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Wprowadzenie 

W dzisiejszych czasach na rynku usług bankowych spotkać się można z ciągle 

wzrastającą konkurencją między bankami. Głównym celem tych instytucji jest umocnienie 

swojej pozycji na rynku i zaspokajanie potrzeb klientów. Ze względu na coraz to większą liczbę 

nowych usług i produktów pojawiających się na rynku bankowym działalność niektórych 

banków może być zagrożona. Dlatego należy trafnie rozpoznać potrzeby klientów, szybko 

reagować i wprowadzać nowe oferty świadczące usługi zgodne z potrzebami nabywców. Pod 

presją narastającej rywalizacji, ze względu na rosnące wymagania klientów oraz ciągle 

wzrastające potrzeby finansowe, banki muszą szukać sposobu rozpowszechniania 

innowacyjnych produktów przynoszących dochody, zwiększyć liczbę udzielanych kredytów 

wiążąc w ten sposób nabywcę z bankiem na dłuższy czas oraz starać się zwiększyć liczbę 

depozytariuszy. Bank XXI wieku musi sprostać konkurencji nie tylko w sferze lokalnej, ale i 

ogólnokrajowej oraz globalnej.  

Osiągnięcie tych celów wymaga od banku kierowania się w swej działalności 

marketingową orientacją działania i wykorzystywania zespołu instrumentów marketingowych 

poprzedzonych zastosowaniem badań zasobów banku i jego otoczenia, za pomocą których 

można szybko poznać potrzeby i oczekiwania klientów. Współczesny klient jest coraz bardziej 

wymagający w związku z czym żaden bank nie może pozwolić sobie na działania chaotyczne 

ani przypadkowe, ponieważ może to utrudnić utrzymanie społecznego zaufania i osiągnięcie 

założonego celu jakim jest utrzymanie wysokiej pozycji na rynku usług bankowych. 

Celem niniejszego opracowania jest analiza zadowolenia klientów banku X z 

oferowanych przez niego produktów oraz jakości świadczonych usług. 

 

 

1. Produkt bankowy – definicja, klasyfikacje i funkcje 

Zgodnie z założeniami marketingu, produktem nazwać można wszystkie przedmioty 

transakcji kupna-sprzedaży, a więc nie tylko dobra materialne, ale również usługi. W 
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odniesieniu do banków dotyczy to produktów i usług finansowych. Przykładem produktu 

bankowego jest kredyt konsumpcyjny lub lokata terminowa, a z kolei do usług bankowych 

można zaliczyć informację dotyczącą stanu rachunku kredytowego lub tyczącą się odsetek od 

lokaty. Jednak zazwyczaj obydwa te pojęcia stosowane są zamiennie1. Można więc mówić o:  

 usługach głównych, które odnoszą się do treści usługi i celu jakiemu ona służy. Można 

wówczas mówić o usłudze (produkcie) kredytowej lub depozytowej, 

 usługach towarzyszących (inaczej zwanych dodatkowymi), które związane są już z 

samą realizacją usługi głównej (produktu bankowego).  

Częściej stosuje się pierwsze podejście mówiące o zamiennym stosowaniu pojęć  

produkt i usługa, jednak nie stwierdzono absolutnej prawidłowości żadnego z nich2. 

Produkty bankowe można podzielić na wiele grup biorąc pod uwagę różne kryteria. 

Uwzględniając treść produktów oferowanych przez banki można wyszczególnić 

produkty: 

 kredytowe, 

 depozytowe, 

 związane z obsługą bieżącą klienta (zaliczane są do tego również transakcje 

zagraniczne), 

 związane z obsługą transakcji na rynku pieniężnym oraz kapitałowym, 

 dodatkowe (w ich skład wchodzi np. doradztwo, faktoring, leasing). 

Produkty bankowe można podzielić również biorąc pod uwagę stopień ich 

skomplikowania. Wówczas wyróżnić można produkty: 

 proste (to takie produkty, które nie stwarzają trudności klientom podczas ich 

nabywania oraz korzystania z nich), 

 skomplikowane (to takie produkty, z których można korzystać oraz sprzedawać je 

tylko i wyłącznie z pomocą pracowników banku). 

Kolejna klasyfikacja produktów bankowych dzieli je na produkty: 

 klasyczne, 

 nowe. 

Najczęściej produkty klasyczne dotyczą obsługi klientów w sferze kredytów, depozytów 

oraz ich aktualnej działalności. Z kolei do produktów nowych zaliczyć można wszystkie 

pozostałe produkty, a więc: faktoring, forfaiting, leasing, merger banking, obsługa rynku 

                                                           
1 M. Kolasa, Marketing Bankowy, Wydawca CeDeWu, Warszawa 2008, s. 23. 
2 W. Grzegorczyk, Marketing Bankowy, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Łódź 2004, s. 77-78. 
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pieniężnego, kapitałowego oraz obsługa transakcji zagranicznych. Granica pomiędzy 

produktem klasycznym a nowym jest bardzo płynna. Produkty, które w Polsce zaliczane są do 

produktów nowych w innych krajach europejskich są znane i wykorzystywane od dawna. 

Sytuacja taka dotyczy np. faktoringu3. 

Oferta banków zawiera usługi finansowe. Do cech charakterystycznych produktów 

bankowych zaliczyć można4: 

 brak formy fizycznej, są one niematerialne, 

 niejednorodność, ponieważ nie ma standardowego sposobu świadczenia tych usług, 

jak również nie ma jednej standardowej treści. Dostosowywane są do wymagań 

nabywców, 

 pokrywanie procesu świadczenia usługi oraz jej konsumpcji (np. dotyczy to 

uzyskiwania informacji o stanie rachunku) lub konsumpcja rozciągnięta w czasie (np. 

kredyt inwestycyjny), 

 możliwość powielania treści produktów bankowych ze względu na brak ochrony 

patentowej, 

 wielkość skomplikowania usługi (dotyczy to większej części usług bankowych). Ze 

względu na tą cechę produktów oferowanych przez instytucje bankowe, występuje 

konieczność osobistego kontaktu klienta z pracownikiem banku, w celu 

przedstawienia wszystkich korzyści wynikających z zakupu określonej usługi. 

Sposoby postępowania banku w takich sytuacjach są szczegółowo uwarunkowane 

przepisami, 

 nieistnienie obiegu praw własności pomiędzy bankiem a klientem w związku ze 

świadczoną usługą, 

 potrzeby, zaufanie i wiedza klientów jest wykorzystywana podczas procesu tworzenia 

produktów, a więc jest on współtwórcą usług bankowych, 

 w obecnych czasach usługi bankowe są bardzo popularne, można więc powiedzieć, że 

bez kooperacji z bankiem funkcjonowanie jakiegokolwiek przedsiębiorstwa jest 

niemożliwe, a działanie gospodarstw domowych byłoby w znacznej mierze 

utrudnione, 

                                                           
3 Ibidem, s. 78. 
4 Ibidem, s. 78-79. 
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 rozłożenie w czasie płatności dokonywanych przez klientów za eksploatowanie 

produktów bankowych negatywnie wpływa na sytuację finansową instytucji bankowej 

w późniejszym czasie.  

Produkty bankowe spełniają dwie funkcje: podstawowe i dodatkowe. W zakresie funkcji 

podstawowych jest wyjaśnienie zasadności istnienia produktu oraz wskazanie jego celów. Z 

kolei funkcje dodatkowe ukazują w jaki sposób należy korzystać z danego produktu oraz 

przedstawiają warunki i sposoby jego odsprzedaży. Trzeba zwrócić uwagę na fakt, iż w 

dzisiejszych czasach fundamentalne znaczenie w kwestii sprzedaży produktu (również 

bankowego) mają funkcje dodatkowe. Ulegają one ciągłym zmianom oraz ulepszeniom 

ponieważ współczesny klient jest coraz bardziej wymagający, a konkurencja ciągle wzrasta. 

Natomiast funkcje podstawowe zasadniczo nie są poddawane żadnym zmianom5. 

W skład funkcji podstawowych produktów kredytowych wchodzi umożliwienie oraz 

uproszczenie podjęcia decyzji gospodarczej osobom fizycznym bądź przedsiębiorstwom. Przy 

pomocy kredytu można po części bądź w pełni powziąć oraz dokonać decyzji inwestycyjnych, 

dotyczących nabycia dóbr konsumpcyjnych, nasycić potrzeby kulturalne, lokalowe itp. Zatem 

w funkcji tej chodzi głównie o zapewnienie środków pieniężnych dla klientów banku. 

Tymczasem funkcje dodatkowe związane są już z samymi warunkami w jakich oferowane są 

te produkty oraz dotyczą treści tych produktów. Są to np. doradztwo w zakresie kredytów, 

jakość obsługi, formy zabezpieczania kredytów. 

W zakresie depozytów funkcje podstawowe to perspektywy nasycenia potrzeb 

gromadzenia oszczędności oraz rozsądnego gospodarowania wolnymi pieniędzmi klientów. 

Natomiast funkcje dodatkowe dotyczą sposobów ich lokowania oraz ich oprocentowania, 

tempa i jakości obsługi, dostępności punktów obsługi klienta oraz prawdziwości banku. 

W kontekście obsługi działalności bieżącej klientów, do funkcji podstawowych należy 

zaliczyć: pomoc, ułatwienie oraz przyśpieszenie podejmowania przez klientów decyzji 

gospodarczych, a także dokonywanie przelewów bankowych, księgowanie wpływu środków 

pieniężnych, wykonywanie obrotu czekowego lub wekslowego. Zaś funkcje dodatkowe 

ograniczają się do sprawnej, szybkiej i terminowej obsługi klienta w zakresie wykonywania 

danej usługi oraz upraszczania obowiązujących procedur6. 

W kolejnej grupie produktów, czyli obsłudze transakcji na rynku pieniężnym i 

kapitałowym, funkcje podstawowe sprowadzają się do nadsyłania potrzebnych środków 

                                                           
5 Ibidem, s. 79. 
6 Ibidem, s. 79-80. 
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pieniężnych klientowi (za pomocą emisji i sprzedaży papierów wartościowych) lub na 

zaspokojeniu potrzeby oszczędzania i logicznego gospodarowania wolnych środków 

finansowych klientów (za pomocą zakupu papierów wartościowych). Funkcje dodatkowe mają 

tu postać taką samą jak w obsłudze bieżącej działalności klientów, a więc sprowadzają się do 

sprawnej, szybkiej i terminowej obsługi klienta oraz upraszczania obowiązujących procedur.  

Do ostatniej grupy produktów należą produkty nowe czyli np. faktoring, leasing. Do 

funkcji podstawowych tej grupy produktów zaliczyć można udostępnianie i ułatwianie 

powzięcia decyzji gospodarczej przez zagwarantowanie środków finansowych oraz pomoc w 

podjęciu decyzji. Natomiast funkcje dodatkowe to w głównej mierze warunki finansowe 

powyższych usług, fachowe doradztwo i jakość informacji7. 

Odnosząc się do produktów bankowych można wywnioskować, iż funkcjom 

podstawowym odpowiada rdzeń (istota) w koncepcji marketingowej struktury produktu, 

natomiast do funkcji dodatkowych odnosi się produkt rzeczywisty i rozszerzony.  

 

 

2. Metodyka badań własnych 

W celu oceny zadowolenia klientów z produktów bankowych oferowanych przez bank X 

w grudniu 2015 roku przeprowadzono badanie ankietowe wśród 50 losowo wybranych 

klientów tego banku w wieku powyżej 18 lat. Narzędziem badawczym był kwestionariusz 

ankiety złożony z 19 pytań zamkniętych. Większość ankiet została wypełniona przez 

respondentów w pobliżu placówek banku X. Należy zaznaczyć, iż większość ankiet została 

przeprowadzona przy oddziałach banku X znajdujących się w mniejszych miejscowościach. 

Przeprowadzone badanie nie było niczym zakłócone i postępowało w pozytywnej atmosferze. 

Respondenci chętnie udzielali odpowiedzi, a wszystkie kwestionariusze zostały poprawnie 

uzupełnione. Wśród respondentów dominowały kobiety – ich odsetek wyniósł 66% badanych 

osób. Struktura ankietowanych pod względem wieku była bardzo zróżnicowana – nie ma 

przedziału wiekowego, który by ewidentnie dominował w grupie respondentów, jednak 

najliczniej reprezentowaną z pośród badanych osób była grupa osób w przedziale wiekowym 

46-55 lat (28%). Kolejne pod względem liczebności grupy wiekowe stanowiły osoby w wieku 

36-45 lat (24%) oraz 26-35 lat (20%). Wśród ankietowanych dominowała grupa osób 

zamieszkujących wieś (86%) – ponieważ, jak już wcześniej wspomniano, badanie 

przeprowadzono w placówkach banku X znajdujących się w mniejszych miejscowościach. 

                                                           
7 Ibidem, s. 80. 
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Niemal 45% badanych deklarowało wykształcenie średnie, zaś 38% - wykształcenie wyższe. 

Najmniej liczną grupą osób z pośród respondentów były osoby posiadające wykształcenie 

zawodowe, bo zaledwie 8%. Dane odnośnie miesięcznego dochodu netto przypadającego na 1 

osobę w gospodarstwach domowych respondentów wskazują, że najwięcej osób posiada 

dochód w przedziale 1000 zł–1500 zł (42%), a żaden z ankietowanych nie deklaruje dochodu 

powyżej 2500 zł. 

Z uwagi na ograniczoną objętość niniejszego artykułu, przedstawiono w nim jedynie 

odpowiedzi na wybrane pytania z kwestionariusza ankietowego, jednak stanowiące o istocie 

poziomu zadowolenia klientów z produktów oferowanych przez bank X 

 

 

3. Ocena zadowolenia klientów banku X 

Większość klientów uczestniczących w przeprowadzonym badaniu ankietowym to stali 

klienci banku X korzystający z jego produktów powyżej 4 lat (80%), co pozwala na 

stwierdzenie, iż zdają oni ten bank, zatem mogą wypowiedzieć się na temat swojego 

zadowolenia z produktów Banku. Odsetek respondentów posiadających konto w badanym 

banku od 1 roku do 4 lat jest znacznie mniejszy, gdyż wynosi tylko 16%, a jeszcze mniejszy 

procent stanowią nowi klienci korzystający z usług Banku poniżej roku (4%) – tabela 1. 

 

Tabela 1. Czas korzystania z produktów i usług banku X 

 

Lp. Wyszczególnienie 
Liczba 

respondentów 

Odsetek ogólnej 

liczby respondentów 

1. Od 4 do 8 lat 16 32% 

2. Od 8 do 12 lat 15 30% 

3. Powyżej 12 lat 9 18% 

4. Od 1 do 4 lat 8 16% 

5. Poniżej 1 roku 2 4% 

6. Razem 50 100% 

 

Źródło: opracowanie na podstawie wyników własnych badań ankietowych. 

 

Większość uczestników przeprowadzonego badania ankietowego posiada rachunek 

oszczędnościowo-rozliczeniowy (80%), a połowa klientów korzysta z kredytów i pożyczek 

oraz posiada karty płatnicze – tabela 2. Niemal połowa (48%) korzysta z usługi bankowości 
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internetowej, a ponad 1/5 ankietowanych deklaruje posiadanie lokat. Żaden uczestnik badania 

nie korzysta z funduszy inwestycyjnych oraz nie posiada leasingu. 

 

Tabela 2. Usługi bankowe wykorzystywane przez klientów banku X 

 

Lp. Wyszczególnienie 
Liczba 

respondentów 

Odsetek ogólnej 

liczby respondentów 

1. Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy 40 80% 

2. Kredyty i pożyczki 25 50% 

3. Karty płatnicze 25 50% 

4. Bankowość internetowa 24 48% 

5. Lokaty 11 22% 

6. Obsługa dewizowa 2 4% 

7. Ubezpieczenia 1 2% 

8. Przekazy Western-Union 1 2% 

9. Operacje zagraniczne 1 2% 

10. Fundusze inwestycyjne 0 0% 

11. Leasing 0 0% 

 

Źródło: opracowanie na podstawie wyników własnych badań ankietowych. 

 

Wśród elementów mających priorytetowe znaczenie przy wyborze banku, największym 

uznaniem w grupie respondentów cieszą się: bliska odległość placówek banku (58%), 

pozytywna opinia na temat banku wśród znajomych i rodziny (52%), ceny produktów 

bankowych i świadczonych usług (42%) oraz różnorodna i innowacyjna oferta usług (42%) – 

tabela 3. Z kolei najmniej istotne jest wysokie oprocentowanie lokat (12%). Pomimo, iż pytanie 

to dotyczyło ogólnie wyboru banku, to można wnioskować, że odpowiedzi odzwierciedlały 

również opinie respondentów na temat czynników wpływających na wybór banku X. Należy 

domniemywać, że respondenci zdecydowali się na korzystanie z oferty banku X, przede 

wszystkim z uwagi na jego bliskość od miejsca ich zamieszkania. 

 

Tabela 3. Elementy mające największy wpływ przy wyborze banku 

 

Lp. Wyszczególnienie 
Liczba 

respondentów 

Odsetek ogólnej 

liczby respondentów 

1. Bliska odległość placówek banku 29 58% 

2. Pozytywna opinia na temat banku wśród znajomych i rodziny 26 52% 

3. Ceny produktów bankowych i świadczonych usług 21 42% 
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4. Różnorodna i innowacyjna oferta usług 21 42% 

5. Renoma banku 19 38% 

6. Sprawna obsługa klienta 19 38% 

7. Dostępność bankomatów 11 22% 

8. Wysokie oprocentowanie lokat 6 12% 

 

Źródło: opracowanie na podstawie wyników własnych badań ankietowych. 

 

Aby nakłonić obecnych i potencjalnych klientów, banki stosują różnego rodzaju działania 

promocyjne. 88% respondentów uważa promocję usług badanego banku za wystarczającą, a 

12% uczestników badania ankietowego nie jest zadowolona z tego typu działań – tabela 4. 

 

Tabela 4. Ocena działań promocyjnych banku X 

 

Lp. Wyszczególnienie 
Liczba 

respondentów 

Odsetek ogólnej liczby 

respondentów 

1. Wystarczająca 44 88% 

2. Niewystarczająca 6 12% 

3. Razem 50 100% 

 

Źródło: opracowanie na podstawie wyników własnych badań ankietowych. 

 

Istotnym elementem w ocenie poziomu zadowolenia klientów banku X jest poznanie 

opinii respondentów na temat elementów, które ten bank powinien zmienić. Zdaniem 

większości ankietowanych Bank powinien zwiększyć liczbę oddziałów (66%) oraz liczbę 

bankomatów (62%) – tabela 5. Ponadto niemalże połowa badanych (48%) uważa, że Bank 

powinien udostępnić nowe formy świadczenia usług. Respondenci (30%) także postulowali za 

wprowadzeniem bardziej „przyjaznych” procedur. Można stwierdzić, że powodem takiej opinii 

jest fakt, iż 40% badanych to były osoby starsze (w wieku powyżej 46 lat), dla których, być 

może, procedury świadczenia usług mogą być skomplikowane, nie w pełni zrozumiałe, 

zwłaszcza w kontekście bankowości elektronicznej. Najmniejszy odsetek ankietowanych (8%) 

odpowiedziało, że należy poprawić estetykę i funkcjonalność wnętrz Banku. 

 

Tabela 5. Elementy, które bank X powinien zmienić 

 

Lp. Wyszczególnienie 
Liczba 

respondentów 

Odsetek ogólnej 

liczby respondentów 

1. Zwiększyć liczbę oddziałów 33 66% 
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2. Zwiększyć liczbę bankomatów 31 62% 

3. Udostępnić nowe formy świadczenia usług 24 48% 

4. Wprowadzić bardziej „przyjazne” procedury 15 30% 

5. Ulepszyć reklamę świadczonych usług 12 24% 

6. Zwiększyć zakres świadczonych usług 11 22% 

7. Poprawić jakość doradztwa dla klientów 11 22% 

8. Udzielać dokładniejszych i pełnych informacji 9 18% 

9. Poprawić estetykę i funkcjonalność wnętrz Banku 4 8% 

 

Źródło: opracowanie na podstawie wyników własnych badań ankietowych. 

 

Zdecydowana większość respondentów (96%) deklaruje, iż jest zadowolona lub bardzo 

zadowolona z produktów i usług świadczonych przez bank X, natomiast niezadowolona jest 

tylko niewielka część ankietowanych (4%) – tabela 6. Żaden z respondentów nie odpowiedział, 

że jest bardzo niezadowolony lub nie ma zdania na ten temat. 

 

Tabela 6. Stopień zadowolenia z produktów i usług świadczonych przez bank X 

 

Lp. Wyszczególnienie 
Liczba 

respondentów 

Odsetek ogólnej liczby 

respondentów 

1. Zadowolony 31 62% 

2. Bardzo zadowolony 17 34% 

3. Niezadowolony 2 4% 

4. Bardzo niezadowolony 0 0% 

5. Nie mam zdania 0 0% 

6. Razem 50 100% 

 

Źródło: opracowanie na podstawie wyników własnych badań ankietowych. 

 

Odzwierciedleniem wysokiego zadowolenia z banku X jest również fakt, iż prawie 

wszyscy badani (96%) zadeklarowali, że mogliby polecić produkty tego banku swoim 

znajomym – tabela 7. 

 

Tabela 7. Deklaracja rekomendacji produktów i usług świadczonych przez bank X 

 

Lp. Wyszczególnienie 
Liczba 

respondentów 

Odsetek ogólnej liczby 

respondentów 

1. Tak 48 96% 

2. Nie 2 4% 
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3. Razem 50 100% 

 

Źródło: opracowanie na podstawie wyników własnych badań ankietowych. 

 

Można stwierdzić, że klienci banku X wyrażają się pozytywnie na jego temat. Ponad 60% 

ankietowanych stwierdziła, że obsługa badanego banku jest miła i uprzejma, a doradcy zawsze 

służą fachową pomocą udzielając pełnych i zrozumiałych informacji, a ponad połowa (52%) 

uznała ten bank za „przyjazny” dla klienta – tabela 8. 1/3 respondentów uważa, że bank X jest 

konkurencyjny na rynku bankowym, a 1/4 z nich posiada do niego zaufanie. 

 

Tabela 8. Opinie na temat banku X 

 

Lp. Wyszczególnienie 
Liczba 

respondentów 

Odsetek ogólnej 

liczby respondentów 

1. 

Obsługa badanego banku jest miła i uprzejma, a 

doradcy zawsze służą fachową pomocą udzielając 

pełnych i zrozumiałych informacji 

31 62% 

2. Bank jest „przyjazny” dla klienta 26 52% 

3. 
Usługi oferowane przez bank X są konkurencyjne 

wobec innych banków 
16 32% 

4. Jest to Bank, do którego mam zaufanie 12 24% 

5. Bank X posiada bogatą ofertę produktową 11 22% 

6. Formularze w banku X są przejrzyste i zrozumiałe 11 22% 

7. Bank X świadczy usługi bez zbędnych formalności 6 12% 

 

Źródło: opracowanie na podstawie wyników własnych badań ankietowych. 

 

 

Podsumowanie 

Dawniej bank traktowano jako instytucję uprzywilejowaną umiejscawiając ją nieco 

ponad wszystkimi pozostałymi. Bankowcy nie musieli wówczas dbać o klienta oraz jego 

potrzeby w takim stopniu jak obecnie. Jednak rozwój technologii, wzrost konkurencji oraz 

nasilenie potrzeb konsumentów spowodowały, że banki, tak jak większość innych instytucji, 

musiały podjąć próbę walki o zainteresowanie klienta. Pomocną dziedziną w tej walce stał się 

marketing, gdyż to właśnie bogata i różnorodna oferta zawierająca gamę innowacyjnych 

produktów, ale przede wszystkim zgodna z potrzebami nabywców, daje realne szanse w walce 

o wysoką pozycję na rynku bankowym. Aby to uzyskać niezbędne jest zastosowanie środków 
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marketingowych, których fundamentalną zasadą jest zarządzanie instytucją w taki sposób, aby 

budziła ona zadowolenie wśród klientów oraz, żeby dzięki temu wypracowała długoterminowy 

zysk. 

Na podstawie wyników własnych badań ankietowych można stwierdzić, iż klienci banku 

X pozytywnie wypowiadają się na jego temat. Niemal wszyscy respondenci odpowiedzieli, że 

produkty i usługi, z których korzystali spełniły ich oczekiwania oraz, że mogliby polecić je 

swoim znajomym. Ponad połowa respondentów uważa, że obsługa badanego banku jest miła i 

uprzejma, a doradcy zawsze służą fachową pomocą udzielając pełnych i zrozumiałych 

informacji oraz, że Bank jest „przyjazny” dla klienta. Większa część ankietowanych uważa, iż 

Bank promuje swoje usługi w stopniu wystarczającym oraz, że jest on konkurencyjny na rynku 

usług bankowych. Można stwierdzić, że respondenci zdecydowali się na korzystanie z oferty 

banku X przede wszystkim ze względu na jego bliską lokalizację, a także pozytywną opinię na 

jego temat wśród znajomych. Niezadowolenie ponad połowy respondentów wzbudza mała 

liczba oddziałów banku X oraz bankomatów, jednak można stwierdzić, że niedogodności te 

można stosunkowo łatwo zniwelować. Reasumując, można stwierdzić, że analizowany bank X 

cieszy się dużym uznaniem jak również pozytywną opinią wśród swoich klientów. 
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Streszczenie 

Obecnie sektor bankowy jest jednym z najprężniej rozwijających się sektorów polskiej 

gospodarki, a konkurencja na rynku bankowym jest potężna i ciągle wzrasta. Utrzymanie 

wysokiej pozycji w takich warunkach jest trudne, zwłaszcza że wszystkie banki oferują 

podobne produkty w zbliżonych cenach, a jakość świadczonych usług zależy już tylko od 

wewnętrznych zasad funkcjonowania banku oraz kwalifikacji i podejścia pracowników. Aby 

zdobyć i utrzymać klienta, a tym samym zadowolić go, należy wprowadzić wysoką jakość 

produktów i obsługi. Wobec takich czynników istotna staje się ocena zadowolenia klientów 
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banku, a na tej podstawie skorygowanie działań banku, w celu jak najlepszego 

usatysfakcjonowania klientów. 

 

 

 

 


