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 Banki spółdzielcze i kasy mają 

przyszłość. Ale muszą zacząć działać 

Od lat 70. XX wieku szybko maleje liczba insty-

tucji finansowych. Świetnie widać to na przykła-

dzie USA. W 2002 roku działało ich w Ameryce 

około 17,5 tys., w tej chwili jest ich około 10 

tys., a prognozy ekspertów na rok 2030 mówią 

o 2 tys. Nikt nie ukrywa tego, że najłatwiej bę-

dzie przeżyć tym największym i najnowocze-

śniejszym. Spadnie liczba banków spółdziel-

czych (community banks) i kas oszczędnościo-

wo-kredytowych (credit unions).  

Dodatkowym ciosem dla banków spółdzielczych 

i kas jest spadek liczebności populacji wiejskiej. 

Nic dziwnego zatem, że gdy jeszcze w latach 

60. ubiegłego wieku powstawało po około 600–

900 tego typu instytucji w ciągu roku, to obec-

nie… nie powstają w ogóle.  

Na to wszystko nakładają się jeszcze wielkie 

zmiany w kulturze i technologii bankowości. Po-

stęp techniczny usuwa w cień nastawiona na 

relacje bankowość lokalną. Ludzie są uzależnie-

ni od dostępu do danych (data-stream). Już 

niemal nikt nie odwiedza placówek. Bankowość 

online z jednej strony sprawiła, że klienci rzad-

ko zmieniają banki, a z drugiej – że rzadko do 

nich zaglądają. Skończyły się czasy 3-6-3, czyli 

bankier nie zbiera już pieniędzy na lokaty opro-

centowane na 3%, by udzielić kredytów kosztu-

jących 6% i o 3 po południu udać się na partyj-

kę golfa…  

Dziś w bankowości rządzi zasada customer 

experience zawierająca się w pytaniu: „Czym 

mogę służyć?”, a banki spółdzielcze i kasy są 

bardzo daleko od jej zastosowania – stwierdza 

John Waupsh w książce „Bankruption. How 

Community Banking Can Survive Fintech”.  

Waupsh to człowiek z pogranicza bankowości 

spółdzielczej i świata nowoczesnych technologii.  

Czy banki spółdzielcze i kasy oszczędnościowo-kredytowe mogą wyjść obronną ręką z 

walki z fintechami? Czy mają szansę w starciu z dyktaturą zero-jedynkowości i sztucz-

nej inteligencji? Autor „Bankruption” John Waupsch odpowiada na każde z tych pytań: 

tak, ale to będzie wymagało dużego wysiłku. 

Piotr Rosik 

www.obserwatorfinansowy.pl 



Jest współtwórcą elektronicznej platformy  

pośrednictwa finansowego Kasasa i portalu Next 

Money. Próbuje być łącznikiem między tymi dwo-

ma światami i w rzeczywistości, i na łamach swo-

jej książki. Co ważne, według niego banki spół-

dzielcze i kasy oszczędnościowo-kredytowe mają 

szansę na utrzymanie się na rynku, ale warun-

kiem jest to, zaczną myśleć o poważnych zmia-

nach w swoim funkcjonowaniu już teraz, natych-

miast. „Już dziś sektor spółdzielczy musi zacząć 

planować swoje jutro i pojutrze” – pisze Waupsch. 

Cóż dokładnie powinien zrobić tenże sektor, by 

wyjść zwycięsko z walki z nowoczesnością? Waup-

sch twierdzi, że przede wszystkim lepiej niż do-

tychczas musi poznawać swoich klientów (już nie 

wystarcza to, że banki i kasy są tuż za rogiem…). 

Oraz oczywiście podjąć kroki  niezbędne do wej-

ścia – pod względem technologicznym – w XXI 

wiek. Zdaniem autora „Bankruption” już za kilka-

naście lat usługi finansowe będą dostępne przez 

internetowe sieci (banking shopping networks), do 

których będą podłączały się instytucje (niezależnie 

od wielkości aktywów i liczby obsługiwanych klien-

tów). „Przyszłością bankowości detalicznej jest 

sytuacja, w której każdy będzie korzystał z usług 

finansowych, ale… nikt nie będzie myślał o banko-

wości. Wszystko będzie się działo automatycznie, 

intuicyjnie” – przekonuje Waupsch. By sektor po-

dołał tym wyzwaniom, musi ściągnąć z rynku spe-

cjalistów od IT, finansów, serwisów społecznościo-

wych, marketingu. Tymczasem – jak wskazuje 

Waupsch – w amerykańskich bankach spółdziel-

czych i kasach panuje nepozytm (blood overrules 

brain), bo większość tych instytucji to firmy ro-

dzinne. 

I wreszcie: banki spółdzielcze i kasy muszą nau-

czyć się outsource’ować wiele usług oraz współ-

pracować z fintechami oraz wielkimi spółkami spo-

za sektora finansowego, posiadającymi dostęp do 

setek milionów klientów. Waupsch zwraca uwagę, 

że w świecie w którym coraz bardziej to marka 

sprzedaje produkty czy usługi (brands deliver re-

sults) – a nie jakość, czy cena – sektor spółdziel-

czy nie ma innego wyjścia. Już w 2015 roku wśród 

sześciu najsilniejszych marek amerykańskiego 

rynku finansowego tylko dwie były markami stric-

te finansowymi (Wells Fargo, Bank of America). 

Pozostałe to PayPal, Google, Amazon oraz Apple.  

W „Bankruption” porad bankom spółdzielczym i 

kasom udziela nie tylko Waupsch. Na końcu publi-

kacji wypowiada się kilkunastu ekspertów ze świa-

ta fintech, których autor namówił na doradztwo. 

Jedną z najciekawszych jest wypowiedź Jima Bru-

ene, założyciela Online Financial Innovations. 

Zwraca on uwagę, że wielką szansą sektora spół-

dzielczego są pokolenia, które dopiero się uczą, i 

te, które dopiero nadejdą („your customer’s chil-

dren are Your future”).  

Ciekawie prezentują się także porady autorstwa 

Jill Castilla, wielkiej gwiazdy amerykańskiej ban-

kowości spółdzielczej płci żeńskiej. Kierowany 

przez nią Citizens Bank of Edmond już w tej chwili 

używa mediów społecznościowych w celu stworze-

nia z pracowników i klientów jednej wielkiej rodzi-

ny. Castilla zwraca również uwagę, że już teraz 

powinno myśleć się nad zastosowaniem technik 

holograficznych w bankowości.  

Konkluzję całej książki znajdziemy w wypowiedzi 

Pradeepa Ittycherii, który pełni funkcję Chief 

Technology Officer w spółce BancVue. Banki spół-

dzielcze i kasy muszą stosować sprytny marke-

ting, dostosowany do czasów, potrzeb i środków 

przekazu (use data-driven, digital, one-to-one 

marketing). Muszą ukraść dużym bankom uży-

teczność. Muszą to zrobić do spółki z fintechami, 

wykorzystując media społecznościowe.  

„Bankruption” nie jest napisana potoczyście i czy-

ta się ją trochę ciężko. No cóż, autor nie jest 

dziennikarzem. Ale publikacja ma wiele niepodwa-

żalnych zalet. Jedną z nich jest mnogość danych i 

faktów, które wręcz wylewają się z jej stronic. 

Można bez przesady stwierdzić, że jest małą ency-

klopedią amerykańskiej bankowości spółdzielczej, 

zaktualizowaną „na wczoraj”. Większość tabel, 

wykresów i infografik znajduje się poza książką, 

na specjalnie zbudowanej stronie internetowej, do 

której każdy posiadacz „Bankruption” ma dostęp.  

Jednak największą zaletą tej publikacji jest oczy-

wiście garść sensownych porad zaprezentowanych 

bez owijania w bawełnę. Waupsch oraz zaproszeni 

na łamy goście nie boją się mówić wprost, co jest 

nie tak z bankowością spółdzielczą. I to powinno 

jej przedstawicielom wyjść na zdrowie. Oczywi-

ście, to nie są gotowe recepty, które można od 

jutra zastosować w każdym banku spółdzielczym i 

w każdej kasie oszczędnościowo-kredytowej. Są 

to wskazówki, dzięki którym takie instytucje mogą 

zacząć iść – najlepiej już od jutra – w odpowied-

nim kierunku. Tylko tyle i aż tyle.  
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Restrukturyzacja raczej nie dla ban-
ków spółdzielczych 

Banki spółdzielcze, w przeważającej większości, 

nie spełniają przesłanki interesu publicznego, któ-

ra jest podstawą podjęcia decyzji o przymusowej 

restrukturyzacji, wynika z informacji przekazanej 

przez szefa Bankowego Funduszu Gwarancyjne-

go, podczas spotkania z dziennikarzami. Oznacza 

to, że w przypadku zagrożenia upadłością BFG nie 

podejmie interwencji, a bank zostanie zlikwidowa-

ny lub ogłosi upadłość w standardowej  

procedurze.  

Przymusowa restrukturyzacja jest podejmowana 
w sytuacji, gdy bank nie jest w stanie samodziel-
nie prowadzić działalności, a jego upadłość mo-
głaby poważnie zagrażać klientom lub gospodar-
ce. Jednocześnie działania nadzorcze lub prowa-
dzone przez bank nie pozwalają na usunięcie za-
grożenia upadłością. Nie ma więc możliwości ura-
towania banku, a rolą BFG jest zadbanie aby ban-

kructwo nie miało negatywnych skutków dla jego 
klientów lub gospodarki. Działania restrukturyza-
cyjne BFG może podjąć tylko w sytuacji zagroże-
nia interesu publicznego, a w szczególności gdy 
są one niezbędne do utrzymania stabilności finan-
sowej lub kontynuowania funkcji wynikającej z 
prowadzenia działalności bankowej. Warto dodać, 
że interes publiczny w rozumieniu ustawy o BFG 
nie oznacza tego samego co interes publiczny w 
rozumieniu potocznym. Przepisy o BFG interes 
publiczny określają, m.in. jako utrzymanie stabil-
ności finansowej w szczególności przez ochronę 
zaufania do sektora finansowego i zapewnienie 
dyscypliny rynkowej, ograniczenie zaangażowania 
funduszy publicznych, zapewnienie kontynuacji 
realizowanych przez bank funkcji o znaczeniu dla 
całego kraju lub regionu, ochronę deponentów (w 
zakresie środków gwarantowanych) oraz ochronę 
środków powierzonych bankowi przez klientów.  



Do zadań Funduszu należy przygotowanie, aktua-

lizacja i ocena wiarygodności planów przymuso-

wej restrukturyzacji i grupowych planów takiej 

restrukturyzacji dla banków. Plany te są opraco-

wywane na podstawie informacji pozyskiwanych 

od Komisji Nadzoru Finansowego i banków. Raz w 

roku dokonywana jest ocena wykonalności takie-

go planu, którego streszczenie otrzymują banki.  

Na etapie opracowywania planu przymusowej re-

strukturyzacji oceniana jest w pierwszej kolejno-

ści możliwość likwidacji banku w ramach standar-

dowego postępowania upadłościowego. Liczy się 

wiarygodność i wykonalność takiej likwidacji. Bra-

na jest pod uwagę kwestia, czy likwidacja mogła-

by wywrzeć istotnie niekorzystny wpływ na funk-

cjonowanie rynku finansowego oraz poziom zau-

fania rynku, jak również na inne instytucje finan-

sowe i gospodarkę realną oraz dostępność usług 

finansowych. Nie bez znaczenia jest także odpo-

wiedź na pytanie, czy istnieją przeszkody opera-

cyjne uniemożliwiające wypłatę środków gwaran-

towanych w ustawowym terminie jednego tygo-

dnia.  

Plany przymusowej restrukturyzacji muszą iden-

tyfikować liczne funkcje krytyczne, takie jak: 

charakter i zasięg działalności banku, klienci, dla 

których jest on jedynym lub głównym partnerem, 

znaczenie instytucji na poziomie lokalnym, regio-

nalnym, krajowym lub europejskim, charakter 

klientów i zainteresowanych stron itp. Ważna jest 

także możliwość zastąpienia banku przez inną 

instytucję finansową. Tutaj liczy się m.in. czas 

wymagany do przejęcia funkcji przez inną insty-

tucję i koszty związane z tą zmianą.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W przypadku, gdy zagrożony upadłością bank nie 

spełnia przesłanek interesu publicznego wdrażany 

jest plan standardowej upadłości, może zostać 

także zaakceptowany plan przejęcia przedsiębior-

stwa, a wówczas BFG wybiera potencjalnego na-

bywcę, którego zatwierdza nadzór finansowy. Je-

żeli został wdrożony plan przymusowej restruktu-

ryzacji, BFG umarza część zobowiązań zagrożo-

nego banku lub zamienia je na akcje w celu po-

krycia strat i odbudowy funduszy własnych. Tym-

czasowym rozwiązaniem, może być utworzenie 

tzw. instytucji pomostowej, w sytuacji kiedy jest 

potencjalny nabywca ale potrzeba więcej czasu 

na zamkniecie transakcji.  

Co oznacza przymusowa restrukturyzacja dla 

klientów banku? Przede wszystkim zachowują oni 

dostęp do swoich środków. Stan kont deponen-

tów nie zmienia się nawet jeśli mają więcej niż 

100 tys. euro, a ich depozyty gwarantowane są 

na normalnych zasadach. Poza tym kredytobiorcy 

spłacają swoje kredyty na takich samych zasa-

dach jak robili to wcześniej.  

W ciągu ostatniego roku Fundusz opracował około 

600 planów przymusowej restrukturyzacji (m.in. 

dla wszystkich banków spółdzielczych). Jest ona 

jednak stosowana tylko w wyjątkowych sytua-

cjach, gdy występuje interes publiczny. Głównym 

instrumentem, który będzie stosował BFG ma być 

przejęcie (sprzedaż) przedsiębiorstwa, chociaż 

problemem może okazać się zbyt płytki na rynek 

fuzji i przejęć.  

Trzeba też pamiętać, że przymusowa restruktury-
zacja instytucji finansowych, jest metodą postę-
powania z bankami zagrożonymi upadłością, 
gdzie skutki złego zarządzania tą instytucją pono-
szą jej akcjonariusze i wierzyciele, a nie podatni-
cy. Jest ona następstwem wprowadzanych zmian 
w przepisach prawa obowiązujących w Unii Euro-
pejskiej.  
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 Standard jakości obsługi klienta 

– wyróżnij się lub zgiń! 
Katarzyna Stempel, doradca, BODiE 

To 10 razy mniej, niż zakładała firma! Dlaczego 

to takie ważne? Przeciętnie 40% klientów po 

złych doświadczeniach z firmą rezygnuje z jej 

usług. To, że kupi tym razem, nie znaczy, że 

powróci do nas kolejnym razem. A ilu klientów 

zadowolonych powróci do nas w postaci klien-

tów z polecenia? Marc Rosenberg, wicedyrektor 

Cushman and Wakefield, dużego biura obrotu 

nieruchomościami: "Około 50% interesów, ja-

kie robię, ma swoje źródło w referencjach lub 

rekomendacjach. Kontaktuję się z każdym ze 

swoich klientów raz na kwartał. Kiedy osiągają 

jakiś sukces czy dostają awans, wysyłam im 

mały podarunek, taki, jak roślina doniczkowa 

czy zegar. Wysyłam im również kartki z okazji 

urodzin i świąt. Staram się być ich przyjacie-

lem. Za przykład może służyć umowa, jaką za-

warłem kilka lat temu z pewną małą firmą kom-

puterową, dając im w leasing l000 stóp kwa-

dratowych. Później, kiedy łączyli się z inną fir-

mą, zadzwonili do mnie i powiedzieli: Proszę do 

nas przyjechać i porozmawiać o interesach. Po-

jechałem więc i stanęło na tym, że wzięli 3000 

stóp kwadratowych. Później wzięli jeszcze 

9000. A zupełnie niedawno – 30 000. To bardzo 

dużo – przeciętna umowa w tej branży wynosi 

około 5000 stóp. Klient zarekomendował mnie 

również przedsiębiorstwu swojej żony, jednemu 

ze swoich klientów, dużej firmie spedycyjnej, a 

także innej firmie komputerowej. W tym mo-

mencie zawarłem już umowy na około 60 000 

stóp, a wszystko to pochodziło z tego, że drob-

nego klienta, dzierżawiącego zaledwie 1000 

stóp, obsłużyłem najlepiej, jak umiałem. W na-

szej branży przeciętny pracownik robi około 50

–100 000 stóp kwadratowych rocznie, a ja 

osiągnąłem tyle z jednej rekomendacji".  Ban-

kowość w obszarze sprzedaży usług stanowi 

szczególny obszar. Banki to instytucje zaufania 

publicznego, co niesie dla klienta określoną 

wartość produktu i usługi, jaką kupuje w takiej 

instytucji. Zgodność z prawem i z etyką zawo-

dową. Czy banki mogą zatem pozwolić sobie na 

bylejakość i niezadowolenie klienta? Klient XXI 

wieku jest klientem wymagającym i często 

określanym jako „trudny”, wrażliwy na cenę i 

dysonans pozakupowy. Czy wystarczy pokazać 

mu nasz produkt i obsłużyć go „po bożemu”, 

licząc na to, że doceni naszą stałą obecność w 

tym samym miejscu? Czy klientowi świadome-

mu swoich oczekiwań wystarczy fakt, że nasza 

firma jest na rynku i posiada określone produk-

ty, z których może, ale nie musi skorzystać? 

Banki komercyjne korzystają z wielu narzędzi 

produktowych, marketingowych i promocyj-

nych, dzięki którym wygrywają walkę z konku-

rencją. Czy jednak duży budżet promocyjny, 

różnorodność produktów przy jednoczesnej 

standaryzacji usług oraz korzystanie z nowo-

czesnych technologii wystarczą aby pozyskać 

klienta na dłużej? Duże banki budują nowocze-

sne bazy CRM, stosują programy lojalnościowe, 

ale czy na pewno wiedzą czego klient od nich 

oczekuje? Pamiętacie Państwo ostatnią taką 

rozmowę z tzw. konsultantem i jego 

„nieoczekiwaną” propozycję „specjalnej” oferty 

dedykowanej „wyłącznie” dla nas? Właśnie.  

Ze wszystkich postawionych powyżej pytań na 
pewno wynika jedno: Czym bank spółdzielczy 

może się dzisiaj wyróżnić na tak agresywnym 

rynku sprzedaży? Dokąd zmierza globalizacja 
usług i jak się w niej odnaleźć zwykłemu (wcale  

nie „trudnemu”) klientowi? Co takiemu kliento-
wi oprócz „dopasowanych do niego” produktów 
może zaoferować firma, będąca na rynku od 
50, 100, a czasami nawet 150 lat? Ideą prze-

wodnią powstania banków spółdzielczych a ra-
czej spółdzielczości bankowej była idea pracy  
 
1 Źródło: www.nf.pl „Klient zadowolony, czyli jaki?” 
2 Ibidem  

W 2005 r. firma Brain and Company przebadała 362 przedsiębiorstwa. Aż 80% z nich 
było przekonanych, że dostarczają klientom pozytywnych doświadczeń. Gdy wzięto 

pod lupę klientów tych firm, okazało się, że tylko 8% z nich podziela ten pogląd. 

http://www.nf.pl


u podstaw, przetrwania i pomocy w trudnych wa-

runkach polityczno-gospodarczych, upartego i cią-

głego dążenia małymi krokami do celu. Dlaczego 

mielibyśmy dzisiaj nie sięgnąć ponownie do tych 

wartości? Powiecie Państwo – przestarzałe. A jed-

nak większość spośród małych przedsiębiorstw 

spółdzielczych przetrwała do dzisiaj dostosowując 

swoje funkcjonowanie do dynamicznie zmieniają-

cych się warunków otoczenia ekonomicznego. Po-

wiecie Państwo – globalizacja, nie pasują do dzi-

siejszych warunków ekonomiczno-gospodarczych. 

A przecież to na zwykłym kliencie opiera się dzi-

siaj każda firma. Nie na jej produktach, nie na 

kampanii marketingowej, nie na programie lojal-

nościowym, a właśnie na zwykłym kliencie, które-

go pewnego dnia obsłużył Marc Rosenberg tak, 

jakby to był jego najważniejszy klient. Zatrzymaj-

my się więc na chwilę i zwróćmy szczególną uwa-

gę na ten aspekt sprzedaży i działalności firmy w 

ogóle. Bo kiedy bank–firma wprowadzi już wszyst-

kie wymagane regulacje (jak inny bank), dostosu-

je swoje produkty do tego, czego oczekują w ak-

tualnych warunkach społeczno-gospodarczych 

klienci (jak inny bank) oraz poda im ten produkt w 

atrakcyjny sposób (jak inny bank) oraz zadzwoni i 

powie, że ten produkt czeka właśnie na tego 

klienta (tak, jak inny bank), musi oprzeć swoją 

działalność o dodatkową wartość dodaną, której 

„nie serwuje” inny bank. Zwróćmy uwagę na jed-

no z takich aspektów marketingu sprzedaży, które 

zdecydowanie wspiera sprzedaż produktów banko-

wych – budowanie wysokiej jakości usług przy 

jednoczesnej standaryzacji jakości obsługi. 

Zaryzykuję stwierdzenie, iż Standard jakości ob-

sługi jest wynikiem globalizacji działalności przed-

siębiorstw. Wchodząc do sklepu sieci Sephora, czy 

do placówki ING Banku w jakimkolwiek miejscu na 

świecie spodziewamy się tej samej obsługi. Klient, 

który wybrał właśnie tę sieć a nie inną, jest świa-

domy tego, czego oczekuje. Wprowadzenie stan-

dardu jakości obsługi wymaga od firmy ujednoli-

cenia procesów działania, co niesie ze sobą duży 

wysiłek podczas wdrażania, ale nie mniejszy w 

celu jego utrzymania – stały monitoring i wychwy-

tywanie luk. Ponadto może wynikać ze strategii 

działania przedsiębiorstwa – jeśli firma wprowadza 

określoną strategię sprzedaży, nieuniknione jest 

wprowadzenie określonych procesów takich jak 

budowanie budżetów sprzedaży, systemów moty-

wacyjnych, czy systemów oceny okresowej pra-

cownika. Jednak kryteria ilościowe stanowią wy-

łącznie suche dane liczbowe, które nie zawsze od-

zwierciedlają wkład pracownika w wykonanie pla-

nu. Wyniki liczbowe ładnie wyglądają w tabelach i 

na wykresach, ale czy w ten sposób można okre-

ślić właściwy wkład pracownika, czy zespołu w re-

alizację nałożonych zadań sprzedażowych? Nie-

które firmy liczą ilość wykonanych dziennie telefo-

nów, czy przeprowadzonych rozmów sprzedażo-

wych. Zbliża nas to do kryteriów jakościowych 

oceny pracownika, ale nie całkiem. Wprowadzony 

standard jakości obsługi zbliża nas natomiast real-

nie do kryteriów jakościowych. Zaryzykujmy ko-

lejne stwierdzenie – wdrożenie standardu jakości 

obsługi klienta może być nie tylko narzędziem re-

alizacji celów strategicznych przedsiębiorstwa, ale 

wręcz koniecznością w warunkach działania na 

każdym konkurencyjnym rynku, warunkiem wy-

różnienia z bezładu i oznaką profesjonalizacji dzia-

łania. Dla firmy przekłada się na jednolitość pro-

cedur, unormowanie procesów takich jak składa-

nie reklamacji, czy obsługa logistyczna, budowa-

nie określonego wizerunku (czy zauważyliście 

Państwo, jak energicznie pracuje nad tym w tej 

chwili znana wszystkim Biedronka?) i pozycji na 

rynku – mBank znamy głównie z usług interneto-

wych a SKOK-i głównie z łatwo udzielanych poży-

czek. To też jest element standardu jakości obsłu-

gi. Na każdym szkoleniu dla managerów sprzeda-

ży słyszymy – Chcesz być liderem wyróżnij się! 

Wyróżnij się albo zgiń.. Autorem tych słów jest 

Jack Trout3 – guru współczesnego marketingu,  

 
3 Trout J., Rivkin S., Wyróżniaj się lub zgiń. Jak przetrwać w 

erze morderczej konkurencji?, Kraków 2001.  

 
Mimo odmiennego charakteru i specyfiki 

oferowanych usług: bankowości internetowej, 
tradycyjnej, korporacyjnej oraz private 
banking, wspólnym mianownikiem naszych 
marek są: wysoka jakość, bliskie relacje z 

klientami oraz innowacyjne podejście do 
tworzenia oferty.  

z listu Cezarego Stypułkowskiego,  

prezesa mBank SA 

Dbałość o systematyczne podnoszenie jakości 

świadczonych usług to jedno z priorytetowych 

założeń strategii rozwoju konsekwentnie 

realizowanej przez nas od wielu lat. Pamiętając 

o tym, że potrzeby Klientów wyznaczają 

standardy obsługi, SGB stale dąży do 

wzbogacania swojej oferty o produkty i usługi, 

które w pełni sprostają Państwa oczekiwaniom. 

ze strony www SGB-Banku SA 



a przecież najlepsze lata ma już za sobą. Wbrew 

pozorom, stosowanie przez firmy, szczególnie 

sprzedające usługi, standardy obsługi klienta  

 powodują właśnie wyróżnienie na rynku – marka/ 

firma staje się rozpoznawalna. Celowo używam 

tych słów zamiennie. Najbliższy nam przykład? 

Która z osób spotkanych na ulicy dzisiaj pamięta, 

że neoBank to Wielkopolski Bank Spółdzielczy? To 

marka handlowa, ale rozpoznawalna i niesie ze 

sobą pewne konotacje – nie tylko wizualne. Jej 

wdrożenie oznaczało wprowadzenie szeregu dzia-

łań, które przełożyły się, a dzisiaj możemy to już 

powiedzieć z całą pewnością, na jej rozpoznawal-

ność. Jedną ze zmian było właśnie wdrożenie 

standardu obsługi klienta. Wielkopolski Bank Spół-

dzielczy to duży bank, ale tym bardziej sukces 

mogą odnieść banki małe. Jest jeszcze jeden 

aspekt – bardziej ludzki, dając naszym pracowni-

kom jednolitą informację o procesach postępowa-

nia, przekazujemy im jednocześnie informację o 

pożądanych wzorcach zachowań – element nie do 

przecenienia dla wszystkich managerów zarządza-

jących zespołami. To doskonałe narzędzie do pod-

noszenia skuteczności i sprawności działania ze-

społów, ułatwiające z jednej strony codzienną pra-

cę, z drugiej ocenę pracownika. Ujednolicone pro-

cesy działania podnoszą jednocześnie kompeten-

cje pracowników, ale również ich odpowiedzialność 

za wspólną realizację celów.  

Aby pracownicy mogli je stosować powinny być 
jednolite dla wszystkich, przejrzyste i w miarę 
uproszczone. Im bardziej są skomplikowane tym 
większy opór w ich stosowaniu.  

Czym więc jest stan-

dard jakości obsługi 

klienta? 

Jakość w sensie produk-

cyjnym kojarzy nam się 

głównie z jakością wyko-

nania produktu. Nato-

miast Kotler radzi, aby 

„zamiast skupiania uwa-

gi na wytwarzaniu pro-

duktów, przejść do sku-

piania uwagi na klien-

tach”4. W sensie sprze-

dażowym więc „O jako-

ści można mówić wtedy, 

kiedy klienci do nas wra-

cają a produkty 

nie.” (Siemens). Jakość 

w oderwaniu od produk-

tu jest wyłącznie jako-

ścią obsługi. Jest warto-

ścią dodaną produktu/

usługi, jakie oferuje 

przedsiębiorstwo, pracu-

jąc na ekonomiczną war-

tość dodaną, kiedy to 

inwestycja poniesiona 

dzisiaj jest jutro warta 

więcej. Dlaczego więc 

nie poświęcamy jej wię-

cej uwagi?  

Standard jakości obsługi 
to zbiór pożądanych, 

ujednoliconych wzorców 
zachowań zarówno wo-
bec klienta wewnętrzne-
go (współpracownik), 

jak i klienta zewnętrzne-
go (kupujący). W środo-
wisku banku, wzorce te 
dotyczą określonych  

 
4 Philip Kotler, „Marketing od A 

do Z”, PWE Warszawa 2004.  



działań, jakie wykonujemy zarówno wobec współ-
pracowników, jak również podczas obsługi klienta 

zewnętrznego: mogą to być procedury postępo-
wania podczas zakładania konta/lokaty, wniosko-
wania o kredyt, zachowanie etyki zawodowej, czy 

przestrzeganie prawa. Ale również, a może przede 
wszystkim, standard obsługi dotyczy procesów 

komunikowania się, czy to przez telefon, czy bez-
pośrednio. Nie tylko w trakcie obsługi, ale również 
po jej zakończeniu. Jakie elementy powinny złożyć 
się na standard jakości obsługi? Wybór tych ele-

mentów zdecydowanie zależy od koncepcji warto-
ści jakie firma reprezentuje oraz strategii, jaką 
obrała za swój cel. Myśląc o standardzie obsługi w 

pierwszej kolejności myślimy o aspektach wizual-

nych. Jeśli bank stawia przede wszystkim na wize-
runek będzie to jeden z kluczowych elementów 
standardu, odpowiednio sformalizowanych. To 
ważne, żeby zrobić tzw. dobre pierwsze wrażenie: 

standard ubioru pracownika placówki, standard 
wyglądu placówki (czystość, porządek, itp.), wizu-
alizacja aktualnych promocji. To pierwszy komuni-
kat jaki wysyłamy klientowi, zaniedbana placów-

ka, w której zawsze są kolejki do okienka raczej 
zniechęca do ponownej wizyty, a skomplikowany 
system transakcji elektronicznych nie zachęci do 

powrotu na jego stronę. Kolejny komunikat jaki 
wysyłamy klientowi to sposób jego przyjęcia w 
placówce, czy powitania przez telefon. Klient za-
dowolony to klient zauważony, taki, który po-

czuł się w centrum uwagi. Jak klient Marca Rosen-
berga. Stare chińskie przysłowie mówi: „Jeśli nie 
umiesz się uśmiechać, nie otwieraj sklepu.” Nie 
bez przesady zadaniem każdego pracownika infoli-

nii jest przede wszystkim uśmiechać się przez te-
lefon. Jeśli firma przyjmuje za swój cel właśnie 
zadowolenie klienta, będzie się starała za każdym 
razem, aby poczuł się zauważony. Jak wynika z 

badania, które na zlecenie firmy Verint przepro-
wadzono wśród ponad 7000 konsumentów z 6 
krajów, klienci są niezadowoleni i poirytowani z 
powodu negatywnych doświadczeń w zakresie ob-

sługi ze strony przedsiębiorstw. Tylko prawie jed-

na czwarta ankietowanych (22%) przyznała, że 
cena jest dla nich ważniejsza od jakości obsługi.6  

Kolejne aspekty dotyczą samej prezentacji oferty i 

oczekiwań klienta. To, czy dana firma stosuje 

określone techniki sprzedaży, czy nie, jest strate-

gicznym wyborem jej menedżerów. Zwykle zada-

niem każdego doradcy (sic! nie sprzedawcy!) jest 

takie przedstawienie oferty aby klient odniósł wra-

żenie, że nie kupuje samego produktu, ale korzy-

ści z nim związane. Narzędzia jakie do tego zasto-

suje, powinny być jednak jednolite dla wszystkich 

pracowników firmy. Zdarza się, że wybrani pra-

cownicy z różnych względów (przyzwyczajenie, 

opór, niedbalstwo) nie stosują się do wymogów 

standardu. Wtedy należy zadać sobie pytanie, czy 

nadal chcą być jej pracownikami? Skoro stosowa-

nie standardów wymaga wysiłku od wszystkich 

uczestników tego procesu, tym większa spada od-

powiedzialność na każdego uczestnika z osobna. 

Zakłócenie tego procesu powoduje efekt domina, 

a nieme przyzwolenie na to zakłócenie skutkuje w 

efekcie brakiem wdrożenia standardu.  

Każdemu elementowi standardu powinno nadać 

się jego wagę. Są aspekty bardziej, lub mniej roz-

budowane. Jeśli firma uzna, że strategiczne zna-

czenie ma dla niej budowanie długotrwałych rela-

cji z klientem i w ten sposób oddziaływanie na 

proces zakupu, większy nacisk położy na badanie 

potrzeb klienta i budowanie jego lojalności. Z ba-

dania firmy Verint (jw.) wynika, że aż 64% re-

spondentów stwierdziło, że irytuje ich konieczność 

oczekiwania na rozmowę z przedstawicielem fir-

my7. Trudno budować długotrwałe relacje w takich 

okolicznościach. W przypadku, gdy dużą wagę 

przywiązuje się do sprzedaży nowych produktów, 

wtedy najwyżej oceniany będzie aspekt sprzedaży 

wiązanej i prezentacji różnorodności oferty. I tak  

 
5 idem  
6 Źródło: www.egospodarka.pl „Jakość obsługi klienta ważniej-

sza od ceny”.  
7 idem 
8 Philip Kotler, „Marketing od A do Z”, PWE Warszawa 2004.  

„Sprzedawaj swoim klientom takie produkty i 

tak, jak chciałbyś, żeby sprzedawano je Tobie. 

Po drugie, pamiętaj, że Twoje powodzenie 

zależy od Twojej zdolności dawania 

zadowolenia klientom.” 5 

Philip Kotler tak określa  

złota regułę marketingu: 

wróćmy do twórcy współczesnego marketingu: 

„Skąd będziesz wiedział, że dobrze działasz na 
rzecz klienta? Zobaczysz to nie w swoich 

rocznych zyskach, ale w udziale jaki masz w 
umyśle i sercu klienta. Firmy, systematycznie 
zwiększające swoje udziały w umysłach i 
sercach klientów, nieuchronnie zwiększą swoje 

udziały w rynku i swoją rentowność.”8 

Na zakończenie naszych rozważań...  

http://www.egospodarka.pl


dalej. Co zrobić więc, aby wdrożenie standardu  

jakości obsługi stało się skuteczne? Znany model  

zarządzania jako pierwszy krok podaje planowa-

nie. Dlaczego to Roald Amundsen wygrał wyścig 

na biegun południowy, a w efekcie wyścig o życie, 

z Robertem Scottem? Okazało się, że kluczowe 

okazało się właśnie przygotowanie do całej wypra-

wy. Amundsen zamieszkał z Eskimosami i żywił 

się surowym mięsem, radził się jakich psów użyć 

w trakcie wyprawy i jak racjonować porcje żywie-

niowe – na swojej trasie rozmieścił kilka przystan-

ków z zapasem żywności, które dobrze oznaczył, 

tak aby były widoczne z daleka i w czasie burzy 

śnieżnej. Można powiedzieć, że Scott przegrał, bo 

nie zaplanował, a jego kucyki nie sprawdziły się w 

surowych warunkach klimatycznych bieguna. W 

efekcie stracił również życie. Dobrze zaplanowane 

działanie, to również przygotowanie wszystkich 

uczestników wdrożenia na każdym szczeblu. Pra-

cownik, który ma poczucie odpowiedzialności za 

działania wdrażane przez management, jest bar-

dziej zmotywowany do tego, aby je stosować, niż 

ten, który nie widzi celu tego działania. Na pewno 

pomocne będą tu również warsztaty i szkolenia, 

które przygotują do nowej roli i nowych funkcji. Z 

drugiej strony – odpowiedzialność za właściwe  

Źródło: TNS POLSKA prowadzi ranking „Jakość na 

bank – Niezależny audyt jakości obsługi” od 2012 r.  

 

wdrożenie spoczywa również na kierownictwu fir-

my, stały monitoring i wychwytywanie wąskich 

gardeł to rola właśnie managementu, zarówno 

niższego jak i wyższego szczebla. 

 
Dowód?  

Jack Welsh, były dyrektor naczelny General Elec-
tric twierdził: „Najlepszym sposobem utrzymania 
klientów jest ciągłe zastanawianie się, jak można  
dać im więcej za mniej.” Firma GE ogłosiła zysk 

operacyjny za czwarty kwartał 2014 roku w wyso-
kości 5,6 miliarda dolarów przy zysku operacyj-
nym na akcję na poziomie 0,56 dolara, co stanowi 

6-procentowy wzrost w porównaniu z wynikiem za 
czwarty kwartał 2013 roku.9 Zdobywajmy więc 
umysły i serca naszych klientów również poprzez 
stałe podwyższanie standardu jakości ich obsługi. 

Koszt jego wdrożenia jest nieporównywalnie 
mniejszy, niż koszt utraty każdego klienta z osob-
na.  
 
 
 

 
 
 
9 Ze strony www spółki.  



Przyjmujemy zapisy na szkolenia realizowane przez BODiE w najbliższym czasie: 

Data Temat szkolenia Miejsce Koordynator 

 Cena  

 12 os.              
i pow.  

 poniżej       
12 os.  

29.05.2018 
Zasady udzielania oraz obsługi kredytów z po-
mocą ARiMR (linia RR, Z, K02) 

Poznań 
Oddział 
Poznań 

350,00 zł 380,00 zł 

30.05.2018 
Bank w obliczu RODO – główne zagadnienia, 
zagrożenia i zmiany w przepisach z ochrony 
danych osobowych 

Bydgoszcz 
Oddział 

Bydgoszcz 
430,00 zł 500,00 zł 

30.05.2018 
Bank w obliczu RODO – główne zagadnienia, 
zagrożenia i zmiany w przepisach z ochrony 
danych osobowych 

Bydgoszcz  
Oddział 

Bydgoszcz 
430,00 zł 500,00 zł 

30.05.2018 

Zasady prowadzenia rachunków bankowych ze 
szczególnym uwzględnieniem współpracy z or-
ganami egzekucyjnymi, przy jednoczesnym 
przedstawieniu nowych zasad prowadzenia ra-
chunków bankowych a także zasad prowadze-
nia rachunku VAT od 1 lipca 2018 r.                                                                      

Warszawa 
Oddział 

Warszawa 
490,00 zł 550,00 zł 

30.05.2018 
Metodyka Bion w 2018 roku, przygotowanie do 
badania i oceny nadzorczej Lututów 

Oddział 
Warszawa 

450,00 zł 520,00 zł 

01.06.2018 
Zarządzanie Ryzykiem Operacyjnym w Banku 
Spółdzielczym 

Poznań 
Oddział 

350,00 zł 380,00 zł 
Poznań 

01.06.2018 
Egzekucja z rachunku bankowego (z uwzględ-
nieniem zmian wynikających z wprowadzenia 
nowych szablonów w systemie Ognivo EZ) 

Warszawa 
Oddział 

Warszawa 
490,00 zł 550,00 zł 

04.06.2018 Bankowy Inspektor Ochrony Danych  Warszawa 
Oddział 

490,00 zł 560,00 zł 
Warszawa 

04.06.2018 
Split payment i rachunek VAT (dla pracowników 
odpowiedzialnych za ofertę produktową) 

Poznań 
Oddział 

350,00 zł 380,00 zł 
Poznań 

04.06.2018 
Zasady udzielania oraz obsługi kredytów z po-
mocą ARiMR (linia RR, Z, K02) 

Tczew 
Oddział 

370,00 zł 420,00 zł 
Bydgoszcz 

05.06.2018 
Realizacja umowy o prowadzenie mieszkanio-
wego rachunku powierniczego 

Tczew 
Oddział 

Bydgoszcz 
370,00 zł 420,00 zł 

05.06.2018 

Zasady wypełniania obowiązków informacyj-
nych wynikających z RODO oraz innych ustaw: 
EURO-FATCA, ustawy o usługach płatniczych 
oraz ustawy o kredycie konsumenckim i kredy-
cie hipotecznym 

Poznań 
Oddział 
Poznań 440,00 zł 520,00 zł 

 

05-06.06.2018 

Restrukturyzacja kredytów w banku spółdziel-
czym jako najefektywniejszy sposób poprawy 
jakości portfela kredytowego. Praktyczne 
aspekty restrukturyzacji bankowych ekspozycji 
kredytowych 

Poznań 

Oddział 
Poznań 549,00 zł 649,00 zł 

 

05-06.06.2018 
przeniesione z 
07-08.06.2018 

Analiza operatów szacunkowych oraz danych 
źródłowych i dokumentacji nieruchomości sta-
nowiących zabezpieczenie spłaty kredytu.  
Zasady wyceny nieruchomości i analizy rynku  
– podstawy teoretyczne i analiza przypadków 

Lututów 
Oddział 

Warszawa 
640,00 zł 700,00 zł 

06-07.06.2018 
SGB-Bank SA jako dostawca usług rozliczenio-
wych w płatnościach dewizowych (przekazy i 
operacje dokumentowe) 

Poznań 

Oddział 
Poznań 549,00 zł 649,00 zł 

 

06-07.06.2018 Skuteczna windykacja wierzytelności banku Tczew 

Oddział 

660,00 zł 760,00 zł 
Bydgoszcz 

08.06.2018 
Jak efektywnie monitorować ekspozycję kredy-
tową? Tczew 

Oddział 
490,00 zł 550,00 zł 

Bydgoszcz 



 

 

Zadzwoń lub napisz: 

 

 

Biuro Szkoleń i Rozwoju 

 

Poznań 

61-725 

ul. Mielżyńskiego 20 

T.: +48 61 42 37 201/202 

F.: +48 61 42 37 109 

E.: poznan@bodie.pl 

 

Bydgoszcz 

85-950 

ul. Chodkiewicza 89–91 

T.: +48 52 32 35 265/266 

F.: +48 52 32 89 252 

E.: bydgoszcz@bodie.pl 

 

Warszawa 

01-258  

ul. Wolska 191 (Hotel Colibra) 

T.: +48 22 20 83 882 

F.: +48 22 83 69 962  

E.: warszawa@bodie.pl 
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