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Streszczenie

W opracowaniu podjęto próbę określenia znaczenia wykorzystania instrumentów 
marketingowych w działalności bankowej. Na tle rozważań teoretycznych odnoszących 
się do zagadnień z zakresu działalności marketingowej banku, zwłaszcza wyboru strate-
gii w zakresie narzędzi marketingowych, autor przedstawił wyniki badań ankietowych na 
temat oceny stopnia ich skuteczności w badanej jednostce. Rezultaty badań empirycznych 
pozwalają na stwierdzenie, że działania marketingowe analizowanej jednostki są realizo-
wane w sposób skuteczny, pozwalający na utrzymanie wysokiej pozycji konkurencyjnej, 
według ankietowanych należałoby jedynie poprawić działalność promocyjną banku.

Słowa kluczowe: marketing bankowy, instrumenty marketingowe, banki spółdzielcze.

Wprowadzenie

Wraz ze zmianami zachodzącymi na polskim rynku pojawiło się zjawisko 
konkurencji i zabiegania o klienta. Dlatego ważnym problemem stało się two-
rzenie strategii marketingowej dla różnych placówek, w tym dla banków. Przy-
nosi to korzyści w postaci lepszego wizerunku i konkurencyjności placówki, 
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udoskonalenie oferowanej usługi, a zarazem pozyskanie nowych, zadowolonych 
klientów. 

Przedmiotem rozważań marketingu stosowanego przez banki i instytucje 
fi nansowe jest usługa fi nansowa. Rozwój gospodarczy i technologiczny spowo-
dował, że współcześnie większość usług fi nansowych świadczonych przez banki 
należy zaliczyć do usług zaspokajających podstawowe potrzeby konsumentów. 
Bez nich poprawnie i efektywnie nie może funkcjonować ani gospodarstwo 
domowe, ani przedsiębiorstwo. Specyfi ka marketingu usług fi nansowych wyraża 
się przede wszystkim przez znacznie większą rolę czynnika ludzkiego (personelu 
banku) w działaniach marketingowych banków. Odnosi się również do wszyst-
kich pozostałych elementów strategii banku, to jest zasad i czynników ustalania 
ceny, sposobów metod promocji oraz dystrybucji1. Ważnym elementem w dzia-
łalności banku jest jego strategia marketingowa mająca na celu sprawne działanie 
dzięki poznaniu potrzeb klienta i rynku, pozyskaniu ich oraz utrzymaniu jako sta-
łych odbiorców poszczególnych usług, a także kształtowaniu ich postaw dosto-
sowanych do zmieniającej się sytuacji na rynku usług fi nansowych. W tym celu 
w działalności marketingowej banku wykorzystuje się różne techniki i działania 
określane terminem marketingu-mix, na który składa się produkt, promocja, poli-
tyka cenowa, polityka sprzedaży, personel. Najważniejszym zadaniem strategii 
instytucji bankowej jest zatem stworzenie przewagi konkurencyjnej na rynku.

Celem opracowania jest identyfikacja instrumentów marketingowych 
Banku Polskiej Spółdzielczości SA, Oddział w Rzeszowie na rynku usług ban-
kowych. Na tle rozważań teoretycznych ukazano wyniki badań ankietowych 
przeprowadzonych w 2011 roku wśród klientów banku na terenie Rzeszowa. 
Liczebność próby wynosiła 140 respondentów, dobranych na zasadzie doboru 
nielosowego – kwotowego.

1. Geneza marketingu bankowego

Na rynku usług bankowych widoczna jest narastająca konkurencja między 
bankami, które dążą do obrony i umocnienia swojej pozycji. Osiągnięcie tych 
celów i jednoczesne zaspokojenie potrzeb oraz wymagań klientów jest możliwe, 
gdy banki kierują się w swoim działaniu orientacją marketingową. Oznacza to, 
że działania banku są poprzedzone badaniami jego zasobów i możliwości oraz 
otoczenia, w jakim funkcjonuje. Wnioski z tych badań pozwalają przygoto-

1  R.F. Nicholas, Promocja i sprzedaż usług bankowych, Centrum Edukacji i Rozwoju, Warsza-
wa 1993, s. 53.
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wać i realizować strategię marketingową, przy wykorzystaniu zintegrowanego 
zespołu instrumentów oddziaływania na nabywców i konkurentów, to jest marke-
tingu-mix. Marketing bankowy można określić jako system zintegrowanych dzia-
łań banku dostępnymi instrumentami w celu dostosowania się do potrzeb rynku, 
zaspokojenia tych potrzeb swoimi produktami, kreowania popytu na te produkty, 
a także poszukiwania nowych rynków lub nisz rynkowych oraz kształtowania 
i utrwalania pozytywnego wizerunku banku w społeczeństwie2.

Marketing przeszedł w bankach ewolucję ujmowaną w literaturze w ramach 
pięciu etapów. W pierwszym etapie kojarzono działalność marketingową ze sto-
sowaniem działań promocyjnych, w szczególności reklamy. Były to działania 
doraźne, mające na celu pozyskiwanie nowych klientów. Etap drugi koncen-
trował się wokół tworzenia przyjaznej atmosfery wobec klienta. W praktyce 
oznaczało to intensywne szkolenia pracowników bankowych, których celem był 
wzrost jakości obsługi, zadbano także o wystrój placówek bankowych, stwarzając 
atmosferę życzliwości. Etap trzeci związany był z wprowadzeniem przez banki 
nowych usług (np. karty płatnicze, kredyty, lokaty), a także wprowadzenie zasad 
segmentacji rynku. Etap czwarty to wysiłki mające na celu podniesienie stop-
nia identyfi kacji danego banku na rynku i jego lepszej rozpoznawalności, okre-
ślającej miejsce banku na rynku oraz tworzenie wizerunku banku skutecznego 
i przyjaznego. Etap piąty jest nowoczesnym ujęciem marketingu. Podstawowe 
znaczenie mają potrzeby klientów, którym przyporządkowuje się zintegrowaną 
strategię marketingową. Wymaga to doskonalenia metod planowania działań, 
ciągłych analiz rynkowych oraz systematycznych kontroli rezultatów3.

2. Strategie marketingowe banków

Strategia marketingowa obejmuje decyzje i sposoby realizacji celów mar-
ketingowych banku. Strategia ta wykorzystuje „mieszankę marketingową” (mar-
keting-mix), stanowiącą zbiór środków, którymi bank oddziałuje na docelowy 
rynek. Do podstawowych elementów strategii marketingowej zalicza się nastę-
pujące instrumenty: produkt, cena, dystrybucja, promocja i personel.

Marketing-mix jest kompleksowym ujęciem wszystkich czynników mają-
cych wpływ na osiągnięcie zamierzonego celu w postaci oddziaływania na doce-
lowy rynek (jego segment). Służy temu badanie środowiska, w którym działa 

2  Zarządzanie bankiem komercyjnym, praca zbiorowa pod red. A. Gospodarowicza, PWE, War-
szawa 2000, s. 40.

3  J. Grzywacz, Podstawy bankowości, Difi n, Warszawa 2003, s. 264–265.
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bank, oraz możliwości rozszerzenia i poprawy usług bankowych, a także wyko-
rzystanie elementów strategii marketingowej. Marketing-mix to stworzenie pew-
nego systemu, dokonanie wyboru określonej strategii marketingowej i wreszcie 
opracowanie planu marketingowego jako kombinacji elementów marketin-
gu-mix. Dzięki stosowaniu marketingu-mix bank może bardziej dostosować 
się do zmian zachodzących w otoczeniu i technice bankowej, lepiej różnicować 
swoje produkty oraz szerzej stosować nowe rozwiązania.

Produktem w ujęciu marketingowym jest każda rzecz materialna, usługa, 
czynność zaspokajająca jakiekolwiek potrzeby nabywców. Podstawowymi 
cechami produktu jest: funkcjonalność, wydajność i jakość. W odniesieniu do 
banków mamy do czynienia z produktami i usługami fi nansowymi4. Produktem 
bankowym bez wątpienia jest na przykład kredyt konsumpcyjny czy lokata ter-
minowa, ale informacja o stanie rachunku kredytowego lub odsetek od lokaty 
należy do czynności usługowych5.

Kolejnym elementem marketingowej strategii działania banku jest ustalenie 
cen za oferowane produkty i usługi oraz ich zmiany. W najprostszym rozumieniu 
cena jest to suma pieniędzy, jaką należy zapłacić przy zakupie towaru lub usługi, 
w szerszym zaś – jest to suma wartości, jaką nabywca musi przekazać, by uzys-
kać korzyści wynikające z posiadania lub użytkowania produktu materialnego 
lub usługi6. Cena pozostaje bardzo ważnym narzędziem oddziaływania na konsu-
menta, zwłaszcza gdy na rynku funkcjonuje kilka podobnych produktów.

Dystrybucja obejmuje jednocześnie planowanie, organizowanie i kontro-
lowanie sposobu przemieszczania się produktów i usług banku z miejsca ich 
wytworzenia do miejsca sprzedaży. Zadaniem tego instrumentu marketingu-mix 
jest więc dostarczenie klientom produktów i usług przez nich pożądanych do 
miejsc, w których chcą je nabyć w odpowiednim czasie, na uwzględnionych 
warunkach i po akceptowanej przez nich cenie7. 

Za podstawę sukcesu banku można uznać promocję. Jest to jeden z ważniej-
szych narzędzi marketingowych zarządzania bankiem przez kreowanie popytu 
na usługi fi nansowe. Elementy promocji mają bardzo różnorodny charakter. Pro-
mocja odnosi się bowiem zarówno do oferty bankowej, jak i wizerunku banku. 
W pierwszym przypadku zadaniem promocji jest poinformowanie klientów 

4  M. Iwanicz-Drozdowska, W.L. Jaworski, Z. Zawadzka, Bankowość, zagadnienia podstawo-
we, Poltex, Warszawa 2008, s. 199–200.

5  M. Kolasa, Marketing bankowy, CeDeWu, Warszawa 2008, s. 23.
6  A. Wiśniewski, Marketing, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1995, s. 108.
7  J. Grzywacz, Marketing w działalności banku, Difi n, Warszawa 2006, s. 62.
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o korzyściach związanych z konkretnymi usługami bankowymi. Elementami 
działań promocyjnych są tutaj: reklama, sprzedaż osobista, promocja sprzedaży. 
Wskazanie na bank, jako na instytucję godną zaufania, prężną, świadczącą usługi 
wysokiej jakości, jest z kolei zadaniem promocji wizerunku. Składnikami pro-
mocji są tym przypadku: public relations, sponsoring. 

Dobór personelu ma duże znaczenie w warunkach silnej konkurencji. 
W momencie pierwszego kontaktu z klientem to właśnie personel kreuje obraz 
fi rmy. Pracownicy banku bezpośrednio świadczą usługę, dlatego ważna jest ich 
prezencja, umiejętność nawiązywania kontaktów, co wpływa na pozyskanie 
klienta, jego sympatię i zadowolenie. 

3. Charakterystyka Banku Polskiej Spółdzielczości SA

Bank Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna z siedzibą centrali w Warsza-
wie został utworzony 15 marca w 2002 roku przez przyłączenie przez Gospodar-
czy Bank Południowo-Zachodni SA pięciu Banków: Banku Unii Gospodarczej 
SA, Lubelskiego Banku Regionalnego SA, Małopolskiego Banku Regionalnego 
SA, Rzeszowskiego Banku Regionalnego SA oraz Warmińsko-Mazurskiego 
Banku Regionalnego SA. W Banku BPS większościowy udział w kapitale zakła-
dowym mają polskie podmioty gospodarcze – banki spółdzielcze. Wraz z ban-
kami spółdzielczymi Bank BPS tworzy najsilniejsze w Polsce zrzeszenie banków 
spółdzielczych – 366 banków.

Suma bilansowa banku sięga 16,5 mld zł (według stanu na 31 grudnia 
2010 roku). Bank działa na terenie całej Polski. Poprzez sieć liczącą około 80 pla-
cówek obsługuje klientów korporacyjnych, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz 
klientów indywidualnych. Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze: samorzą-
dów, rolnictwa, przemysłu rolno-spożywczego, handlu, rzemiosła i turystyki8.

Struktura organizacyjna Banku BPS ułatwia i integruje działania marketin-
gowe w jedną spójną koncepcję zorientowaną na potrzeby docelowych klientów. 
Działalność marketingowa zorganizowana jest w układzie produktowym, ponie-
waż oferuje on dużą gamę usług. Na szczeblu centrali powołani są kierownicy 
grup produktowych, na przykład rachunków bieżących, lokat, kredytów, rozli-
czeń, którzy podlegają departamentowi handlowemu. Takie wydzielenie w struk-
turze organizacyjnej banku wynika z faktu, że każda grupa produktów wymaga 
zastosowania odmiennych strategii marketingowych.

8  www.bankbps.pl/o-banku/o-anku/ (dostęp z dn. 2812.2011).
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4. Ocena wybranych elementów działalności marketingowej banku w opi-
nii klientów

Bank BPS w Rzeszowie dąży do wzmocnienia swojej pozycji na rynku 
usług fi nansowych poprzez poprawę działalności w sferze marketingu. O jego 
pozycji decydują klienci, zarówno ci stali, jak i nowo nabyci. To właśnie ich 
opinia o aktywności marketingowej oddaje jej poziom i skuteczność.

W tworzeniu strategii marketingowej banku ważne jest poznanie oczekiwań 
klientów związanych z usługami, z których chcą skorzystać. Istotna jest rów-
nież wiedza o poziomie zadowolenia klientów z produktów, jakie oferuje bank. 
W odniesieniu do Banku PBS w Rzeszowie ten parametr przedstawiono na 
wykresie 1.
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Wykres 1. Stopień zadowolenia klientów z oferowanych produktów (w %)

Źródło: obliczenia własne na podstawie badań ankietowych.

Ocena zadowolenia z oferowanych produktów ze względu na płeć respon-
dentów wykazała niewielkie dysproporcje w opinii klientów banku. Bardziej 
zadowolone są kobiety niż mężczyźni. Także kobiety okazały się mniej krytyczne 
w ocenie oferowanych produktów – ani jedna klientka banku poddana badaniom 
ankietowym nie wystawiła najniższej oceny, w przeciwieństwie do mężczyzn, 
wśród których znalazł się niewielki odsetek niezadowolonych (3%) z oferty 
badanej jednostki bankowej.
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Jakość oferowanych klientowi produktów związana jest również bezpo-
średnio z elementami wizerunku banku, dostępnością do placówek, wyglądem 
budynku oraz zachowaniem pracowników. Ocenę lokalizacji placówek Banku 
BPS, Oddział w Rzeszowie przedstawiono na wykresie 2.
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Wykres 2. Ocena lokalizacji placówek banku w opinii klientów (w %)

Źródło: obliczenia własne na podstawie badań ankietowych.

Lokalizacja analizowanej jednostki została przez respondentów oceniona 
pozytywnie. Blisko połowa (47%) zgodziła się ze stwierdzeniem, że jest dobra, 
zaś 34% wystawiło jej nawet ocenę bardzo dobrą. Klienci docenili zatem poło-
żenie placówek w różnych częściach miasta, zwłaszcza w jego centrum. Nega-
tywną opinię lokalizacji banku wystawiło zaledwie 6% ankietowanych. Należy 
podkreślić, że lokalizacja, jak również godziny otwarcia i liczba bankomatów to 
cechy, które w istotny sposób wpływają na dostępność usług bankowych.

Promocja jest swoistą formą komunikacji marketingowej między sprze-
dawcą a klientem. Jej zadaniem jest informowanie, przypominanie i przekony-
wanie odbiorców do produktów, usług instytucji. Działania promocyjne banku 
mają zatem głównie na celu przekonanie klienta, aby dokonał zakupu. Stopień 
zadowolenia klientów z promocji Banku PBS w Rzeszowie zaprezentowano na 
wykresie 3.



94 Wiesław Szopiński

17
20

36

27

0

5

10

15

20

25

30

35

40 %

Tak Nie

wie
miasto

Wykres 3. Stopień akceptacji działań promocyjnych przez klientów banku (w %)

Źródło: obliczenia własne na podstawie badań ankietowych.

Z opinią, że działania promocyjne Banku BPS są wystarczające, zgodziło 
się tylko 37% respondentów, natomiast ponad połowa osób mieszkających na wsi 
i w mieście stwierdziła, że promocja jest bardzo słaba, a zatem niewystarczająca. 
Oznacza to, że osoby mieszkające zarówno w mieście, jak i na wsi są bardziej 
wymagające w stosunku do działań promocyjnych Banku BPS w Rzeszowie.

Na całościową ocenę usług bankowych duży wpływ mają bez wątpienia 
uprzejmość i kultura obsługi klientów, które z kolei kształtują poziom zadowole-
nia klientów – w odniesieniu do analizowanej jednostki parametr ten zaprezen-
towano na wykresie 4.

Podobnie jak przy ocenie oferowanych produktów, Bank BPS w Rzeszo-
wie również otrzymał wysokie noty zarówno od kobiet, jak i mężczyzn. Analiza 
opinii na temat poziomu obsługi pod kątem płci ankietowanych wykazała, że 
kobiety okazują się bardziej zadowolone niż mężczyźni, natomiast jeśli chodzi 
o krytykę, mężczyźni są bardziej wymagający w kwestii obsługi w banku i wyka-
zują w tym zakresie niezadowolenie (3%). Ogólnie wysokie oceny potwierdzają 
bardzo dobre nastawienie pracowników i świadczą o tym, iż Bank BPS SA jest 
przyjazny, a nawet bardzo przyjazny dla swoich klientów. 
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Podsumowanie

W gospodarce rynkowej banki, które chcą odnieść sukces w dłuższym okre-
sie, muszą opracować plany strategiczne. Ich istotą jest przygotowanie do jak 
najlepszego wykorzystania szans rynkowych oraz odparcia zagrożeń ze strony 
banków konkurencyjnych. Plany strategiczne Banku BPS muszą być układane 
na różnych szczeblach organizacyjnych banku, a zatem na szczeblu centrali, jak 
również oddziałów. Konieczne jest wypracowanie takiej formy działalności, aby 
bank mógł cieszyć się dużymi sukcesami na rynku. To właśnie marketing stał 
się swoistą fi lozofi ą przenikającą cały proces zarządzania fi rmą. Bank cieszy się 
dobrą opinią i zaufaniem ze strony klientów dzięki dostępności usług bankowych, 
właściwej obsłudze klientów, dobrej lokalizacji placówek i czasowi ich pracy.

Niestety, słabo rozwinięta promocja banku zarówno na wsi, jak i w mieście, 
może niekorzystnie wpłynąć na jego pozycję na rynku. Zatem działania Banku 
BPS muszą być skoncentrowane nie tylko na problemach związanych z ofertą 
produktową, lecz przede wszystkim na sprzedaży tych produktów, zwłaszcza na 
ich promocji na rynku usług bankowych. 
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THE USAGE OF MARKETING TOOLS 
IN BANK POLSKIEJ SPOLDZIELCZOSCI SA 

IN WARSAW, SUBSIDARY IN RZESZOW

Summary

An attempt have been taken in a paper to assess importance of usage of marketing 
tools in banking. On the background of theoretical deliberations connected with issues 
of marketing activity of a bank, especially choice of strategy in the range of marketing 
tools, the author presented results of survey research on the level of their effectiveness in 
a studied unit. Results of empirical studies enable to state that marketing activities of the 
analyzed unit are realized in an effective way, making it possible to keep strong competi-
tive position, the only thing which in the opinion of respondents needs to be improved is 
promotional activity of the bank.

Translated by Wiesław Szopiński

Keywords: bank marketing, marketing tools, co-operative banks.


