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Streszczenie

Celem rozważań jest zdefiniowanie wzorcowego modelu relacji konsumenckich i pracowniczych 
banku z punktu widzenia kategorii marketingu relacyjnego. W części teoretycznej artykułu prze-
prowadzono analizę poszczególnych elementów koncepcji marketingu relacyjnego. W części em-
pirycznej przeprowadzono analizę badań z wykorzystaniem metody AHP na podstawie materiałów 
pozyskanych od klientów i pracowników banków i instytucji parabankowych wyodrębnionych na 
podstawie kryteriów celowo-losowych
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Wstęp

Tworzone zasady marketingu relacyjnego mają na celu jak najdłuższe związanie klienta 
z dostarczycielem usług lub towarów. W tym aspekcie ujęcie marketingu ma charakter za-
równo operacyjny, jak i strategiczny dla każdej organizacji. Planuje się określone schematy 
działań uzależnione czy to od bieżącej (operacyjnej), czy przyszłej (strategicznej) pozycji 
klienta. Z definicji wynika, że klient przedstawiający większą wartość może liczyć na więk-
sze korzyści, większą użyteczność oferowanych produktów. Przy czym użyteczność można 
określić jako stosunek przydatności do ceny (kosztu) jej uzyskania.

Z punktu widzenia organizacji: im dłuższa współpraca z klientem, tym dłuższy okres 
uzyskiwania z tego tytułu korzyści finansowych. Jest to szczególnie istotne w wypadku or-
ganizacji usługowych, a do takich należy m.in. „konsumencki” system bankowy. System ten 
składa się z komercyjnych organizacji bankowych i parabankowych. Implementacja zasad 
marketingu relacyjnego winna tworzyć z danego przedsiębiorstwa organizację bardziej kon-
kurencyjną na rynku1.

W niniejszym artykule, na podstawie badań empirycznych, zdefiniowano wagę poszcze-
gólnych typów działań z zakresu marketingu relacyjnego dla klientów banków.

W poniższych analizach nie uwzględnia się kwestii związanych bezpośrednio z ceną 
usługi. Uznaje się, że warunki rynkowe są systemem wyrównującym („spłaszczającym”) 
różnice cenowe w ramach identycznych segmentów świadczonych usług. Przy czym warun-
ki konkurencyjnego rynku w tak niemalże-zmonopolizowanym segmencie usług, których 

1  Por. szerzej: B.D. Arnett, C.M. Wittmann, B.J. Wilson, Encouraging Future Helping Behaviours: The role of Student – Faculty 
Relationships in Higher Education Marketing, “Journal of Marketing for Higher Education” 2003, Vol. 13 (1/2), s.128 i nast.
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świadczenie wymaga spełnienia określonych warunków i uzyskania ściśle zdefiniowanych 
w prawie pakietów zezwoleń, nie mają istotnego wpływu na obniżanie cen świadczonych 
usług.

Marketing relacyjny w ujęciu teoretycznym

Celem marketingu relacyjnego jest m.in. maksymalne dostosowanie oferty do oczekiwań 
i możliwości finansowych klientów, przyjmując za kluczowy cel prywatnego przedsiębior-
stwa, którym jest maksymalizacja zysku, maksymalizowanie ekonomicznej efektywności 
wykorzystywanych zasobów.

W ujęciu „klasycznym” marketing relacyjny związany jest z działalnością usługową 
przedsiębiorstw. Marketing relacyjny nastawiony jest przede wszystkim na szukanie dróg 
długotrwałego powiązania odbiorcy usługi z jednostką świadczącą daną usługę. Z oczywi-
stych względów w relacjach handlowych liczy się nie tylko pozyskanie nowych, kolejnych 
klientów, ale również zatrzymanie już posiadanego ich wolumenu. Kształtowaniu relacji 
długoterminowych sprzyjać więc mają mechanizmy marketingu relacyjnego, interaktywne-
go czy partnerskiego. W marketingu relacyjnym działania związane z kontaktem i obsługą 
klienta obejmują 3 etapy:
1) pozyskania klienta,
2) utrzymania aktywnego zainteresowania klienta ofertą firmy,
3) pogłębiania relacji z już pozyskanym klientem.

Każdy z tych etapów związany jest ze stosowaniem odmiennej taktyki działań. Jak zwró-
cili na to uwagę L.Ryals i A.Payne2, każdy z tych etapów związany jest z uzyskiwaniem jak 
największego udziału w wydatkach poszczególnych klientów dokonywanych w ramach ich 
zakupów.

Na kwestie wiarygodności kontrahenckiej w procesie budowania odniesień z klientami 
w marketingu relacyjnym zwracał uwagę Ch. Gronross.

Powstaje jednak kluczowy problem związany z odpowiedzią na pytanie: jakie czynni-
ki mogą mieć istotniejsze, a jakie mniej istotne znaczenie? Odpowiedź na to pytanie jest 
możliwa przy wykorzystaniu metod wielokryterialnych w analizie postaw nabywców oraz 
zachowań pracowników. W analizie badań zastosowano metodę AHP.

Podstawowym narzędziem marketingu relacyjnego są mechanizmy strategii marketingu- 
-mix3.

W ramach strategii marketingu relacyjnego można wyróżnić, za O. Helgesenem4, 8 grup 
czynników:
 - kompetencyjne:

1) kompetencje relacyjne,

2  L. Ryals, A. Payne, Customer relationship management In financial services: Towards information – enabled relationship 
marketing, “Journal of Strategic Marketing” 2000, No. 9.
3  M. Szczepaniec, Marketing relacyjny jako element strategii banków komercyjnych, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2004, s. 12 
i nast.
4  O. Helgesen, Marketing for Higher Education, A Relationships Marketing Approach, “Journal of Marketing for Higher 
Education” 2008, Vol. 18(1), s. 53. Podobnie m.in.: S.D. Hunt, D.B. Arnett, S. Madhavaram, The explanatory foundations of 
relationship marketing theory, “Journal of Business & Industrial Marketing” 2006, No. 21/2, s. 78.
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2) zarządzanie relacjami,
3) kompetencje rynkowe;

 - oferty rynkowej:
1) jakość,
2) zgodność z wymaganiami,
3) pozycja rynkowa marki,
4) innowacyjność produktu;

 - relacyjne:
1) zaufanie biznesowe,
2) współpraca wewnątrz organizacji,
3) wiarygodność w zakresie dotrzymywania terminów,
4) zaangażowanie pracowników;

 - zasobowe:
1) zgodne z działalnością,
2) specjalistyczne;

 - marketingu wewnętrznego:
1) orientacja rynkowa;

 - technologii informatycznej:
1) poziom wykorzystania CRM (Customer Relationship Management),
2) intranet i in. systemy wewnętrzne,
3) kontrahencka baza danych;

 - polityki społecznej:
1) realizacja prawa własności,
2) prawo handlowe w zakresie rozwiązań kontraktowych,
3) struktura społeczna rynku i obowiązujące mechanizmy rynkowe;

 - historyczne:
1) korzyści z relacji,
2) koszty rezygnacji z relacji,
3) postawy oportunistyczne.
Powyższe uwzględniono tworząc formularz ankiety.
Marketing relacyjny banków konsumenckich nie odbiega zasadniczo od typowych ujęć 

marketingu relacyjnego dla pozostałych firm usługowych. Do typowych usług banków na-
leżą: prowadzenie rachunków bankowych (w tym organizowanie wpłat i wypłat), udzielanie 
wieloasortymentowych kredytów (począwszy od kredytów związanych z kartami kredyto-
wymi, a na długoterminowych kredytach skończywszy), przyjmowanie środków pienięż-
nych na różnego rodzaju i formy lokat oraz organizowanie obiegu płatniczego (od kart płat-
niczych po Internet banking włącznie). Niemniej są to usługi mało zróżnicowane, często 
identyczne co do swego charakteru pomiędzy poszczególnymi podmiotami je świadczący-
mi. Powstaje więc kwestia oceny możliwości stwarzanych przez te cechy funkcjonowania 
banków, które dla pojedynczego klienta mogą mieć na tyle istotne znaczenie, by skłonić go 
do korzystania z usług właśnie tego konkretnego banku oprócz oczywistych, a wynikają-
cych z większych korzyści finansowych. Istotne jest również spojrzenie na fakt funkcjono-
wania banku w ocenie zatrudnionych w nim pracowników. Tym zagadnieniom poświęcono 
niniejszy artykuł.
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Badania empiryczne

Podstawą do wyodrębnienia grup respondentów było definicyjne podejście do marketin-
gu relacyjnego przyjęte przez K. Rogozińskiego. Odniósł on marketing relacyjny do:
1) pracowników,
2) nabywców,
3) przedmiotu dokonywanej transakcji,
4) miejsca (przedsiębiorstwa), w którym dokonuje się transakcja5.

W analizie uwzględniono 3 grupy respondentów:
1) klientów,
2) pracowników „liniowych” obsługi klientów,
3) kierownictwo analizowanych oddziałów banków i parabanków.

Celem badań było określenie takiego modelu działań, który w największym stopniu re-
alizowałby zasady marketingu relacyjnego. Uwzględnienie klientów banków jest istotne ze 
względu na główną grupę odniesienia w działalności operacyjnej organizacji. Z kolei pra-
cownicy są tą grupą, która pośrednicząc w transferze produktów organizacji do klientów 
współuczestniczy w tworzeniu przychodów. Kwintesencją polityki personalnej jest budo-
wanie takich relacji, które maksymalizowałyby zadowolenie pracowników z wykonywa-
nia pracy na rzecz właśnie tej, konkretnej organizacji. W tym aspekcie tworzy się systemy 
działań mające na celu utrzymanie zainteresowania pracą wśród pracowników, których ja-
kość i efektywność pracy mieści się w „szablonie widełkowym” definiującym pracownika 
pożądanego dla danej organizacji.

Badania przeprowadzono w dniach 10-30.04.2012 r. Podmioty badań wyodrębniono sto-
sując losowo-celowe kryteria doboru próby:
1. geograficzne – skoncentrowano się na pracownikach i klientach oddziałów banków 

działających na terenie Małopolski;
2. wielkości – uwzględniono wyłącznie te banki, które posiadają oddziały również w in-

nych województwach Polski. Przyjęto założenie, że tak zdefiniowana próba pozwoli 
dokonać większej generalizacji geograficznej. Założono, że różne oddziały tego same-
go banku stosują zunifikowane procedury obsługi klientów definiowane przez centralę 
banku. W ten sposób próbę dla województwa małopolskiego można odnieść również do 
pozostałych obszarów naszego kraju (w zakresie standardów działań pracowniczych). 
Przyjęto też założenie, że poziom różnic preferencji konsumenckich w naszym kraju, 
w związku z korzystaniem z identycznych produktów różnych oddziałów tego samego 
banku, nie ma wartości istotnej statystycznie. To założenie pozwala przeprowadzić ge-
neralizację postaw konsumenckich z obszaru Małopolski na pozostałe regiony naszego 
kraju;

3. losowe – do analizy przyjęto 25% oddziałów i filii banków zlokalizowanych na terenie 
województwa małopolskiego. Wykorzystano dane teleadresowe podmiotów gospodar-
czych wyodrębnionych w części „banki” branżowych adresów TP SA.

5  K. Rogoziński, Nowy marketing usług, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2000, s. 40.
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Zgodę na badania uzyskano od 74% oddziałów banków. Zgoda warunkowana była 
w większości przypadków:
1) anonimowością,
2) wykorzystaniem przeprowadzonej analizy przez banki – artykuł, ze względu na ogólno-

krajowy zasięg publikatora, jest realizacją tego zobligowania się autora.
Uzyskano 1026 poprawnie wypełnionych ankiet, z czego:

 - 87 ankiet osób kierujących oddziałami banków (100% populacji badań),
 - 628 ankiet osób zatrudnionych na stanowiskach obsługi klientów w bankach (80,2%),
 - 967 ankiet klientów banków (ok. 8% klientów).

W analizie materiału badań oraz tworząc modele optymalnego marketingu relacyjne-
go zastosowano narzędzia ankiety oraz metody: analizy wielokryterialnej AHP (Analitic 
Hierarchy Process) oraz DEMATEL (Decision Making Trial and Evaluation Laboratory)6.  
Wynikało to z potrzeby:
1) ustalenia „ważonej hierarchii” wariantów rozwiązania analizowanego problemu w ra-

mach kryteriów i subkryteriów z analizy z użyciem metody AHP,
2) porównania parami – AHP,
3) weryfikacji procedury porównania parami – DEMATEL.

Użyto skali T. Saaty’ego7 (1-9) w jej klasycznym ujęciu oraz konieczne narzędzia anali-
zy. Zgodnie z założeniami AHP, etapami badań były:
1) zdefiniowanie celu,
2) określenie problemu,
3) określenie głównych kryteriów i subkryteriów,
4) zebranie opinii respondentów stosując narzędzie wywiadu lub ankiety,
5) porównanie elementów parami w celu ustalenia wartości ważonej głównych kryteriów 

między sobą, a także subkryteriów w ramach poszczególnych kryteriów,
6) prezentacja wyników wg modelu skali preferencji T.L. Saaty’ego.

Jako kryteria i subkryteria przyjęto wcześniej wyszczególnione elementy strategii mar-
ketingu relacyjnego. W treści ankiety zastosowano język opisowy oraz wyjaśnienia zastoso-
wanych terminów w celu uzyskania pewności, że komunikat stosowany w ankiecie będzie 
zrozumiały dla respondentów.

Kryteriom i subkryteriom analizy nadano numerację cyfrową wg zestawienia – por. ta-
bela 1.

W celu właściwego zrozumienia prezentowanych terminów oraz przekazu ankiety, w jej 
formularzu respondentom przedstawiono definicje poszczególnych terminów.

6  Przyjęto tu rozwiązania analogiczne do pracy: M. Dytczak, Równoległe zastosowanie metody AHP i DEMATEL 
w wielokryterialnej ocenie decyzji (w:) R. Knosala (red.), Komputerowo zintegrowane zarządzanie, OW PTZP, Opole 2008,  
s. 249-257.
7  Por. m.in.: W. Adamus, A. Greda, Wielokryterialne wspomaganie decyzji w rozwiązywaniu problemów organizacyjnych 
i menedżerskich, „Badania Operacyjne i Decyzje” 2005, nr 2; W. Adamus, K. Szara, Zastosowanie Analitycznego Procesu 
Hierarchicznego AHP do realizacji zarządzania i organizacji gospodarstw (przedsiębiorstw), „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej” 
2000, nr 4-5; L.Michalczyk, Kultura organizacji jako czynnik motywacyjny w zarządzaniu przedsiębiorstwem, „Wrocławski 
Biuletyn Gospodarczy” 2009; nr 41; T.L. Saaty, The Analitic Hierarchy Process, RWS Publications, Pittsburgh PA 1996.
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Tabela 1
Zestawienie przyjętych kryteriów i subkryteriów analizy AHP materiału badań

Lp Kryterium Lp. Subkryterium

1 Czynniki kompetencyjne 1.1. Kompetencje relacyjne
1.2. Zarządzanie relacjami
1.3. Kompetencje rynkowe

2 Czynniki oferty rynkowej 2.1. Jakość
2.2. Zgodność z wymaganiami klienta
2.3. Pozycja rynkowa marki
2.4. Innowacyjność produktu

3. Czynniki relacyjne 3.1. Zaufanie biznesowe
3.2. Współpraca wewnątrz organizacji
3.3. Wiarygodność w zakresie dotrzymywania terminów
3.4. Zaangażowanie pracowników

4. Czynniki zasobowe 4.1. Zgodne z działalnością
4.2. Specjalistyczne

5 Czynniki marketingu 
wewnętrznego

5.1. Orientacja rynkowa

6. Czynniki technologii 
informatycznej

6.1. Poziom stosowania CRM
6.2. Występowanie intranetu i in. systemów wewnętrznych
6.3. Baza danych klientów

7 Polityka społeczna 7.1. Realizacja prawa własności
7.2. Prawo handlowe w zakresie rozwiązań kontraktowych
7.3. Struktura społeczna rynku i obowiązujące mechanizmy rynkowe

8 Czynniki historyczne 8.1. Korzyści z relacji
8.2. Koszty rezygnacji z relacji
8.3. Postawy oportunistyczne

Źródło: opracowanie własne.

Analiza badań

Badania przeprowadzono na 3 grupach respondentów: osób zarządzających, pracowni-
ków obsługujących klientów i klientów banków. Ich wyniki prezentują poniższe zestawienia 
opracowane według modelu T.L. Saaty’ego (szablony 1-3):

Tak pozyskany materiał analizy uściślono nadając wypowiedziom poszczególnych grup 
ankietowanych różną wartość. Wartość ta jest pochodną założonego różnego wpływu na 
„rynkowo zachowującą się” organizację. I tak, w definiowaniu modelu zbiorczego opty-
malnej wersji marketingu relacyjnego dla analizowanej grupy banków wszystkim grupom 
respondentów nadano poniższą wartość ważoną:
1) dyrekcja oddziałów – 2,
2) pracownicy liniowi – 1,5,
3) klienci – 3.
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Uzasadnieniem jest połączenie celu (odniesienie do klienta), stopnia decyzyjności w za-
kresie oferty marketingowej (dyrekcja) i elementu wykonawczego (pracownicy liniowi). 
Jakkolwiek to klient jest czynnikiem sprawczym w działaniach organizacji rynkowych, ale 
jednak organizacja (jej dyrekcja) szacuje opłacalność tworzenia poszczególnych pakietów 
ofert i możliwość ich realizacji. Z kolei od możliwości manualnych i intelektualnych pra-
cowników bezpośredniej obsługi klienta zależy realizacja ofert w działalności usługowej.

Wyniki badań

Efektem przeprowadzonych badań było opracowanie trzech modeli relacji marketingo-
wych z nastawieniem na:
1) klientów banku,
2) pracowników zatrudnionych na stanowiskach liniowych,
3) osób zarządzających poszczególnymi oddziałami banku.

W następnym etapie określono wartości kosztu i ryzyka poszczególnych wersji realizowa-
nego marketingu relacyjnego analizowanej grupy podmiotów. Ich zastosowanie wynika z fak-
tu, że istnieje możliwość braku opłacalności działań o najwyższych możliwych priorytetach, 
jeśli koszty i ryzyko wynikające z ich zastosowania mogłyby wskazywać na mały poziom zy-
skowności. Wartość kosztów i ryzyka została zdefiniowana w charakterystyce dostosowanej do 
subkryteriów przeprowadzonej analizy. Jej zakresu uwzględniono w ankietach przekazanych do 
wypełnienia dyrekcji i pracownikom liniowym analizowanych oddziałów banków. Założono, 
że są oni grupami właściwymi z grup respondentów, którzy mogą wyrazić opinię ekspercką na 
wzmiankowany temat. Ich odpowiedziom nadano wartość ważoną stosując dwa etapy działań:
1) ujęcie respondentów w jedną z grup,
2) uśrednienie wartości wskazywanej przez członków grupy do średniej dla całej grupy,
3) nadanie poszczególnym grupom wskaźników ważonych:
 - osoby zarządzające: 4,0,
 - pracownicy liniowi: 1,0,

4) przemnożenie wyników uśrednionych dla grupy (p. 2) przez współczynnik (p. 3),
5) sprowadzenie wyników „do wartości jednostkowej” celem przyrównania do analizy 

charakterystyk marketingu relacyjnego (tabela 2),
6) skorygowanie danych tabeli 2 o wartość ujętą w p. 5.

Uzyskane wyniki zaprezentowano w tabeli 3.
Uzyskane wartości były w każdym przypadku „dodatnie”, jednak należy zaznaczyć, że 

pojawianie się wartości ujemnych w zastosowaniu rozwiązań metodycznych wg powyż-
szych schematów wymuszałoby zmianę rozwiązań modelowych. Ponieważ celem zasto-
sowanej metody jest definicja opisowa modeli (modele A-D – poniżej), znaczenie mają 
wyłącznie wartości względne (umiejscowienie w „szyku” priorytetów) w stosunku do po-
zostałych wskazań. Wartości bezwzględne nie są w tym ujęciu istotne. W związku z powyż-
szym w wypadku pojawienia się wartości ujemnych w tym podejściu należałoby zastosować 
inne sposoby analiz matematycznych, identyczne do wszystkich analizowanych pozycji. 
Celem tego podejścia metodycznego jest bowiem matematyczne wykazanie „tego co jest 
większe od czegoś innego” i o ile „procentowo” może wynosić ta różnica. Analiza podejścia 
wielokryterialnego zawsze odnosi się do porównywania „czegoś” z „czymś”.
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Tabela 2
Analiza struktur hierarchicznych

Lp. Subkryte-
rium

Skorygowane wskazanie (z tab. 1) o współczynnik ekspercki Średnia 
arytmetycznaa

Gr. 1 (2,0) Gr. 2 (1,5) Gr. 3 (3,0)
pl pg

pl pg pl pg pl Pg

1 1.1. 0,21 0,0273 0,41 0,0492 0,28 0,0168 0,30 0,0596

2 1.2. 0,51 0,0676 0,40 0,0480 0,21 0,0126 0,37 0,0817

3 1.3. 0,27 0,0351 0,19 0,0228 0,51 0,0306 0,32 0,0654

4 2.1. 0,27 0,0702 0,17 0,0357 0,32 0,1888 0,25 0,2535

5 2.2. 0,29 0,0754 0,22 0,0462 0,35 0,2065 0,29 0,2799

6 2.3. 0,24 0,0624 0,34 0,0714 0,12 0,0708 0,23 0,1481

7 2.4. 0,20 0,0540 0,27 0,0567 0,21 0,1239 0,23 0,1883

8 3.1. 0,21 0,0336 0,18 0,0252 0,33 0,0165 0,24 0,0515

9 3.2. 0,29 0,0464 0,36 0,0504 0,08 0,0040 0,24 0,0601

10 3.3. 0,24 0,0384 0,27 0,0378 0,49 0,0249 0,27 0,0694

11 3.4. 0,26 0,0416 0,19 0,0266 0,10 0,0050 0,18 0,0460

12 4.1. 0,62 0,0868 0,61 0,1159 0,53 0,0583 0,59 0,1741

13 4.2. 0,38 0,0532 0,39 0,0741 0,47 0,0517 0,41 0,1242

14 5.1. 1,00 0,0700 1,00 0,1100 1,00 0,0900 1,00 0,1917

15 6.1. 0,44 0,0572 0,29 0,0290 0,40 0,0080 0,38 0,0606

16 6.2. 0,19 0,0247 0,35 0,0350 0,29 0,0058 0,28 0,0398

17 6.3. 0,37 0,0481 0,36 0,0360 0,31 0,0062 0,35 0,0563

18 7.1. 0,15 0,0075 0,20 0,0120 0,12 0,0036 0,16 0,0146

19 7.2. 0,42 0,0210 0,35 0,0210 0,51 0,0153 0,43 0,0398

20 7.3. 0,43 0,0215 0,36 0,0216 0,37 0,0111 0,39 0,0362

21 8.1. 0,37 0,0222 0,40 0,0140 0,40 0,0200 0,39 0,0418

22 8.2. 0,33 0,0198 0,25 0,0175 0,32 0,0160 0,30 0,0380

23 8.3. 0,30 0,0180 0,35 0,0245 0,28 0,0140 0,31 0,0383

Opis: opracowanie na podstawie danych z tabeli 1 i schematów 1-3. gr 1 – osoby zarządzające oddziałami ban-
ków, gr 2 – pracownicy liniowi, gr 3 – klienci; pl – priorytet lokalny, pg – priorytet globalny.
a Uwzględnia nadaną wartość ważoną poszczególnym grupom respondentów.
Źródło: opracowanie własne – analiza badań.
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Tabela 3 
Skorygowane wartości struktur hierarchicznych

Lp. Subkryte-
rium

Skorygowane wskazanie (z tab. 2) o wartość kosztów i ryzyk
Skorygowana 

średnia 
arytmetycznaa

Gr.1 (2,0) Gr.2 (1,5) Gr.3 (3,0)
Pl pg

Pl pg Pl Pg pl pg

1 1.1. 0,21 0,0197 0,41 0,0354 0,28 0,0121 0,30 0,0224

2 1.2. 0,51 0,0412 0,40 0,0293 0,21 0,0077 0,37 0,0261

3 1.3. 0,27 0,0204 0,19 0,0132 0,51 0,0177 0,32 0,0171

4 2.1. 0,27 0,0133 0,17 0,0064 0,32 0,0359 0,25 0,0185

5 2.2. 0,29 0,0189 0,22 0,0116 0,35 0,0516 0,29 0,0274

6 2.3. 0,24 0,0144 0,34 0,0164 0,12 0,0163 0,23 0,0157

7 2.4. 0,20 0,0092 0,27 0,0096 0,21 0,0211 0,23 0,0133

8 3.1. 0,21 0,0168 0,18 0,0126 0,33 0,0083 0,24 0,0126

9 3.2. 0,29 0,0287 0,36 0,0312 0,08 0,0025 0,24 0,0208

10 3.3. 0,24 0,0227 0,27 0,0223 0,49 0,0147 0,27 0,0199

11 3.4. 0,26 0,0233 0,19 0,0149 0,10 0,0028 0,18 0,0137

12 4.1. 0,62 0,0234 0,61 0,0313 0,53 0,0157 0,59 0,0235

13 4.2. 0,38 0,0096 0,39 0,0133 0,47 0,0093 0,41 0,0107

14 5.1. 1,00 0,0007 1,00 0,0011 1,00 0,0009 1,00 0,0009

15 6.1. 0,44 0,0189 0,29 0,0096 0,40 0,0026 0,38 0,0104

16 6.2. 0,19 0,0104 0,35 0,0147 0,29 0,0024 0,28 0,0092

17 6.3. 0,37 0,0216 0,36 0,0162 0,31 0,0028 0,35 0,0135

18 7.1. 0,15 0,0039 0,20 0,0062 0,12 0,0019 0,16 0,0040

19 7.2. 0,42 0,0082 0,35 0,0082 0,51 0,0060 0,43 0,0075

20 7.3. 0,43 0,0043 0,36 0,0043 0,37 0,0022 0,39 0,0036

21 8.1. 0,37 0,0167 0,40 0,0105 0,40 0,0150 0,39 0,0141

22 8.2. 0,33 0,0137 0,25 0,0121 0,32 0,0110 0,30 0,0123

23 8.3. 0,30 0,0070 0,35 0,0096 0,28 0,0055 0,31 0,0074

Opis: jak w tabeli 2.
a Uwzględnia nadaną wartość ważoną poszczególnym grupom respondentów.
Źródło: jak w tabeli 2.
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Tworząc modele działań porównano wagi poszczególnych subkryteriów w ramach po-
szczególnych kryteriów głównych w relacji: „każdy z każdym” (uzyskując priorytet scalony). 
Priorytet scalony, w tym ujęciu ma odpowiedzieć na pytanie: ile razy coś jest istotniejsze od 
czegoś innego w ramach tego samego sposobu (bądź) podejścia działań. By uniknąć powtó-
rzeń i mało istotnego zwiększania objętości niniejszego artykułu w prezentowanych modelach 
uwzględniono tylko relacje do wartości najwyższych subkryteriów. Stosując tę metodę istnieje 
jednak możliwość opracowania zdecydowanie większej liczby modeli, a następnie porówna-
nia ich między sobą w celu np. oszacowania wartości ważonej utraconych szans wynikłych 
z dokonanego wyboru przy braku realizacji innych wariantowych rozwiązań. Na tej podstawie 
ustalono modele o najwyższych wskaźnikach – zaprezentowano je poniżej.

Model A – nastawienie na maksymalizację zadowolenia klientów  
(popytowa strona rynku, maksymalizacja efektywności sprzedaży  
produktów o niskim poziomie konkurencji cenowej)

W tym modelu przyjęto „nastawienie” na tworzenie warunków do realizacji maksymal-
nej efektywności marketingu relacyjnego jako czynnika sprzyjającego zwiększeniu skutecz-
ności działań sprzedażowych organizacji. Model ten oparty jest na wartościach skorygowa-
nych preferencji konsumentów o współczynniki eksperckie do wartości możliwej realizacji 
przez organizację z punktu widzenia jej ważonych priorytetów.

Tabela 4 
Preferencje modelu A: maksymalizacja zadowolenia klientów

Lp.
Analizowane Priorytet 

scalonyKryteria główne Subkryteria
1 Kompetencje usługodawcy do realizacji oczekiwań rynku 1.1.-1.2.

1.1.-1.3.
1,46
2,30

2 Dominacja oferty rynkowej podporządkowana oczekiwaniom klienta 2.2.-2.1.
2.2.-2.3.
2.2.-2.4.

1,44
3,17
2,45

3 Terminowość realizacji (tu: szybkość obsługi detalicznej) 3.3.-3.1.
3.3.-3.2.
3.3.-3.4.

1,77
5,88
5,25

4 Przewidywalność działalności oparta na respektowaniu norm prawnych 7.2.-7.1.
7.2.-7.3.

3,16
2,73

5 Stałość współpracy 8.1.-8.2.
8.1.-8.3.

1,36
2,73

Źródło: jak w tabeli 2.

Model B – nastawienie na maksymalizowanie efektywności czynników  
oferty bieżącej (podażowa strona rynku)

Opracowanie tego modelu uwzględnia średnią z dwóch pozycji (sum wartości skorygo-
wanych osób kierujących organizacją oraz pracowników liniowych bezpośrednio realizują-
cych sprzedaż organizacji).
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Tabela 5
Preferencje modelu B: maksymalizacja efektywności dostępnych czynników  
oferty bieżącej

Lp.
Analizowane Priorytet 

scalonyKryteria główne Subkryteria
1 Maksymalizowanie kompetencji pracowniczych 1.2.-1.1.

1.2.-1.3.
1,28
2,10

2 Pozacenowe kategorie oferty rynkowej 2.3.-2.1.
2.3.-2.2.
2.3.-2.4.

1,56
1,01
1,64

3 Dobór czynników realizacji usług 4.1.-4.2. 2,39
4 Rodzaje zinformatyzowania organizacji 6.3.-6.1.

6.3.-6.2.
1,33
1,51

5 Stymulowanie i dostosowywanie się do zmiennych uwarunkowań 
otoczenia

7.2.-7.1.
7.2.-7.3.

1,62
1,91

6 Znaczenie i poziom zastosowania dotychczasowych doświadczeń 
rynkowych organizacji

8.1.-8.2.
8.1.-8.3.

1,54
1,64

Źródło: jak w tabeli 2.

Model C – nastawienie na maksymalizowanie relacji  
pracowniczych organizacji (model relacji HRM w organizacji)

W definiowaniu tego modelu uwzględniono odpowiedzi grup osób zarządzających oraz 
pracowników liniowych skorygowane o „współczynnik ekspercki”. Zastosowano mecha-
nizm uśredniania (analogicznie do modelu B). Założono, że tym większy jest wpływ na kre-
owanie typów zarządzania organizacją im wyżej znajduje się dany pracownik w hierarchii 
organizacyjnej tejże organizacji8.

Tabela 6
Preferencje modelu C: realizacja relacji interpersonalnych jako element wpływu  
na efektywność handlową działalności analizowanych podmiotów

Lp.
Analizowane Priorytet 

scalonyKryteria główne Subkryteria
1 Relacja umiejętności do oczekiwań 4.1.-4.2. 2,39
2 Oprzyrządowanie (automatyzacja, usprzętowienie) miejsca pracy 6.3.-6.1.

6.3.-6.2.
1,33
1,51

3 Zewnętrzne warunki polityki personalnej 7.2.-7.1.
7.2.-7.3.

1,62
1,91

4 Relacje biznesowe i wewnątrzorganizacyjne 8.1.-8.2.
8.1.-8.3.

1,54
1,64

Źródło: jak w tabeli 2.

8  Por. uwagi: L. Michalczyk, Wykorzystanie metody AHP w definiowaniu wybranych aspektów motywacyjnych pracowników, 
„Ekonomia Menedżerska” 2011, nr 9, s. 121-134.
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Model D – model zintegrowany na całość populacji badań

W definiowaniu modelu zintegrowanego należy uwzględnić poniższy wzór
ΣFp = Am1 + Am2 + Am3 + Am49                                           (1)

gdzie:
Fp – funkcja priorytetowa; A – średnia arytmetyczna subkryteriów; 
m1…2 – model A…C

Według tak określonej funkcji priorytetowej można budować optymalne modele marke-
tingu relacyjnego i kultury organizacyjnej.

Podsumowanie

W materiale badań uwzględniono te jednostki banków (oddziały), które funkcjonują na 
terenie całego kraju (mają zasięg ogólnokrajowy), a zatem wyniki badań można odnieść do 
całego kraju ze względu na:
1) identyczne normy pracy i zachowań wobec klientów realizowane we wszystkich oddzia-

łach tego samego banku,
2) uznane za racjonalne założenie, że reakcja klienta danej usługi uzależniona jest od czyn-

ników kwalitatywnych pracy usługodawcy świadczącego właśnie tę usługę,
3) brak istotniejszych mentalnych różnic między mieszkańcami tego samego kraju przy 

założeniu, że są one determinowane uwarunkowaniami identycznymi (lub o niewiel-
kim zróżnicowaniu) czynnikami: historycznymi, kulturowymi, prawnymi, politycznymi 
i geograficznymi.

Powyższe założenia pozwalają na generalizowanie niniejszych efektów badań do obsza-
ru całego kraju.

Na uwagę zasługuje też możliwość odniesienia ujęcia metod wielokryterialnych również 
do wszelkich innych analiz rynkowych, w których uwzględnia się możliwość wyboru10.
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Multi-Criteria Analysis of Factors of Banks’ Competitive Strategy  
on the Example of Selected Lesser Poland’s Banks’ Branches

Summary

This article aims to establish a model of ideal consumer and employee relations in a bank as seen 
from the perspective of relational marketing. The paper analyses individual elements of the relational 
marketing framework and reviews empirical data via the AHP technique. The material in use was 
acquired from customers and employees of banks and quasi-banks. In the study, we embraced inten-
tional as well as random criteria.

Key words: relational marketing, AHP method, banks of Małopolska (Lesser Poland).
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Многокритериальный анализ факторов конкурентной стратегии 
банков на примере избранных отделений банков Малой Польши

Резюме

Цель рассуждений – определить образцовую модель отношений между потребителями  
и работниками банка с точки зрения категорий маркетинга отношений. В теоретической части 
статьи провели анализ отдельных элементов метода анализа иерархий (англ. AHP) на основе 
материалов, полученных от клиентов и работников банков и парабанковских учреждений, вы-
деленных на основе намеренно-случайных критериев.
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