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Rynek usług bankowych w  Pol-
sce bez wątpienia cechuje bardzo 
duża konkurencyjność. Banki dążą 
do przyciągnięcia nowych klientów 
oraz zatrzymywania przy sobie już 
pozyskanych. Taka sytuacja wymusza 
koncentrację na potrzebach klienta, 
spełnianiu jego oczekiwań i osiąganiu 
satysfakcji, bo to właśnie klient jest 
najważniejszym ogniwem w  procesie 
świadczenia usług.

Jednym z  elementów mających 
duży wpływ na wysoką jakość ob-
sługi klienta, jak również budowanie 
mocnej pozycji na rynku usług fi-
nansowych jest kompetentna kadra 
pracownicza. Obok atrakcyjnej i  ko-
rzystnej oferty kierowanej do klien-
tów, to wysokie standardy obsługi są 
kluczowym czynnikiem kształtującym 
wartość firmy. Jednym z  najlepszych 
sposobów wpływających na jej rozwój 
i udoskonalania jakość obsługi są szko-
lenia kadry pracowniczej. Umożliwiają 
one podnoszenie standardów wykony-

wanej pracy i  poprawiają wydajność 
pracowników. Wpływają również na 
rozwój indywidualny oraz zadowole-
nie z wykonywanych obowiązków, a to 
z kolei znacząco przekłada się na jakość 
obsługi klientów. Ponadto, szkoląc 
pracowników, wpływamy na ich wza-
jemne relacje, integrujemy oraz dba-
my o wzrost jakości pracy. Pracownik 
świadomy swoich umiejętności, potra-
fiący rozpoznać potrzeby klienta, ła-
twiej nawiązuje z nimi relacje i potrafi 
dobrać odpowiednie dla niego rozwią-
zania. W kontaktach z klientami ban-
kowcy niejednokrotnie muszą być nie 
tylko profesjonalnymi sprzedawcami, 
ale również doradcami. Dlatego dużą 
wagę przywiązujemy do doskonalenia 
jakości obsługi poprzez szkolenia pra-
cowników. Nie jesteśmy bowiem tylko 
instytucją oferującą usługi bankowe, 
ale przede wszystkim jesteśmy partne-
rem w biznesie dla naszych klientów. 
W  kontaktach z  nimi stawiamy na 
indywidualne podejście, zrozumie-
nie i  wzajemne zaufanie. Oferujemy 
przy tym kompleksowy zakresu usług, 
zoptymalizowany i szybki proces decy-
zyjny. Nade wszystko jednak atutem 
naszego banku są wysoko wykwalifi-
kowani i doświadczeni doradcy. To oni 
są wizytówką banku, na nich spoczywa 
również odpowiedzialność w  budo-
waniu przewagi nad konkurencją i to 
od nich zależy czy klient do nas wróci. 
Kompetencje pracowników, a  także 
osobiste zaangażowanie w wykonywa-
nie swoich obowiązków i dążenie do re-
alizacji celów decydują o jakości usług 
i sprzedawanych produktach. Obowią-
zujące normy, standardy i  procedury 
wymagają jeszcze czynnika ludzkiego 
w obsłudze klienta. Największy wpływ 

na postrzeganie banku przez klienta 
i oceny jakości oferowanych przez nie-
go usług mają pracownicy front office. 
Należy jednak pamiętać, że pracow-
nicy, którzy nie mają bezpośredniego 
kontaktu z klientami również świadczą 
usługi, które są elementami końcowe-
go produktu. Wszyscy zatem muszą 
być w jednakowym stopniu świadomi 
konieczności troszczenia się o klienta. 
Dlatego w  tym zakresie prowadzimy 
działania mające na celu zapewnie-
nie odpowiedniego poziomu wiedzy 
dopasowanej do potrzeb naszych pra-
cowników.

Ponadto w  budowaniu relacji 
z  naszymi klientami bardzo dużą 
rolę odgrywa stymulowanie lokalnej 
przedsiębiorczości i wspieranie ich ini-
cjatyw. Bliskie relacje ze społecznością 
lokalną, wspieranie instytucji pozarzą-
dowych, organizacji społecznych oraz 
nasz udział w  ważnych dla naszych 
klientów i  regionu wydarzeń są jed-
nym z elementów strategii doskonałej 
obsługi klienta. Buduje to ich zaufanie 
i lojalność, wpływa na zadowolenie, jak 
również daje nam satysfakcję z prowa-
dzonej działalności. Dzielenie się wy-
pracowanym zyskiem ze społecznością 
lokalną to także ważny aspekt spół-
dzielczości bankowej.

Potwierdzeniem wysokiej jakości 
świadczonych przez nas usług są liczne 
nagrody, do których często nominu-
ją nas nasi klienci. Wśród nich warto 
wymienić takie tytuły, jak „Bank Przy-
jazny dla Przedsiębiorców”, „Bank Przy-
jazny Biznesowi” czy „Najwyższa Jakość 
Ouality Internatinal”. Miarą naszej ja-
kości są również pozytywne rekomen-
dacje naszych klientów, i to one są dla 
nas największą nagrodą. 

Nadsański BaNk spółdzielczy
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Wydarzenia

Alicja Kata
kierownik Zespołu Organizacji Kadr

Nasi pracownicy mogą korzystać 
z wielu form podnoszenia kwalifikacji, 
począwszy od różnego typu szkoleń, 
kursów, aż do nauki na studiach wyż-
szych i podyplomowych. Koszty, jakie 
bank ponosi z tego tytułu, są wysokie, 
dlatego też w ostatnich dwóch latach, 
chcąc ograniczyć koszty szkoleń, sko-
rzystaliśmy z  możliwości pozyskania 
środków z Krajowego Funduszu Szko-
leniowego. W 2015 r. nasi pracownicy 
wzięli udział w 68 szkoleniach, w tym 
w 8 dofinansowanych ze środków KFS. 
W bieżącym roku zrealizowaliśmy już 
24 szkolenia. W  ramach KFS odbyły 
się cztery szkolenia, następne zaplano-
wane są na przełomie czerwca i  lipca. 
Łącznie zatrudniamy 180 pracowni-
ków, z  czego 90 przeszkolono w  ra-
mach KFS. Ze względu na rozbudowa-
ną strukturę organizacyjną, prowadze-
nie działalności w  24 placówkach na 
terenie województwa podkarpackiego, 
małopolskiego, mazowieckiego proces 
szkoleniowy jest niedogodny, jednak 
udaje nam się go realizować zgodnie 
z przyjętymi założeniami.

Projekty szkoleniowe, które dotych-
czas zrealizowaliśmy w ramach KFS, do-
tyczyły m.in. zmian w procesie danych 
osobowych i  tajemnicy bankowej, na-
padów na banki i przestępstw popełnia-
nych przy wykorzystaniu bankowości 

elektronicznej, elektronicznego postę-
powania upominawczego, windykacji 
polubownej i negocjacji, treningu zarzą-
dzania zespołami dla kadry kierowniczej 
oraz szkoleń sprzedażowych. Szkolenia 
sprzedażowe dla doradców klienta sta-
nowiły największą liczbę w całym pro-
jekcie szkoleniowym. Zrealizowaliśmy 
trzy spójne moduły: profesjonalne za-
rządzanie relacjami z  klientem, rozwój 
umiejętności personalnych pracowni-
ków, innowacyjne techniki sprzedaży 
bezpośredniej i  obsługi klienta w  pla-
cówkach bankowych. Wszystkie te 
działania miały na celu dostosowanie 
umiejętności pracowników do oczeki-
wań rynku, dostarczenie pracowni-
kom wiedzy o nowych technologiach 
i  innowacjach, wyrobienie postawy 
wzmacniającej kontakty z  klienta-
mi i  sprzyjającej budowaniu długo-
trwałych relacji z nimi. Na podstawie 
analizy potrzeb dokonanej różnymi 
metodami, np. ocena wyników pra-
cowników oraz ankiety kierowane do 
klientów i  pracowników i  ich prze-
łożonych, opracowaliśmy program 
szkoleniowy i zaczęliśmy go wdrażać. 
Szkolenia usystematyzowały i uzupeł-
niły posiadaną wiedzę. Z miesiąca na 
miesiąc widać, jak wzrasta skutecz-
ność naszych doradców. Osiągają oni 
coraz lepsze jakościowe i  ilościowe 
wyniki sprzedażowe. Mocniej uwie-
rzyli w swoje możliwości i zaczęli silniej 
identyfikować się z bankiem, a zdobyta 
wiedza umocniła ich pozycję w firmie. 
Pomogły w tym również organizowane 
szkolenia integracyjne. Dzięki nim pra-
cownicy mogli poznać się na gruncie 
pozazawodowym. Wspólne warsztaty 
wzmocniły relacje między nimi, zbudo-
wały wzajemne zaufanie, sprzyjały od-
reagowaniu stresu związanego z  pracą, 
zmniejszyły ryzyko powstawania kon-
fliktów. Zyskaliśmy jeszcze lepiej współ-
pracującą ze sobą grupę, grono lojalnych 
pracowników, dzięki którym możemy 
osiągać większe sukcesy i umacniać po-
zycję banku.  

www.cpb.pl/SWI

System
BANKOWY REJESTR

Podstawowy system
weryfikacji klienta

w pierwszej
fazie oceny ryzyka!

BANKOWY
REJESTR
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Zobowiązuję się do uregulowania należności w ciągu 7 dni od daty otrzymania faktury proforma.
DANE PRENUMERATORA

Nazwa firmy (nazwisko i imię)  ________________________________________________________________________________________________________________

adres_____________________________________________________________________________________________________________________________________           

tel.__________________________________   e-mail: _________________________________________________________   NIP________________________________

Upoważniam Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o. do wystawienia faktury VAT bez mojego podpisu; wyrażam zgodę na zamieszczenie danych w bazie adresowej w celach 

marketingowych. Aby mieć dostęp do archiwum, prosimy założyć konto na stronie www.alebank.pl.

Oświadczam, że powyższy dostęp elektroniczny będzie wykorzystywany wyłącznie przez Panią/Pana: Podpis prenumeratora  (pieczątka firmy)

___________________________________________________________________________________ __________________________________________________       

Tytuł Cena za 1  
prenumeratę  

(wersja papierowa)

Liczba 
zamówionych 
prenumerat

Cena za 1 
prenumeratę (wersja  

elektroniczna)

Liczba 
zamówionych 
prenumerat

Cena za 1 prenumeratę 
(wersja papierowa  

i elektroniczna)

Liczba  
zamówionych 
prenumerat

„Miesięcznik Finansowy BANK” 273,00 zł _______ 49,00 zł _______ 320,00 zł _______

Miesięcznik „Nowoczesny Bank Spółdzielczy” 185,00 zł _______ 49,00 zł _______ 220,00 zł _______

Kwartalnik „Finansowanie Nieruchomości” 190,00 zł _______ 49,00 zł _______ 200,00 zł _______

Rocznik „Europejski Doradca Samorządowy” 45,00 zł _______ 40,00 zł _______ 60,00 zł _______

„NZB – Kurier Finansowy” 16,00 zł _______ 12,00 zł _______ 17,00 zł _______

OFERTA SPECJALNA! (NBS, BANK, FN) 399,00 zł _______ 90,00 zł _______ 420,00 zł _______

Suma zamówienia: ___________________ zł

Rabat za zamówione prenumeraty: 2 – 10%, 3 – 20%, 4 – 30%, 5 i więcej – 40%

Suma zamówienia po rabacie: ___________________ zł

Aby złożyć zamówienie, wystarczy wypełnić poniższy druk i przesłać go faksem na numer: 22 629 18 72 lub pocztą na adres:  
 Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o., ul. Solec 101 lok. 5, 00-382 Warszawa (z dopiskiem „wydawnictwo”)

Zamawiam prenumeratę roczną na 2016 r.

399 zł 90 zł 420 zł

oferta specjalna:  
BANK + NBS + FN

Cena za 1 
prenumeratę
(wersja papierowa)

Cena za 1  
prenumeratę
(wersja elektroniczna)

Cena za 1 prenumeratę
(wersja papierowa  
i elektroniczna)



oferta specjalna
prenumerata 2016

Ważne informacje dodatkowe: przy zamówieniu prenumeraty papierowej otrzymują Państwo: 
• wersję papierową pisma         • wersję elektroniczną pisma         • dostęp do całego archiwum pisma 

Cena za 1  
prenumeratę

(wersja papierowa)

Cena za 1  
prenumeratę

(wersja papierowa)

Cena za 1  
prenumeratę

(wersja elektroniczna)

Cena za 1  
prenumeratę

(wersja elektroniczna)

Cena za 1 prenumeratę
(wersja papierowa  

i elektroniczna)

Cena za 1 prenumeratę
(wersja papierowa  

i elektroniczna)185 zł

273 zł 49 zł

49 zł 220 zł

320 zł

Miesięcznik Finansowy BANK To profesjonalny magazyn środowiska bankowego, istniejący już 20 lat. Porusza zasadniczne problemy rynku 
finansowego w Polsce. Przeznaczony dla menedżerów banków, towarzystw ubezpieczeniowych, funduszy inwestycyjnych, firm leasingowych, 
ekspertów finansowych i gospodarczych oraz wykładowców i studentów uczelni ekonomicznych.

Nowoczesny Bank Spółdzielczy (NBS) Jedno z najlepszych i najlepiej odbieranych pism środowiska bankowości spółdzielczej. Od 2002 
roku pomaga w unowocześnianiu tego sektora i kształceniu jego kadry. Organizuje profesjonalne dyskusje poświęcone najważniejszym 
problemom nurtującym to środowisko.
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10 szkoleń dla około 400 pracowników naukowych

udział w 115 uczelnianych konferencjach i sympozjach

169 Stref NZB dla ponad 25 tys. uczestników

122 uczelnie

699 wykładów dla ponad 32 tys. studentów

Jeden z największych programów edukacyjnych w Polsce, którego misją jest podnoszenie wiedzy o rynku finansowym,
przedsiębiorczości oraz zarządzaniu biznesem poprzez rozwój współpracy sektora finansowego i biznesu ze szkołami wyższymi.

Partnerzy programu edukacyjnego Nowoczesne Zarządzanie Biznesem:






