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Streszczenie

Głównym celem rozważań jest identyfi kacja najlepszych z punktu widzenia 
klienta indywidualnego serwisów internetowych bankowości elektronicznej 
w Polsce w 2014 roku. Wykorzystanie instrumentów nowoczesnej technologii 
komunikacyjnej do kontaktów z  klientami e-bankowości stwarza bankom 
przewagę konkurencyjną oraz przedstawia możliwości świadczenia usług ban-
kowych w sposób wygodny dla klientów. Bankowość elektroniczna prowadzi do 
umocnienia pozycji banku w konkurencyjnym środowisku rynkowym, dlatego 
właśnie wysoka jakość witryny internetowej często odgrywa decydującą rolę 
w postrzeganiu całego banku. Badaniu metod umocnienia tej pozycji poświę-
cono niniejszy artykuł. Po krótkim wprowadzeniu na temat sytuacji w banko-
wości elektronicznej w Polsce autorzy określają założenia do prowadzonych 
badań. W badaniach wykorzystano metodę oceny punktowej oraz metodę 
oceny punktowej z preferencjami. Na jej podstawie zbudowano elektroniczny 
arkusz ocen udostępniony w  Internecie i poproszono wybranych w sposób 
celowo-przypadkowy użytkowników o  jego wypełnienie. Następnie na pod-
stawie uzyskanych wyników autorzy przeprowadzili wielostronne analizy oraz 
przedstawili wynikające z nich wnioski i rekomendacje. Autorskim wkładem do 
badań była specyfi kacja kryteriów oceny serwisów (w grupach ekonomicznych, 
technicznych i antykryzysowych) jako głównych wyznaczników postrzegania 
jakości witryn internetowych, identyfi kacja najlepszych witryn e-bankowości 
oraz sformułowanie wniosków mogących stać się punktem wyjścia dla stwo-
rzenia skutecznego systemu zarządzania jakością e-usług w tej dziedzinie.

Słowa kluczowe: bankowość elektroniczna, oceny witryn webowych, 
czynniki rozwoju witryn internetowych.

Kody JEL: O32, M15

Wstęp

W bankowości elektronicznej w Polsce umacniają się tendencje świadczące 
o tym, że kryzys, który rozpoczął się w drugiej połowie 2008 roku właściwie 
tej sfery nie dotyczy. W stosunku do roku 2013 liczba klientów indywidualnych 
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mających potencjalny dostęp do konta wzrosła o 15% (o 9% więcej niż w 2012 
roku) osiągając ponad 25 mln użytkowników; liczba aktywnych klientów 
indywidualnych o ponad 5%, osiągając poziom 13 060 mln (NETB@NK 2014). 
Jest to więc niewątpliwie najszybciej rozwijający się sektor bankowości i nic nie 
wskazuke na to, żeby coś było w stanie zachwiać te pozytywne trendy. 

Wzrost liczby klientów (w liczbach bezwzględnych) pokazano na wykresie 1. 
Wzrostowi liczby klientów z potencjalnym dostępem do konta przez Internet 
towarzyszy ciągły przyrost liczby klientów aktywnych (co najmniej jedna ope-
racja w ciągu miesiąca). Od końca 2008 do końca 2014 roku ich liczba wzrosła 
o ponad 13 mln, czyli o 123% . Z roku na rok populacja nowych użytkowników 
korzystających z możliwości jakie daje Internet do obsługi transakcji banko-
wych, jest coraz większa. W 2008 roku przybyło ponad 890 tys. osób, w 2012 
roku aż 3 miliony, w 2014 roku więcej niż 3 miliony. Aktywnych klientów jest 
blisko 53% wszystkich posiadających elektroniczny dostęp do konta. 

Wykres 1. Kształtowanie się liczby klientów z dostępem elektronicznym do 
konta w latach 2001-2014 (w mln)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Związku Banków Polskich: http://www.zbp.pl/Net-
bank_Q4_2014v3.pdf [dostęp: kwiecień 2015].

Polska w statystykach europejskich, jeśli chodzi o penetrację, wypada 
całkiem dobrze – wg raportu ComScore (bank24.blox.pl 2013) zajmuje szóste 
miejsce (52, 3%), przy średniej europejskiej 40%. Największą penetracją inter-
netowej bankowości zanotowano w Holandii 66%, najniższą – w Szwajcarii 
(18,8%). Przed Polską plasują się: Francja (60%), Finlandia (56,4%), Szwecja 
(54,2%), za Polską – m.in. Niemcy, Hiszpania, Dania i Norwegia. Dynamika 
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wzrostu liczby klientów bankowości elektronicznej w Polsce jest nadal jedną 
z najwyższych na naszym kontynencie – w ostatnich latach przyrost wynosi 
ponad milion rocznie. 

Problemy oceny stron internetowych, a w szczególności dostępu do usług 
elektronicznych banków są bardzo obszernie dyskutowane w literaturze, ale 
nie ma jednej recepty, które by im zapobiegała Przegląd literatury pokazuje, że 
serwisy elektroniczne banków mogą być analizowane z punktu widzenia (Bauer, 
Hammerschmidt et al., 2005; Chiou, Lin et al., 2010; Chmielarz, Szumski et 
al. 2011; Mateos, Mera et al. 2001; Migdadi 2008; Miranda, Cortes et al., 2004; 
Sikorski 2013; Webb, Webb 2004; Wielki 2012; Yang, Cai, Zhou, Zhou 2005):
– użyteczności (mapa strony, katalog adresowy),
– interakcyjności (dostępności i zwrotności),
– funkcjonalności (wyszukiwanie, nawigacja, znaczenie treści),
– wizualizacji (zestaw kolorów, tło, grafi ka, tekst),
– efektywności (koszty zakupu, transportu, różnica cen w sklepach tradycyj-

nych i internetowych),
– niezawodności.

Większość metod oceny serwisów e-bankingu ma charakter tradycyjnych 
metod punktowych opartych na określonyvh zestawach kryteriów, ocenianych 
wg ustalonej skali. Wśród kryteriów najczęściej powtarzają się kryteria tech-
niczne i funkcjonalne. Wiele z nich zawiera czynniki, które mogą być oceniane 
w sposób dalece subiektywny: jasność tekstu, atrakcyjność kolorów, obrazów 
i zdjęć, szybkość dotarcia do poszczególnych funkcji i ich realizacji) itp. Ponad-
to, część użytkowników nie traktuje poszczególnych grup kryteriów w sposób 
równoważny. Z drugiej strony występują też liczne problemy z określeniem dla 
nich preferencji oraz oceny relacji między nimi. Tego typu analizę porównawczą 
wykonuje się w trzech zasadniczych przypadkach umożliwiających:
– specyfi kację i dokładne badania dziedziny, w której zastosowane jest dane 

oprogramowanie,
– budowę rankingu rozwiązań IT istniejących na rynku,
– identyfi kację tych cech systemów, które sprawiają, że konkretne, zastosowane 

w praktyce rozwiązania są lepsze od innych.
W artykule skoncentrowano się na trzecim przypadku.  

Założenia badania 

Na początku 2014 roku przeprowadzono badania jakości serwisów elek-
tronicznego dostępu do usług najpopularniejszych wśród indywidualnych 
klientów banków w Polsce na próbie 361 osób, z których 311 wypełniło ankietę 
prawidłowo. Próba została dobrana celowo – badania przeprowadzono na 
studentach Uniwersytetu Warszawskiego oraz Akademii Finansów i Biznesu 
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Vistula w Warszawie, na kierunkach odpowiednio: zarządzanie i informatyka, 
w przedziale wiekowym 19-45 lat, w losowo wybranych grupach ćwiczenio-
wych. Wśród badanych było 69% kobiet i 31% mężczyzn, głównie z Warszawy 
i okolic. Każdy z badanych deklarował posiadanie co najmniej jednego elek-
tronicznego dostępu do konta, co najmniej jednego z banków działających na 
terenie Polski (15 osób – do dwóch, 2 – do trzech), przebadano więc łącznie 
dostęp do 339 aktywnych kont elektronicznych.

W badanej populacji dominująca liczba osób posiadała konta w trzech 
rodzajach banków: internetowych (np. mBank, Toyota Bank, Inteligo PKO 
BP), nowoczesnych (np. Alior Bank, Millenium) i największych (np. PKO BP, 
BZ WBK). Nie pokrywa się to z rankingiem liczby użytkowników kont z elek-
tronicznym dostępem deklarowanym przez banki, ale biorąc pod uwagę, że 
w rozdziale tym charakteryzowano tylko konta aktywne oraz fakt, że badana 
populacja jest populacją młodą, struktura wykorzystania kont była zapewne 
bardziej zbliżona do rzeczywistej niż wynikająca z ofi cjalnych statystyk. 

Najwięcej kont z dostępem internetowym mieli klienci mBanku (20,04%), 
następnie Alior Banku (15,23%) i Inteligo PKO BP (12,02%). Najmniej w grupie 
badanej było klientów mających konta w: Deutsche Banku (0,85%), VW Banku 
(2,94%) oraz BPH (3,21%). Rozpiętość między najmniejszym a największym 
udziałem elektronicznych dostępów do własnych kont w ogólnej liczbie respon-
dentów wynosi ponad 19%. Tylko w czterech na trzynaście z wyróżnionych 
banków osiągnięto udział klientów powyżej średniej wynoszącej 7,69%. Udział 
innych klientów innych banków w badanej próbce również był niższy niż średnia.

Wykres. 2. Procentowy udział klientów kont z elektronicznym dostępem 
do wybranych banków podanych przez użytkowników
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Źródło: opracowanie własne.
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Wszystkie obliczenia zostały przeprowadzone przy zastosowania własnego, 
opartego na literaturze i konsultacjach z ekspertami, zestawu kryteriów służą-
cych do oceny elektronicznego dostępu do usług wybranych banków.

Kryteria przyjęte w poniższym badaniu można podzielić na dwie zasad-
nicze grupy: 
– ekonomiczne – oprocentowanie nominalne roczne, prowadzenie rachunku 

zł/mies., prowizja za dostęp do kanałów elektronicznych, opłata za przelew 
do banku macierzystego, opłata za przelew do innego banku, procent za 
depozyty – lokata 10 tys., opłata za wydanie karty, opłata za obsługę karty 
– zł/mies.;

– techniczne – funkcjonalne – ze względu na duże podobieństwo usług pod-
stawowych wyróżniono jedynie ponadstandardowe usługi dodatkowe typu: 
ubezpieczenia, fundusze inwestycyjne, przelew za granicę, czy rachunek 
walutowy; technologiczne – liczba bezprowizyjnych bankomatów, kanały 
dostępu do konta (placówki, Internet, Call Center, telefon komórkowy), 
zabezpieczenia (identyfi kator i hasło, token, protokół SSL, lista haseł jed-
norazowych, lista kodów jednorazowych).
W  momencie rozprzestrzenienia się znamion kryzysu gospodarczego 

do kryteriów oceny internetowych serwisów oferujących dostęp do usług 
bankowych w  postaci omówionej powyżej, dołączono zestaw kryteriów 
psychologicznych, w tym tzw. antykryzysowych obejmujących wszystkie – 
w ocenie współpracujących z autorami ekspertów – przejawy działalności, 
które miały przeciwdziałać potencjalnym skutkom kryzysu w sferze bankowej 
(Chmielarz 2009). Grupa tych czynników została zaproponowana również do 
uwzględnienia ankietowanym podczas ostatniej oceny witryn bankowych. 
W proponowanym zestawie działań antykryzysowych znalazły się:
– dynamika oprocentowania lokat (obniżenie, podwyższenie, różnice procen-

towe, kierunki zmian),
– dynamika oprocentowania kredytów (obniżenie, podwyższenie, różnice 

procentowe, kierunki zmian),
– stabilność polityki podstawowych opłat (liczba i charakter zmian),
– stopień zaufania klientów (liczba klientów indywidualnych i jej dynamika, 

długość działania banku na rynku polskim),
– średnia miejsc zajętych w  rankingach internetowych i  w  czasopismach 

branżowych z ostatniego roku.
Badanie jest kolejnym, cyklicznie przeprowadzanym rankingiem, którego 

zasadniczym celem jest ocena czynników wpływających na użyteczność witryn 
internetowego dostępu do kont indywidualnych w bankach (Chmielarz 2010b). 
Ten sam zestaw kryteriów oceny zastosowano w badaniach stanu i zmian elek-
tronicznej bankowości w 2013 roku, na przełomie lat 2010/2011 oraz wcześniej, 
przed rozpoczęciem kryzysu w 2008 roku. Zostały one stworzone w trakcie 
zainicjowanej przez nas, internetowej dyskusji między badaczami z wiodą-
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cych ośrodków uniwersyteckich zajmujących się bankowością elektroniczną 
w Polsce, takimi jak: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet 
Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersy-
tet Szczeciński, Szkoła Główna Handlowa, Wydział Nauk Ekonomicznych UW. 
W badaniu, dokonanym na tej samej grupie kryteriów, ankietowani wypełniali 
istniejące w Internecie ankiety charakteryzujące witryny internetowego dostępu 
do usług elektronicznych banków, w których posiadali konta. Uzyskane wyniki 
opatrywano komentarzem. 

W prostej metodzie punktowej mierzy się odległość od maksymalnie moż-
liwej do uzyskania (wg zakładanej skali wartości). Dotyczy ona wartości miary 
kryterium i w sensie odległości jest taka sama, kiedy mierzymy odległości 
kryterium pierwszego od drugiego, jak i na odwrót. Nie określa się natomiast 
relacji między poszczególnymi kryteriami. Za taką miarę można uważać nada-
nie poszczególnym kryteriom (lub ich grupom) skali preferencji. Liniowa skala 
preferencji w postaci znormalizowanej określa z kolei udział poszczególnych 
kryteriów w ostatecznym wyniku, wyznacza więc jednorazową relację między 
kryteriami w odniesieniu do całości oceny, jest również jakby „uśrednioną” 
miarą dla kryteriów w poszczególnych przypadkach, nie indywidualizując 
oceny dla każdego z nich. Ale też nie określa o ile każde z kryteriów jest lepsze/
gorsze niż inne. Jest tylko pochodną od znormalizowanej odległości. 

Analiza porównawcza internetowego dostępu do kont 
w bankowości elektronicznej metodą punktową

Do oceny kryteriów ekonomicznych, technicznych oraz antykryzysowych 
posłużyła tabela wyjściowa, w której przedstawiono oferty banków dotyczące 
usług bankowości elektronicznej wykorzystywane przez ankietowanych oraz 
opłaty związane z korzystaniem z kont bankowych, którymi możemy zarządzać 
przez Internet, utworzona na podstawie danych uzyskanych ze stron interne-
towych poszczególnych banków. 

Na podstawie wypełnionych ankiet utworzono uśrednioną tabelę zbiorczą 
ocen kryteriów generowanych przez użytkowników (por. tabela 1.). 

Rozpiętość w ocenach respondentów analizowanych banków sprowadza się 
do blisko 16,4 punktów procentowych (wobec 7 punktów procentowych w 2013 
roku, 5 punktów procentowych w roku 2010/11, a 2,25 punktu w roku 2008), co 
świadczy o rosnącym zróżnicowaniu ocen; potwierdza to poprzednio wysuniętą 
tezę, że okres kryzysu powiększył radykalizm ocen i zwiększył wymagania 
wobec narzędzi dostępu do konta. 

Najlepiej w  tej klasyfi kacji wypadły ING Bank Śląski (81,77%) i  BPH 
(79,51%). Zaraz za nimi: BZ WBK and Inteligo PKO BP S.A. Zastanawiająco 
nisko – na piątej pozycji – znalazł się mBank, zajmujący dotąd czołowe pozycje 
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i niezwykle popularny w analizowanej grupie osób (nisko oceniono w nim – co 
ciekawe – zakres funkcjonalności, czytelność i łatwość obsługi, czy zachowania 
w okresie kryzysowym – 0,5). Zwłaszcza, że w rankingach (Samcik, Ostrowski 
2010) do maja 2010 roku utrzymywał on pierwszą pozycję.

Tabela 1. Zbiorcza tabela ocen
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Oprocentowanie 
nominalne roczne 
kont osobistych

0,28 0,37 0,42 0,43 0,40 0,39 0,31 0,44 0,19 0,56 37,92 

Prowadzenie 
rachunku zł/mies. 0,99 0,86 0,97 0,70 0,80 0,46 1,00 0,84 0,53 0,50 76,57 

Opłata za przelew do 
banku macierzystego 0,96 0,91 1,00 0,95 0,90 1,00 1,00 0,88 1,00 1,00 95,93 

Opłata za przelew do 
innego banku 0,97 0,89 0,86 0,80 0,95 1,00 0,91 0,84 0,88 1,00 91,01 

Polecenie zapłaty 0,88 0,84 0,94 0,78 0,93 1,00 1,00 0,91 0,81 0,88 89,69 
Opłata za wydanie 
karty debetowej 0,99 0,88 0,94 0,93 0,98 1,00 1,00 0,84 1,00 1,00 95,68 

Opłata miesięczna za 
kartę zł/mies. 0,83 0,66 0,83 0,68 0,78 0,57 0,53 0,84 0,50 0,81 70,38 

Usługi dodatkowe 0,86 0,74 0,83 0,75 0,73 0,75 0,88 0,66 0,59 0,94 77,18 
Kanały dostępu do 
konta 0,84 0,79 0,94 0,78 0,83 0,82 0,94 0,78 0,84 0,94 85,04 

Zabezpieczenia 0,75 0,79 0,89 0,70 0,80 0,64 0,94 0,81 0,75 1,00 80,71 

Wizualizacja 0,76 0,64 0,78 0,67 0,73 0,68 0,88 0,66 0,59 0,94 73,15 

Nawigacja 0,71 0,67 0,81 0,70 0,85 0,57 0,91 0,66 0,59 0,94 74,02 
Czytelność i łatwość 
obsługi 0,66 0,74 0,81 0,58 0,90 0,68 0,88 0,63 0,56 0,94 73,64 

Zakres 
funkcjonalności 0,85 0,80 0,86 0,68 0,80 0,61 0,91 0,66 0,63 1,00 77,92 

Oprocentowanie kont 
oszczędnościowych 0,48 0,75 0,44 0,38 0,58 0,46 0,69 0,56 0,81 0,38 55,35 

Oprocentowanie lokat 
10 tys. 0,64 0,57 0,47 0,42 0,65 0,57 0,63 0,47 0,81 0,56 57,85 

Oprocentowanie 
kredytów 10 tys. 0,50 0,51 0,61 0,42 0,53 0,32 0,69 0,53 0,50 0,38 49,81 

Działania 
antykryzysowe 0,47 0,32 0,56 0,40 0,63 0,50 0,66 0,69 0,44 0,56 52,10 

Suma 0,28 0,37 0,42 0,43 0,40 0,39 0,31 0,44 0,19 0,56  

% maksymalnej oceny 74,56 70,69 77,62 65,37 76,25 66,87 81,77 70,49 66,84 79,51  

Źródło: obliczenia własne.
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Nastąpiło jakby odwrócenie sytuacji sprzed dwóch lat – banki, które dwa 
lata temu spadły w rankingach teraz nadrabiają uprzednie zaległości. Druga 
rzecz, która wydaje się charakterystyczna dla tego badania – wzrosły ogólne 
oceny jakości serwisów internetowych. Najgorzej wypadły iPKO BP S.A oraz 
Getin Bank. Powyżej średniej wynoszącej 73% znalazło się pięć pierwszych 
w rankingu banków. Wyniki rankingu przedstawiono na wykresie 3.

Wykres 3. Ranking jakości witryn internetowych wybranych banków 
w Polsce
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W większości banków w analizowanych serwisach nie ma żadnych obowiąz-
kowych opłat za wydanie karty debetowej, przelewy do banku macierzystego 
są na ogół bezpłatne. Poziom zabezpieczeń może być uznany za wystarczający 
dla klientów. I to się właściwie od 2008 roku nie zmieniło. Z zestawienia zbior-
czego wynika też, że opłata za wydanie karty (a na ogół jej brak), osiągnęły 
poziom, który w chwili obecnej jest w stanie zadowolić klienta w 100% (96%). 
Zadowala go też na ogół opłata za przelew do banku macierzystego (ponad 
96%). Bezapelacyjnie najgorszym wskaźnikiem jest oprocentowanie nominalne 
roczne (oceniane w większości przez użytkowników jako zbyt niskie – 37,92% 
maksymalnych możliwości). Faktem jest, że niejako w odpowiedzi na zmniej-
szające się ciągle w kryzysie oprocentowanie nominalne roczne kont powstały 
rachunki oszczędnościowe. Ponad 91% ocen maksymalnych osiągała opłata za 
przelew do obcego banku (por. wykres 4). 
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Wykres 4. Ranking kryteriów oceny elektronicznego dostępu do kont 
indywidualnych wybranych bankach w Polsce w połowie 2010 roku 
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Z czynników niewymienionych w kryteriach klienci zwracali uwagę na brak 
możliwości dokonania przelewu za granicę (np. SWIFT w Inteligo) oraz brak 
możliwości całkowicie automatycznego (przez Internet) uzyskania kredytu. 
W 2008 roku nie było też wśród kryteriów działań antykryzysowych – porów-
nując jednak z badaniami z lat 2010/2011 trzeba przyznać, że o ile w kryzysie 
klienci banków elektronicznych nie dostrzegali ani znamion kryzysu, ani nie 
potrafi li zdefi niować działań antykryzysowych banków, o tyle obecnie czasem 
sami są gotowi zaproponować kryteria ich oceny. 

Analiza porównawcza internetowego dostępu do 
kont w bankowości elektronicznej metodą punktową 
z preferencjami

Jedną z metod ograniczającą swoisty subiektywizm ocen grupy ekspertów, 
bądź użytkowników (poza zastosowanym wcześniej uśrednieniem ocen) jest 
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zastosowanie jednostkowych preferencji co do poszczególnych kryteriów bądź 
grup kryteriów. Podzielono kryteria na trzy grupy – ekonomiczne, techniczne 
i antykryzysowe. Dla każdej grupy przyjęto jeden wariant dominujący:
– ekonomiczny (70% dla kryteriów ekonomicznych po 15% dla pozostałych),
– technologiczny (70% dla technologicznych, po 15% dla pozostałych),
– antykryzysowy (70% dla kryteriów antykryzysowych, po 15% dla 

pozostałych). 
W pierwszym przypadku pierwsze trzy pozycje zajmują: ING Bank Śląski, 

Inteligo PKO BP i BZ WBK. Zaraz za nimi znajdują się: BZ WBK i CitiBank. 
Wśród najlepiej ocenianych pod względem ekonomicznym banków wyróżniły 
się: BPH i mBank. Na ostatnich pozycjach pierwszej dziesiątki znajdują się: 
iPKO, CitiBank, Alior Bank. W czołówce przesuwa się tu o dwie pozycje, 
Millenium o jedną. Najbardziej spada iPKO PKO BP.

W przypadku drugim czołówka wygląda podobnie: BPH, ING Bank Śląski 
and BZ WBK, a na dalszych pozycjach: Inteligo PKO BP oraz mBank. Na ostat-
nich miejscach znalazły się: Getin Bank, iPKO BP S.A. i Citi Bank.

Wykres 5. Ranking oceny punktowej wg różnych rodzajów preferencji 
dla wybranych banków w Polsce w 2014 roku, wg porządku kryteriów 
ekonomicznych
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W trzecim przypadku kolejność jest identyczna. Pierwszy jest ING Bank 
Śląski, następnie – Millenium and Inteligo PKO BP. Ostatnią pozycję zajmują 
Alior Bank, iPKO BP i Getin Bank.

W sumie przemnożenie przez współczynniki preferencji niewiele dało 
w każdym z analizowanych przypadków, ponieważ nie zmieniło specjalnie ko-
lejności analizowanych serwisów gwarantujących dostęp do usług elektronicz-
nych. Wyniki dla wersji rankingu z preferencjami przedstawiono na wykresie 5. 

Podsumowanie

Przedstawiona analiza pokazała zróżnicowanie opinii indywidualnych 
klientów na temat zastosowania systemów elektronicznej bankowości, a w szcze-
gólności związanych z wyborem i użytkowaniem serwisów internetowych do 
obsługi zapotrzebowania użytkowników na usługi bankowe. W odniesieniu do 
badań uprzednich prezentuje też zmiany, które dokonały się w ostatnich latach 
w ich świadomości. Widać wyraźnie, że po trwającej latami wysokiej dynamice 
przyrostu ilościowego klientów indywidualnych bankowości elektronicznej, 
która dawała nam pod tym względem relatywnie – na tle innych dziedzin 
gospodarki elektronicznej – wysokie miejsce w Europie, jesteśmy świadkami 
zmiany jakościowej. Klient indywidualny bankowości elektronicznej z użyt-
kownika najprostszych jej funkcji przeradza się w użytkownika świadomego, 
widzącego plusy i minusy tej nowoczesnej formy komunikacji, potrafi  też ocenić 
własne korzyści z usług elektronicznego dostępu do konta i pokazać, w którym 
banku działającym na terenie Polski mogą być one największe. Niewątpliwie 
stąd się biorą dokonywane przez klientów wybory odzwierciedlone prezen-
towanymi badaniami oraz wyrażonymi przy okazji ich przeprowadzenia 
dołączonymi do ankiet opiniami.

Dokonując reasumpcji – prowadzą one do następujących wniosków:
– w świadomości użytkowników elektronicznej bankowości zaciera się wy-

raźna kiedyś granica między dwiema formami elektronicznej bankowości 
– bankiem wirtualnym (wyłącznie z elektronicznym dostępem do usług) 
oraz usługami elektronicznego dostępu do konta banków tradycyjnych. 
Powodują to następujące zjawiska:

– banki wirtualne i tradycyjne zwiększają przestrzeń komunikacyjną (dostęp 
przez: Internet, komórkę, telefon, call center, kioski internetowe, osobistą 
wizytę w oddziale); 

– niejasne są coraz częściej struktury wyodrębnienia banków wirtualnych 
(mBank jest ściśle związany z BreBankiem i  tworzy mKioski – de facto 
mikrooddziały bankowe, Inteligo to elektroniczny oddział PKO BP itp.);
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– witryny internetowe banków tradycyjnych osiągnęły, a  czasem nawet 
przewyższają poziom witryn internetowych elektronicznych usług banków 
wirtualnych;,

– nastąpiło relatywne zrównanie cen usług podstawowych oferowanych elek-
tronicznie w bankach wirtualnych i tradycyjnych;

– użytkownicy mają coraz większe wymagania co do jakości usług oferowa-
nych w sposób elektroniczny i wybierają te banki, które są im to w stanie 
zaoferować. Nie wystarczy już przyklejenie etykietki banku wirtualnego, 
trzeba tego dowieść z jednej strony wysoką funkcjonalnością i przejrzystą 
wizualizacją usług, z drugiej – akceptowalnymi (najlepiej niskimi) cenami 
tych usług, z których dany klient korzysta najczęściej. Świadczą o tym cza-
sowe przewagi w rankingach banków wirtualnych, które najwięcej klientów 
zdobywały w momencie wejścia na rynek (najniższe – czasowo – ceny; 
najnowsza – w danym momencie – technologia tworzenia stron), tak jak 
VolksWagenBank czy Toyota Bank, a nie potrafi ły potem dotrzymać tempa 
agresywnym bankom tradycyjnym w momencie ich wejścia na rynek – patrz 
np. Alior Bank (poparty inteligentną kampania reklamową w mediach);

– klienci coraz częściej (niestety zbyt rzadko wobec wygórowanych w Polsce 
cen usług bankowych) dopuszczają nie tylko możliwość, ale i  celowość 
posiadania kont w dwóch lub więcej bankach o różnym zakresie wykorzy-
stania – inne do operacji bieżących i bieżących płatności, inne do obsługi 
oszczędności, lokat czy kredytów;

– zbyt mała liczba klientów dynamicznie reaguje na zmiany podstawowych 
kryteriów oceny usług bankowych. Jako powody braku mobilności podają: 
zagmatwaną i skomplikowaną strukturę usług bankowych; zmiany, o któ-
rych bank nie informuje uznając, że jeśli umieścił informację na stronie 
internetowej lub wysłał wiadomość e-mailową, to wystarczy; przyzwyczaje-
nie i niechęć do zmian, wymagających często czasu i cierpliwości w procesie 
załatwiania; agresywną, multimedialną politykę banków wobec klientów 
indywidualnych „wciskania” im na siłę niepotrzebnych usług;

– zdecydowana większość aktywnych klientów bankowych za najważniejsze 
kryteria oceny internetowego dostępu do elektronicznych usług bankowych 
uważa kryteria ekonomiczne – na ogół ceny najczęściej wykonywanych 
usług. Coraz więcej osób przyznaje jednak, że w jakimś (niesprecyzowanym 
na ogół) zakresie skłonne są przy swoich wyborach witryn bankowych kie-
rować się łatwością i intuicyjnością obsługi oraz jej atrakcyjnością wizualną. 
W sytuacjach dotyczących podstawowych operacji na koncie mówią nawet 
o substytucyjności tych kryteriów;

– niektórzy z klientów zwracają uwagę na nadmiarowość usług bankowych 
umieszczanych w serwisach w stosunku do ich najistotniejszych potrzeb, 
braku możliwości zindywidualizowania oferowanych usług, nachalnej re-
klamie usług wydających się być najbardziej zyskownych nie dla nich, a dla 
banku;
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– część z ich wyraża niepokój z powodu trudnego dla nich – jako klientów 
indywidualnych klientów – dostępu do najpotrzebniejszych im usług, w od-
różnieniu od łatwego i przyjaznego dostępu dla fi rm, doszukując się w tym 
działania celowo eliminującego mniej korzystne transakcje;

– użytkownicy elektronicznych usług bankowych dostrzegają coraz częściej 
działania antykryzysowe banków i chociaż nie wpływają one w znaczącym 
stopniu na ich wybory, to potrafi ą je zidentyfi kować, twórczo rozszerzyć, 
zanalizować i określić kierunek ich wpływu na podejmowane decyzje (np. 
negatywny – patrz: http://nabiciwmBank.pl, mstop.pl);

– niepokojąco duża jest skala klientów nieaktywnych w stosunku do tych, 
którzy potencjalnie mogą korzystać z bankowości elektronicznej sięgająca 
wg niektórych szacunków (np. ekspertów ZBN) prawie poziomu 40%. 
Jeszcze parę lat temu szacunki te nie przekraczały 20%, co wskazuje na 
celowe działania banków w kierunku obarczania klientów usługami nie-
koniecznie im potrzebnymi. Takie zjawisko można było zaobserwować 
w zakresie posługiwania się kartami płatniczymi i – z czasem procent ten 
zaczął maleć, co nie nastąpiło jeszcze w stosunku do internetowego dostępu 
do elektronicznego konta;

– dostrzegana jest również pewna hipokryzja banków wyrażająca się dawa-
niem jedną ręką, a zabieraniem drugą, np. wyrażające się płaceniem 100-
200 zł za każde założone konto (BZ WBK i Alior Bank), darmowy dostęp 
do bankomatów, zwrot 1-2% pieniędzy wydawanych podczas płatności 
kartą w sklepach, darmowe usługi dodatkowe (np. asystent telefoniczny), 
a  jednocześnie zmniejszajniem w 2010 roku, w  stosunku do 2009 roku 
oprocentowanie lokat o 2 punkty procentowe, powolnym ale ciągłym zwięk-
szaniem oprocentowania kredytów gotówkowych i hipotecznych, wzrostem 
dochodów z dorzucanych obowiązkowo kont, kart i ubezpieczeń. O opła-
tach stałych nie wspominając (PKO BP tylko na wzroście w maju 2009 roku 
opłat o 1 złotówkę zarobił przez rok ponad 70 mln zł). Ponadto – oprócz 
prostego wzrostu opłat – klienci banków w Polsce zostają przymusowo 
„uproduktowieni” – do kont osobistych dokłada im się karty, kredyty, fun-
dusze inwestycyjne lub lokaty i w następstwie pobiera za korzystanie z tych 
usług opłaty. W samym PKO BP dochody z prowizji w pierwszym kwartale 
2010 roku wyniosły 920 mln zł, o 200 mln więcej niż na początku roku 
poprzedniego, w Banku Pekao SA (1/3 klientów mniej) prowizje wzrosły 
w  tym samym czasie tylko o 45 mln, w BreBanku o 60 mln zł (Samcik, 
Ostrowski 2010).
Potwierdza to wyrażaną nie tylko w badaniach autorów tezę o niedostatecz-

ności i pewnej powierzchowności standardowych, zunifi kowanych, ilościowych 
metodyk stosowanych do oceny i wyboru serwisów internetowych usług banko-
wości elektronicznej. Nadaje też sens dalszym kierunkom badań wielowymia-
rowego, multikryterialnego, hierarchicznego i wieloaspektowego systemu ocen 
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serwisów internetowych, który, oprócz dotąd rozpatrywanych, uwzględniałby 
też takie szczegółowe już problemy, jak np. profi l klienta (Chmielarz 2010b).

Tym niemniej, mimo ukazanych w artykule problemów z wykorzystaniem 
elektronicznej bankowości, obserwuje się z roku na rok trend umacniania się 
i przejmowania przez Internet roli podstawowego – również dla klienta indy-
widualnego – kanału komunikacji z bankiem. Widać też coraz wyraźniej, że 
rozwój ten zmienia nieodwracalnie nie tylko nasze, czyli klientów dotychcza-
sowe wymagania, wyobrażenia czy przyzwyczajenia do operowania w sektorze 
bankowym, ale zwrotnie – również wymusza na bankach szybsze zmiany tego 
medium, uwzględniające postulaty użytkowników.
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An Analysis of Quality of the Most Popular Bank 
Internet Services in Poland in 2014

Summary

Th e main aim of considerations is to identify the best, from the individual 
client’s point of view, Internet services of e-banking in Poland in 2014. Th e use 
of modern communication technology instruments for contacts with e-banking 
clients off ers banks competitive advantage and presents the opportunities 
to provide banking services in the way convenient for clients. E-banking 
leads to reinforcement of the bank’s position in the market competitive 
environment, hence high quality of the Internet site oft en plays the decisive 
role in perception of the bank as a whole. Th e article deals with surveying 
the methods of reinforcing that position. Upon a concise introduction on 
the situation in e-banking in Poland, the authors defi ne the assumptions to 
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the surveys carried out. In the surveys, there was used the method of scoring 
and the method of scoring with preferences. Based on it, they constructed 
an electronic score sheet made accessible on the Internet and asked the users 
selected intentionally and randomly to fi ll it in. Next, based on the achieved 
results, the authors carried out multisided analyses and presented conclusions 
stemming therefrom and recommendations. Th e authors’ contribution to the 
surveys was specifi cation of the criteria of service assessment (in the economic, 
technical and anti-crisis groups) as the main determinants of perception of 
the quality of Internet websites, identifi cation of the best e-banking sites and 
formulation of conclusions that may be the basis for setting up an effi  cient 
system of e-service quality management in this domain.
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