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WstĊp

ZasadnoĞü zapewnienia i utrzymania jakoĞci usáug Ğwiadczonych przez instytucje
finansowe jest bezdyskusyjna, ale juĪ sposób realizacji tego postulatu speániany byá
i jest w sposób bardzo zróĪnicowany. Zarządzanie jakoĞcią w bankach to temat, który
w realiach polskich miaá swój „gorący” okres kilka lat temu. Na fali zmian, jakim
podlegaá polski sektor bankowy, zaczĊáy pojawiaü siĊ równieĪ inicjatywy z zakresu
zarządzania jakoĞcią, którym na polu badaĔ akademickich najwiĊcej uwagi poĞwiĊciá
prof. K. Opolski. Interesującym pytaniem pozostaje to, czy banki wciąĪ rozwijają
rozwiązania organizacyjne w zakresie jakoĞci i na ile stan osiągniĊty przez banki
polskie i europejskie przekáada siĊ na faktycznie postrzeganą przez klientów jakoĞü.
DoĞü symptomatyczne jest równieĪ i to, Īe we wspóáczesnej literaturze przedmiotu
znaczącą rolĊ odgrywają autorzy spoza Europy i Ameryki, gáównie z krajów azjatyckich i arabskich, co sugeruje, iĪ fala zarządzania jakoĞcią usáug finansowych dotaráa
do nich. Nie oznacza jednak, iĪ w krajach zachodnich juĪ wszystko zostaáo zrobione.
WciąĪ przecieĪ jakoĞü Ğwiadczonych usáug przez banki detaliczne jest gáówną przyczyną zmiany banku przez klienta. W przeprowadzonych badaniach czynnik ten
wyprzedza takie przyczyny, jak poziom cen, zakres oferty produktowej, dostĊpnoĞü
oddziaáów, a nawet utratĊ zaufania (co ciekawe w Polsce wciąĪ cena jest czĊstszą
przyczyną zmiany banku niĪ jakoĞü Ğwiadczonych usáug)1. Niniejszy artykuá jest
1
Badanie przeprowadzone przez firmĊ konsultingową Ernst & Young pod koniec 2010 roku, obejmujące ponad 20 tys. klientów banków detalicznych z caáego Ğwiata (w tym szeĞü krajów europejskich razem
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próbą zidentyfikowania tego, na ile banki starają siĊ zarządzaü jakoĞcią i czy są to
dziaáania zgodne z doktryną ciągáego doskonalenia oraz w jakim stopniu przekáadają
siĊ na zadowolenie i satysfakcjĊ klientów.

1. Wybrane rozwiązania systemowe w zakresie zarządzania jakoĞcią w bankach

W praktyce bankowej zarządzanie jakoĞcią jest zbiorem metodyk znanych
i okrzepáych aplikacyjnie, szczególnie jeĞli chodzi o banki europejskie czy amerykaĔskie. Na przestrzeni lat banki zdoáaáy zdefiniowaü swoje polityki jakoĞciowe,
zbudowaü funkcjonujące systemy zarządzania jakoĞcią, czy teĪ wdroĪyü konkretne
rozwiązania metodyczne. W stosowanych rozwiązaniach w oczywisty sposób musiano respektowaü specyfikĊ banków, gáównie w zakresie ich usáugowego charakteru.
Stąd zainteresowanie zarówno praktyków bankowych, jak i badaczy akademickich
takimi metodami, jak SERVQUAL (model luk), SERVPERF i inne, które powstaáy
z myĞlą o uwzglĊdnieniu specyfiki usáugowej2. Zasadniczym fundamentem wszelkich dziaáaĔ i inicjatyw projakoĞciowych jest przyjĊcie podejĞcia procesowego
i zbudowanie infrastruktury procesowej pozwalającej na implementacje tego typu
projektów. Dotyczy to zarówno programów doskonalenia jakoĞci wykorzystujących
np. metodykĊ Six Sigma, jak i budowania bankowych systemów zarządzania jakoĞcią
i to zarówno tych tworzonych wedáug wáasnych metodyk, jak i odnoszących siĊ do
ram normalizacyjnych, np. norm ISO.
Six Sigma jest metodyką zarządzania opartą na zaáoĪeniu, iĪ podstawą jest
dąĪenie do zapewnienia najwyĪszej jakoĞci dziaáaĔ przez wyeliminowanie báĊdów
oraz optymalizacjĊ procesów biznesowych obejmujących caáą organizacjĊ. Powinno
to skutkowaü Ğwiadczeniem usáug w sposób na tyle bezbáĊdny, Īe na kaĪdy milion
realizacji tylko trzy mogą byü wadliwe w obrĊbie ich okreĞlonej cechy. OsiągniĊte to
zostaje poprzez analizĊ statystyczną przebiegu procesów umoĪliwiającą identyfikacjĊ
krytycznych obszarów oraz podjĊcie dziaáania w celu eliminacji báĊdów. Mimo iĪ
metodyka Six Sigma pierwotnie uĪywana byáa przez przedsiĊbiorstwa produkcyjne, to
coraz czĊĞciej znajduje zastosowanie w instytucjach finansowych. Odzwierciedlenie
tego moĪna znaleĨü w badaniach obszaru zarządzania jakoĞcią przeprowadzanych wĞród
instytucji finansowych pochodzących z róĪnych krajów (Wielka Brytania, Niemcy,
Austria, Szwajcaria), które potwierdzają, iĪ inicjatywy doskonalenia procesów, a tym
samym jakoĞci, są dla nich waĪne lub bardzo waĪne i Īe w znaczącej czĊĞci z nich
kadra kierownicza jest zaznajomiona z narzĊdziami związanymi z Six Sigma (np.
metoda DMAIC – Definiowanie, Pomiar, Analiza, Doskonalenie, Kontrola; metoda
z Polską). Wyniki badania dostĊpne w raporcie Ernst & Young Global Consumer Banking Survey – A new
era of customer expectation, EYGM Limited 2011.
2
WiĊcej na temat metod badania jakoĞci usáug, [w:] J. Kudáa, K. Opolski (red), JakoĞü a wzrost efektywnoĞci oddziaáów bankowych, CeDeWu, Warszawa 2006.
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DMADV – Definiowanie, Pomiar, Analiza, Projektowanie, Weryfikacja). Gáówne
wnioski páynące z tego badania to3:
– metodyka Six Sigma zyskuje na popularnoĞci wĞród instytucji finansowych
(okoáo 25% miaáo wdroĪone lub wdraĪaáo projekty z nią związane), niemniej
widaü zróĪnicowanie geograficzne i w krajach anglosaskich cieszy siĊ zdecydowanie wiĊkszą popularnoĞcią niĪ w pozostaáych;
– zdecydowana wiĊkszoĞü (okoáo 90%) z tych instytucji, które wdroĪyáy metodykĊ
Six Sigma, wykorzystywaáa podejĞcie DMAIC, co pokazuje, Īe skupiaáy siĊ
one przede wszystkim na poprawie juĪ istniejących procesów lub produktów.
PodejĞcie DMADV jest stosowane, gdy nowy produkt lub proces musi byü
opracowany w celu speánienia wymagaĔ klientów. DMADV jest równieĪ
uĪywany w przypadku, gdy produkt lub proces zostaá zoptymalizowany za
pomocą DMAIC, ale nadal nie do koĔca zaspokaja potrzeby klientów lub nie
speánia oczekiwanych poziomów jakoĞci w metodyce Six Sigma;
– banki, firmy ubezpieczeniowe oraz dostawcy innych usáug finansowych za
podstawowy cel projektów Six Sigma uznają poprawĊ jakoĞci obsáugi (97%
wskazaĔ) i to zarówno obecnie, jak i w przyszáoĞci. Ponadto, dziewiĊü na
dziesiĊü firm dziĊki tym projektom zamierza dąĪyü do zwiĊkszenia efektywnoĞci (90,9%), wzrostu satysfakcji klientów (87,9%) oraz obniĪenia kosztów
procesów (87,9%);
– za kluczowe problemy zidentyfikowane przez instytucje finansowe podczas
realizacji projektów Six Sigma uznano: brak dostĊpu do niezbĊdnych danych,
gáównie dotyczących realizacji procesów, co wynika m.in. z wyĪszego niĪ
w przemyĞle zaangaĪowania czynnika ludzkiego, a to generuje pewne problemy
w zakresie pomiaru, brak odpowiednich zasobów kadrowych kompetentnych
w zakresie analizy i pomiaru procesów, niezgodnoĞü kultury organizacyjnej
danej instytucji z filozofią (sposobem myĞlenia) Six Sigma.
Innym przejawem systemowego podejĞcia do kwestii zapewnienia jakoĞci jest
certyfikacja rozwiązaĔ jakoĞciowych, przede wszystkim systemów zarządzania.
Certyfikacja systemu zarządzania jakoĞcią w banku wymusza jego stworzenie
i przyjĊcie znormalizowanego podejĞcia do kwestii jakoĞci, a tym samym wpáywa
na rozwój satysfakcji jego klientów i to w jaki sposób postrzegają jakoĞü. Nie mniej
interesującą kwestią jest to, na ile certyfikacja wpáywa na postrzeganie danego banku
przez klientów, czyli na jego wizerunek. Uzyskanie efektu wzmocnienia wizerunku
banku jako organizacji projakoĞciowej jest z perspektywy marketingowej nie do przecenienia. Badania prowadzone w tym zakresie raczej potwierdzają zasadnoĞü takiego
podejĞcia, a i same banki, jeĞli tylko dysponują odpowiednimi faktami, starają siĊ je
3
Opracowanie wáasne na podst. D. Heckl, J. Moormann, M. Rosemann, Uptake and success factors of
Six Sigma in the financial services industry, „Business Process Management Journal” 2010, Vol. 16 No. 3,
s. 436-472
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wykorzystaü4. WrĊcz podrĊcznikowym przykáadem moĪe byü witryna dedykowana
zarządzaniu jakoĞcią (ciągáemu doskonaleniu satysfakcji klienta) prowadzona przez
bank BNP Paribas, jeden z najwiĊkszych i najbardziej dynamicznie rozwijających
siĊ banków europejskich. Na stronie tej bank grupuje i przedstawia swoje dokonania
w ramach trzech sekcji5:
– certyfikacje – dziaá poĞwiĊcony wyjaĞnieniu, czym są poszczególne certyfikaty
i jakie potencjalne korzyĞci daje ich uzyskanie (oprócz certyfikatów jakoĞciowych ISO 9001 czy ISO 10002 bank odnosi siĊ do certyfikatu zarządzania
Ğrodowiskowego ISO 14001 oraz modelu dojrzaáoĞci CMMI6). UdostĊpniono
równieĪ wyszukiwarkĊ poszczególnych rodzajów certyfikatów, jakie uzyskaáy jednostki biznesowe wchodzące w skáad grupy bankowej (okoáo 70
certyfikatów ISO 9001, 11 certyfikatów ISO 14001, 1 certyfikat ISO 10002,
16 certyfikatów CMMI);
– innowacje – dziaá poĞwiĊcony podejĞciu banku do innowacji, przedstawienie
podejmowanych w tym obszarze inicjatyw typu „Spirit of Innovations” (filozofia banku w zakresie innowacji) czy „Innovation and Technology Days”
(coroczne spotkania w ramach grupy sáuĪące prezentacji osiągniĊü projektowych w poszczególnych obszarach i ich potencjalnemu transferowi do innych
jednostek);
– relacje – dziaá poĞwiĊcony inicjatywom poprawiającym relacje z klientami,
w tym programowi transformacji oddziaáów BNP Paribas – „Accueil & Services” zorientowanego na poprawienie i ujednolicenie postrzeganej jakoĞci
realizowanych transakcji, zapewnienie bardziej funkcjonalnych i przyjaznych
stref samoobsáugowych (w tym wprowadzenie bankomatów ze wsparciem
gáosowym dla osób niewidomych i niedowidzących) oraz udoskonalenia kontaktu z doradcami.
Tego typu inicjatywy oprócz tego, Īe wpáywają na jakoĞü obsáugi klientów dotychczasowych, to dodatkowo mogą byü atrakcyjne dla klientów potencjalnych. Niemniej
w polskich bankach sytuacja w zakresie certyfikacji wygląda doĞü specyficznie.
W koĔcówce lat 90. XX wieku certyfikaty zdobyáy trzy banki, póĨniej doáączyá
jeszcze jeden. Przez pewien okres banki te przedáuĪaáy certyfikacjĊ, ale obecnie Īaden z nich jej nie posiada. Z badaĔ przeprowadzonych w roku 2010 wĞród prawie 50
banków dziaáających w Polsce wynika, Īe tylko trzy banki obecnie mają certyfikowane
wybrane obszary swojej dziaáalnoĞci (norma ISO 9001:2008). OczywiĞcie oznacza
to tylko tyle, iĪ w tych bankach systemy zarządzania jakoĞcią są znormalizowane,
natomiast w pozostaáych bankach mogą istnieü inne, równieĪ skuteczne rozwiązania
4
Zob. L. Martinez Caro, J. A. Martõnez Garcõa, Does ISO 9000 certification affect consumer perceptions
of the service provider?, „Managing Service Quality” 2009, Vol. 19 No. 2, s. 140-161.
5
Opracowanie wáasne na postawie strony: http://qualite.bnpparibas.com
6
We wszystkich tych certyfikatach, mimo iĪ dotyczą one róĪnych obszarów funkcjonowania organizacji,
wykorzystywana jest doktryna ciągáego doskonalenia oraz podejĞcie procesowe.
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w tym zakresie (np. w 2004 roku CitiBank uzyskaá NagrodĊ EFQM – „Nagroda za
doskonalenie”). Jak pokazują zgromadzone w ramach badaĔ informacje w ponad
poáowie badanych banków (56%) istnieje w ich strukturach jednostka organizacyjna
odpowiedzialna za jakoĞü, a to oznacza, Īe banki są zainteresowane jakoĞcią, ale
niekoniecznie jej normalizowaniem. Powodów nikáego zainteresowania certyfikacją
moĪna upatrywaü w7:
– szybkiej ewolucji oferty bankowej – co potencjalnie generuje problemy z utrzymaniem ciągáoĞci certyfikacji, ale banki, które decydują siĊ na certyfikacje
zwykle robią to w obszarach, które nie są bezpoĞrednio związane z konkretnym produktem bankowym, a bardziej z procesami go obsáugującymi (np.
obsáuga zapleczowa produktów na poziomie centrali) lub procesami wsparcia
(np. zarządzanie gotówką i siecią bankomatów);
– nadmiernej biurokracji – w kontekĞcie tworzenia znormalizowanego systemu
zarządzania jakoĞcią banki potencjalnie mogą obawiaü siĊ koniecznoĞci tworzenia dodatkowej dokumentacji jakoĞciowej;
– kosztach wdroĪenia – banki mogą byü zaniepokojone wysokimi kosztami
wdroĪenia, certyfikacji oraz utrzymania znormalizowanego systemu zarządzania jakoĞcią.
Systemowe projekty projakoĞciowe to nie tylko przedsiĊwziĊcia realizowane
indywidualnie przez poszczególne podmioty sektora bankowego. Podejmowane są
równieĪ inicjatywy Ğrodowiskowe, czego przykáadem jest utworzenie w 2010 roku
Komitetu ds. JakoĞci Usáug Finansowych, powoáanego Uchwaáą Zarządu Związku
Banków Polskich. Ciaáo to ma dziaáaü na rzecz zapewnienia najwyĪszego poziomu
jakoĞci obsáugi klientom sektora usáug finansowych oraz skupiü siĊ na propagowaniu
skutecznych metod realizacji strategii jakoĞciowych wĞród instytucji z sektora usáug
finansowych przez uáatwianie dostĊpu do wiedzy na temat zarządzania procesami
i jakoĞcią. Obecnie w inicjatywie tej bierze udziaá 21 banków zainteresowanych
wspóápracą w zakresie badaĔ rynku, szkoleĔ i wymiany doĞwiadczeĔ związanych
z zapewnieniem jakoĞci usáug, a prace merytoryczne bĊdą prowadzone w ramach
grup roboczych powoáywanych przez Komitet.
Kwestia zarządzania jakoĞcią jest oczywiĞcie istotnym elementem kreowanego
wizerunku i budowanej kultury organizacyjnej, ale podstawową sprawą i tak pozostaje
uzyskiwany efekt w postaci satysfakcji czy teĪ zadowolenia klienta i przeáoĪenia tego
na sprzedaĪ a takĪe lojalnoĞü, czyli faktycznych rezultatów podejmowanych przez
banki dziaáaĔ. W dalszej czĊĞci artykuáu uwaga zostanie skupiona na uwarunkowaniach owej satysfakcji, jej zmianach i próbach okreĞlenia przez banki i inne instytucje,
jaki jej jest poziom.

7
Zob. A. ĝwiderska, Z. Zymonik, Zarządzanie jakoĞcią w polskich bankach komercyjnych, „Problemy
JakoĞci”, marzec 2011, s. 36-41.
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2. Satysfakcja klienta banku jako efekt zarządzania jakoĞcią

Sposób Ğwiadczenia usáug bankowych zmieniá siĊ na przestrzeni ostatnich 10
lat i byáy to zmiany bardzo charakterystyczne. Z jednej strony okrzepáy kanaáy
elektroniczne i wypracowano dla nich pewien kanon funkcjonalnoĞci, ergonomii
i bezpieczeĔstwa, z drugiej natomiast strony ewoluowaáy kanaáy tradycyjne, które
odciąĪone przez mechanizmy samoobsáugowe zaczĊáy peániü funkcje doradcze i konsultacyjne. JuĪ ten dualizm pokazuje, iĪ zakres oczekiwaĔ i sposób ich realizacji,
a tym samym jakoĞü postrzegana w obu wypadkach warunkowana jest innymi czynnikami. W przypadku kanaáów elektronicznych premiowana jest przede wszystkich
sprawnoĞü (niezawodnoĞü) i wygoda, zbudowana na zaufaniu i poczuciu bezpieczeĔstwa. W przypadku sieci oddziaáowych i kontaktu osobistego doáączają czynniki
interpersonalne (np. komunikatywnoĞü, przyjazna atmosfera) i kompetencyjne (np.
fachowoĞü). Co interesujące poziom satysfakcji z poszczególnych kanaáów dostĊpu
jest zróĪnicowany. Jak pokazuje wspomniane badanie, najwyĪszy poziom satysfakcji
klienci banków przypisują kanaáowi internetowemu, a zaraz potem sieci oddziaáowej
i sieci bankomatowej. Natomiast zdecydowanie niĪej oceniane są rozwiązania typu
call center oraz bankowoĞü mobilna8.
Warto teĪ zwróciü uwagĊ na zmiany spoáeczno-kulturowe, generujące nowe rodzaje
uwarunkowaĔ i wyzwaĔ dla wspóáczesnych banków. Z jednej strony klienci stają siĊ
coraz bardziej wyedukowani w zakresie ekonomiczno-finansowym, z drugiej natomiast
coraz czĊĞciej są Ğwiadomi swoich praw. Utrzymują relacje z róĪnymi podmiotami
finansowymi, coraz czĊĞciej z róĪnych obszarów geograficznych i kulturowych,
co wpáywa na ich ĞwiadomoĞü, buduje ich doĞwiadczenie i podnosi oczekiwania.
NajwiĊksze zmiany zaszáy w sferze komunikacji i wymiany informacyjnej oraz ich
oddziaáywaniu na zachowania klientów. DostĊpnoĞü informacji istotnych z punktu
widzenia decyzji podejmowanych przez klienta, gáównie w zakresie oferty handlowej,
ulegáa zdecydowanej poprawie. Klient zaczyna wiedzieü coraz wiĊcej i to w tych obszarach, które w erze „przedinternetowej” byáy mocno ograniczone. Chodzi gáównie
o informacje na temat faktycznej jakoĞci produktów i usáug, której doĞwiadczyli inni
klienci i podzielili siĊ spostrzeĪeniami na forum publicznym. Mechanizmy typu fora,
blogi czy portale spoáecznoĞciowe zarówno ogólne, jak i branĪowe, stworzyáy zupeánie
nowe Ğrodowisko do rozpowszechniania informacji, stając siĊ efektywnym wsparciem
chociaĪby dla marketingu szeptanego, ale teĪ i krytycznej wymiany opinii na temat
jakoĞci czy rzetelnoĞci Ğwiadczonych usáug (np. szereg inicjatyw typu „nabici w …”,
w ramach których klienci podejmowali wspólne dziaáania przeciwko okreĞlonemu
bankowi, którego dziaáania uznawano za nieuczciwe). Zarówno jednostkowy klient,
jak i grupa klientów zyskaáa tym samym nowe moĪliwoĞci w zakresie artykuáowania

8
Zob. Ernst & Young Global Consumer Banking Survey – A new era of customer expectation, EYGM
Limited 2011, s. 27
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swoich potrzeb, oczekiwaĔ, ale teĪ i zadowolenia czy wspomnianej krytyki9. RównieĪ
banki uzyskaáy moĪliwoĞü rozszerzenia zakresu interakcji z wáasnymi i potencjalnymi
klientami, szczególnie Īe „wirtualizacja” spoáeczeĔstwa bĊdzie postĊpowaü.
Na tego typu moĪliwoĞciach zbudowano spoáecznoĞciowy portal badania opini
konsumentów – JakoscObslugi.pl, który na podstawie zebranych informacji przyznaje
swoje nagrody jakoĞciowe w róĪnych branĪach, w tym równieĪ finansowych. W roku
2010 ogólny wskaĨnik zadowolenia konsumentów z obsáugi banków wyniósá 44%
(wskaĨnik pozytywnych opinii). W rozbiciu na poszczególne obszary, które są brane
pod uwagĊ, zadowolenie klientów banków ksztaátowaáo siĊ tak jak na rys. 1.
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Rys. 1. Zadowolenie klientów banków w Polsce, wedáug obszarów oceny
ħródáo: Top 100 JakoĞci Obsáugi 2010, dodatek specjalny, „Rzeczpospolita”, 23 wrzeĞnia 2010, s. 8.

Liderem tego rankingu zostaá MultiBank. WskaĨnik jakoĞci obsáugi dla tego
banku wyniósá 84 proc., a najwyĪsze oceny uzyskaá w kategoriach „Oferta, cena,
asortyment” oraz „Organizacja i czas obsáugi” (odpowiednio 76 proc. i 79 proc.). Na
drugie miejsce uplasowaá siĊ BZ WBK z wynikiem 47 proc. SpoĞród piĊciu gáównych obszarów definiujących jakoĞü obsáugi BZ WBK zostaá liderem obszaru oceny
„Wiedza i kompetencje personelu” z wynikiem 81 proc., dwukrotnie przekraczając
Ğredni wynik tej kategorii w sektorze bankowym. Trzecie miejsce z wynikiem 46
proc. uzyskaá ING Bank ĝląski10. OczywiĞcie tego typu badania nie speániają wszystkich wymogów badaĔ naukowych, ale mogą stanowiü – szczególnie na poziomie
zbioru jednostkowych opinii – inspirujący zasób informacyjny o oczekiwaniach,
priorytetach czy punktach widzenia klientów. Mają teĪ bardzo konkretny wydĨwiĊk
9
Wirtualizacja tego typu form aktywnoĞci klientowskiej ma jeszcze jeden dodatkowy wymiar, jakim
jest dáugookresowe pozostawanie Ğladów po okreĞlonych reakcjach. To powoduje, iĪ moĪna stosunkowo
áatwo odnaleĨü dowody incydentów, których przyczyny i skutki mogáy byü póĨniej skutecznie poprawione
czy zniwelowane, ale Ğlad po pierwotnej reakcji pozostaá.
10
Zob. Top 100 JakoĞci Obsáugi 2010, dodatek specjalny, „Rzeczpospolita”, 23 wrzeĞnia 2010, s. 8.
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marketingowo-wizerunkowy, gdyĪ ich noĞnoĞü medialna jest zdecydowanie wyĪsza
niĪ badaĔ akademickich.
Interesujące badanie jakoĞci obsáugi klienta przeprowadzono w 2009 roku
w bankach wrocáawskich, wykorzystując metodykĊ typu „tajemniczy klient”11. Tego
typu badania są oczywiĞcie ukierunkowane przede wszystkim na bezpoĞredni kontakt i uwzglĊdniają te aspekty dziaáalnoĞci banku, na podstawie których przeciĊtny
klient wyrabia sobie opinie o instytucji finansowej. OczywiĞcie to, jak dany bank
funkcjonuje w istotnych dla klienta aspektach, jest pochodną tego, jakie rozwiązania
wewnĊtrzne z zakresu organizacji i zarządzania szeroko pojĊtą jakoĞcią stosuje. DziĊki
73 obserwacjom przebadano placówki bankowe pod kątem nastĊpujących cech (przy
kaĪdej podano przypisaną do niej wagĊ)12:
– wygląd placówki (czystoĞü w bezpoĞrednim otoczeniu oddziaáu i wewnątrz,
dostĊpnoĞü i estetyka materiaáów reklamowych) – 16%,
– prezencja pracowników i ich stanowiska pracy (ubiór, porządek stanowiska
pracy, dostĊpnoĞü wizytówek) – 14%,
– bezpieczeĔstwo (np. brak sytuacji zagraĪających poufnoĞci danych, pozostawionych bez opieki dokumentów) – 6%,
– wejĞcie klienta (zauwaĪenie i nawiązanie pierwszego kontaktu, czas oczekiwania na obsáugĊ) – 12%,
– nawiązanie rozmowy (powitanie, uĞmiech, zaproszenie do zajĊcia miejsca
siedzącego) – 9%,
– rozmowa (inicjatywa, zbadanie potrzeb, proponowanie produktów dodatkowych,
stworzenie i wydrukowanie symulacji) – 14%,
– ocena sprzedawcy (kompetencje i uprzejmoĞü) – 19%,
– zakoĔczenie rozmowy (poĪegnanie, zachĊcenie do ponownej wizyty) – 10%.
W przypadku kontaktu osobistego kompetencja i uprzejmoĞü personelu obsáugującego jest podstawowym czynnikiem ksztaátującym wraĪenie i relacje klienta z bankiem,
stąd ten czynnik ma najwyĪszą wagĊ. W tym obszarze audytorzy brali pod uwagĊ
to, czy uĪywano jĊzyka zrozumiaáego dla klienta, czy odpowiedzi na pytania byáy
rzeczowe oraz czy doradca rzetelnie prezentowaá korzyĞci páynące z proponowanej
oferty. W badaniu tym pierwsza trójka banków o najwyĪszych notach w zakresie
obsáugi klienta to: Alior Bank, ING Bank ĝląski oraz Millenium. Badanie tego typu
miaáo charakter diagnostyczno-porównawczy, w ramach ograniczonego obszaru
geograficznego, które pozwala zorientowaü siĊ, jakie elementy z zakresu jakoĞci
obsáugi mogą byü przyczyną rezygnacji klientów czy ich specyficznych zastrzeĪeĔ.
Przedstawione badania dotyczące Polski, choü nieporównywalne, pokazują, iĪ
jakoĞü usáug postrzegana przez klientów banków jest na akceptowalnym poziomie
11

Badanie przeprowadzone w sierpniu i wrzeĞniu 2009 roku przez firmĊ Perspecto.
Opracowanie wáasne na podst. JakoĞü obsáug w bankach wrocáawskich. Skrócony raport z badania
typu Tajemniczy Klient, Perspecto, Wrocáaw 2009, s. 3.
12
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i odbierana jest raczej pozytywnie. Znajduje to potwierdzenie równieĪ w badaniach
miĊdzynarodowych, gdzie klienci banków polskich są najbardziej usatysfakcjonowani,
w porównaniu z innymi krajami (odsetek wskazaĔ ocen 4-5 w piĊciostopniowej skali
poziomu satysfakcji). Wyniki tego badania zaprezentowano na rys. 2.
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Rys. 2. Poziomy satysfakcji klientów banków w Europie
ħródáo: Ernst & Young Global Consumer Banking Survey – A new era of customer expectation, EYGM Limited 2011, s. 25.

Uzyskane poziomy satysfakcji klientów pokazują, iĪ wciąĪ jest to kwestia wymagająca podejmowania okreĞlonych dziaáaĔ, a dotychczasowe wysiáki bez ciągáego
podtrzymania i doskonalenia w zasadzie nie gwarantują staáych rezultatów. Jak
przedstawiono wczeĞniej, oczekiwania klientów siĊ zmieniają i to, co byáo satysfakcjonujące jeszcze jakiĞ czas temu, obecnie moĪe byü uznawane za niewystarczające.
Trzeba teĪ braü pod uwagĊ uwarunkowania spoáeczne oraz kulturowe i wynikające
z tego róĪnice w percepcji i postrzeganiu jakoĞci. Niemcy, których poziom satysfakcji
jest zastanawiająco niski, nie są zadowoleni ze swoich banków, nie ufają im, a poziom personalizacji usáug finansowych uznają za niewystarczający. Poáowa z nich
uwaĪa przy tym, Īe banki nie poĞwiĊcają im uwagi lub kontakty są okazjonalne. Za
najbardziej niesatysfakcjonujący uznają samoobsáugowy kanaá dostĊpu (bankomaty).
Polacy natomiast, których poziom satysfakcji jest jednym z najwyĪszych, wáaĞciwie
nie przeĪyli zaáamania zaufania do banków, a poziom personalizacji usáug uznają za
dobry lub bardzo dobry. Za najmniej satysfakcjonujący uznają dostĊp poprzez call
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center oraz bankowoĞü mobilną. To pokazuje, Īe badając tego typu zjawiska w skali
ponadnarodowej, trzeba braü pod uwagĊ uwarunkowania spoáeczno-kultowe i odnieĞü
je do uzyskanych rezultatów i wyciąganych wniosków. Dla banków natomiast jest to
sygnaá, iĪ przenoszenie zdobytych doĞwiadczeĔ z kraju do kraju musi byü rzetelnie
zweryfikowane i uwzglĊdniające lokalny profil zachowaĔ i oczekiwaĔ klientów13.

ZakoĔczenie

Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat banki i inne instytucje finansowe zrealizowaáy wiele projektów i inicjatyw projakoĞciowych o bardzo zróĪnicowanym
charakterze i zakresie. Trudno jednak traktowaü te dziaáania jako etap zamkniĊty.
Fundamenty w postaci zbudowania architektury procesowej czy stworzenia kompleksowych systemów zarządzania jakoĞcią zostaáy w znacznej mierze juĪ zrealizowane.
Otwartą kwestią natomiast wciąĪ pozostaje sposób ich skutecznego wykorzystywania
i udoskonalania. Oczekiwania klientów wciąĪ siĊ zmieniają, ich poziom satysfakcji
równieĪ, a warunkowane są dynamicznie zmieniającymi siĊ czynnikami nie tylko
rynkowymi, ale równieĪ spoáeczno-kulturowymi. Oznacza to, iĪ koniecznoĞü klasycznej iteracyjnoĞci procesu zarządzania jakoĞcią jest tym bardziej aktualna, a wrĊcz siĊ
nasila. Bo, jak stwierdziáa Maria WoliĔska, dyrektor Departamentu JakoĞci w Citibank
Handlowy, jakoĞü jest podróĪą, a nie punktem docelowym.

Quality management in bank and the customers satisfaction
The article presents current status of quality management in Polish and foreign banks. The main
attention has been paid to the basic systemic solutions such as quality systems certification. The
quality management activities carried out by banks have been compared to the results of customers
satisfaction evaluations. In addition, the paper points out some new requirements dealing with banks
customers expectations, as well as their understanding of the quality related problems. The researches
results presented in the paper show that the quality has to be seen as a dynamic issue and it requires
permanent adjustments.

13
Kwestia wpáywu czynników kulturowo-spoáecznych na postrzeganie jakoĞci jest obszarem akademickich, np. N. Malhotra, F. Ulgado, J. Agarwal, G. Shanesh and L. Wu, Dimensions of Service Quality in
Developed and Developing Economies: Multi-Country Cross-Cultural Comparisons, „International Marketing
Review” 2005, 22 (3), s. 256-278.

