mają największe znaczenie dla 
zadowolenia z jego usług?*

18–24 25–34 35–44 45–54 55–65 65+

Uprzejmość obsługi w oddziale 40 proc. 52 proc. 55 proc. 59 proc. 73 proc. 77 proc.

Kompetencje pracowników oddziału 53 proc. 59 proc. 52 proc. 59 proc. 61 proc. 56 proc.

Funkcjonalność bankowości 
elektronicznej

67 proc. 76 proc. 72 proc. 63 proc. 41 proc. 21 proc.

Szybkość procedur (np. przyznawanie 
kredytu)

47 proc. 62 proc. 41 proc. 25 proc. 51 proc. 38 proc.

Ceny usług 73 proc. 62 proc. 52 proc. 41 proc. 49 proc. 41 proc.

Liczba oddziałów 53 proc. 41 proc. 41 proc. 28 proc. 43 proc. 33 proc.

Gęstość rozmieszczenia bezpłatnych 
bankomatów

53 proc. 79 proc. 76 proc. 50 proc. 49 proc. 23 proc.

Niezmienność zasad działania konta 53 proc. 55 proc. 59 proc. 38 proc. 49 proc. 36 proc.

Promocje i oferty specjalne 40 proc. 28 proc. 31 proc. 28 proc. 37 proc. 13 proc.

Dla polskiego klienta banku najbardziej  
liczy się uprzejmość i kompetencje 
pracowników, funkcjonalność strony www 
oraz gęstość rozmieszczenia bezpłatnych 
bankomatów.
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