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BODiE odznaczone certyfikatem 

Przyznanie certyfikatu to dla nas powód do dumy, 

a zarazem nieustanne wyzwanie, aby realizowane 

przez nas usługi rozwojowe były oferowane na jak 

najwyższym poziomie – przyznaje w rozmowie  

z portalem bs.net.pl Maciej Wojtaszek, prezes za-

rządu BODiE. – Posiadanie certyfikatów jakości 

świadczonych usług, weryfikowanych przez nieza-

leżnych audytorów, jest w obecnych czasach nie-

zwykle ważne. Na rynku wciąż pojawiają się 

firmy, które oferują kursy niskiej jakości. Nie 

proponują ani pogłębionej pracy z trenerami, 

ani ewaluacji świadczonych usług. Dlatego 

przy wyborze firm szkoleniowych zawsze 

warto sprawdzić, czy spełniają one normy 

określone w rynkowych standardach.  

 

Co oznacza Certyfikat Jakości Usług?  

Standard Usług Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 

2.0 jest standardem zarządzania i świadczenia 

usług przez podmioty, specjalizujące się w usłu-

gach szkoleniowo-rozwojowych. Wypracowany 

przez branżowych ekspertów, wykorzystuje do-

świadczenie rynkowe i eksperckie całego środowi-

ska z obszaru usług szkoleniowo-rozwojowych. 

Audyt przeprowadza profesjonalna i nieza-

leżna organizacja certyfikująca o międzyna-

rodowej renomie, specjalizująca się w audy-

tach systemów zarządzania – DEKRA Certifi-

cation. 

 

Sam certyfikat to również rozwinięcie standardu 

SUS, znanego na polskim rynku edukacyjnym  

od 2011 roku. Stosuje się go obecnie w ponad  

400 organizacjach. 

 

Jakość i wysoki poziom firm szkoleniowych 

Co ważne, standard określa wymagania wobec 

firm szkoleniowo-rozwojowych (prowadzących 

usługi szkoleniowe, coachingowe, doradcze,  

e-learningowe itp.) w zakresie przygotowania, re-

alizacji i ewaluacji oferowanych usług. Wyznacza 

jakość zarządzania firmami oraz kompetencjami 

osób odpowiedzialnych za realizację usług.  

 

Certyfikat spełnia wymagania systemu, zapewnia-

jąc jakość firmom szkoleniowo-rozwojowym, zain-

teresowanym wpisem do Bazy Usług Rozwojowych 

(BUR), prowadzonej przez Polską Agencję Rozwo-

ju Przedsiębiorczości (PARP), dawniej Rejestr 

Usług Rozwojowych (RUR).  

Certyfikat  

SUS 2.0 

BODiE ponownie z Certyfikatem Jakości Usług  

Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji to gwarancja jakości i usług na najwyższym pozio-

mie. Dowodzą tego nie tylko opinie Klientów i Partnerów, ale również proces certyfikacji.  

Pod koniec listopada zewnętrzna firma certyfikująca DEKRA przeprowadziła audyt w celu 

sprawdzenia i oceny stopnia spełnienia wymagań określonych w Standardzie Usługi Szkole-

niowo-Rozwojowej SUS 2.0. Wyniki są już znane – BODiE po raz kolejny otrzymało trzyletni 

Certyfikat Jakości Usług. 



.  



Wprowadzeniem do tegorocznego Kongresu Ban-

kowości Detalicznej (20-21 listopada), który obra-

dował w siedzibie Warszawskiej Giełdy Papierów 

Wartościowych i podobnie jak w latach poprzed-

nich został zorganizowany przez Gdańską Akade-

mię Bankową, było wystąpienie prof. Janiny Hara-

sin z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.  

 

W jej opinii najważniejszymi wyzwaniami dla ban-

ków są obecnie trzy podstawowe kwestie: klienci, 

technologie i regulacje. Mamy dzisiaj do czynie-

nia z trendem starzenia się społeczeństwa, 

ale z drugiej strony mamy też młode pokole-

nia, które mają zupełnie inne oczekiwania  

i zachowania, do których banki muszą się jak 

najszybciej dostosować. Te nowe zachowa-

nia, to przede wszystkim zupełnie inne po-

dejście do życia, pracy i korzystania z usług 

finansowych. Młodzi ludzie większy nacisk 

kładą na wygodę korzystania z takich usług, 

a mniej dbają o bezpieczeństwo. To oznacza 

diametralną zmianę, wymagającą nowego podej-

ścia do tego, co nazywamy bankowością detalicz-

ną.  

 

Kolejną kwestią jest technologia i wszystko co ona 

zmienia w sektorze bankowych usług detalicz-

nych. Dotyczy to m.in. nowych, małych i dużych 

podmiotów, które się pojawiają na tym rynku, 

głównie z branży FinTech-ów. Te firmy nastawione 

są na potrzeby klienta, którego znają bardzo do-

brze, lepiej od większości banków.  

 

Wyzwaniem dla banków z pewnością jest 

bardzo szybko zmieniająca się technologia, 

eliminująca z rynku pośredników finanso-

wych (np. blockchain). Te rozwiązania mogą 

być niebezpieczne dla banków preferujących 

tradycyjne metody obsługi. Nie ma też dzi-

siaj odwrotu od technologii mobilnej,  

a w przyszłości musimy liczyć się także z 

wprowadzeniem na znacznie szerszą skalę 

sztucznej inteligencji i algorytmów.  

 

To są wyzwania, z którymi bardzo trudno jest so-

bie poradzić bankom, zwłaszcza w obliczu coraz 

częściej wprowadzanych zmian regulacyjnych. 

Sektor bankowy obciążony jest ogromem regula-

cji, często nakładających się na siebie, z którymi 

trudno sobie poradzić, chcąc uniknąć konfliktu na 

styku różnych norm i wymogów regulacyjnych.  

Z drugiej jednak strony mamy firmy, które nie są 

obciążone takim bagażem regulacji i to dotyczy 

nowych graczy na rynku finansowym, takich jak 

FinTech-y.  

 

Widać tutaj brak równowagi w podejściu do róż-

nych podmiotów. A taka sytuacja ogranicza banki 

i będzie nadal ograniczała dopóki sytuacja się nie 

zmieni i szanse zostaną wyrównane. Jeśli do tych 

kwestii dodamy jeszcze regulacje unijne, to bę-

dziemy mieli wgląd w całokształt wyzwań stoją-

cych przed sektorem bankowym. 

 

Te wyzwani, to przede wszystkim wzrost konku-

rencyjności na rynku detalicznych usług finanso-

wych, nowe podmioty, mające inny status na ryn-

ku i związane z tym obawy banków o przychody, 

zagrożenie rentowności niektórych, kluczowych 

dla banków produktów, takich jak chociażby płat-

ności. Zjawisko to jest bardzo dobrze widoczne  

i chyba nie ma już od niego odwrotu. Dotyczy to 

także pożyczek krótkoterminowych. Mniejsze za-

grożenie występuje natomiast w obszarze prowa-

dzenia depozytów. Generalnie, jeśli mamy powie-

rzyć komuś pieniądze, wciąż preferujemy instytu-

cje bankowe.  

 

Ale to też może się zmienić. Zwłaszcza, że oprócz 

obawy o utratę części przychodów, jest również 

obawa o rosnące koszty, związane z wydatkami 

na dostosowanie zasobów posiadanych przez ban-

ki do wyzwań wymienionych już wcześniej. Doty-

czy to głównie bezpieczeństwa przeprowadzanych 

transakcji, a także szeroko rozumianych zasobów 

informatycznych, które mają inną konfigurację, 

jak również pracowników, zwłaszcza w świetle ba-

dań, które pokazują, że coraz mniejsza grupa stu-

dentów zainteresowana jest studiowaniem banko-

wości. To jest zmiana pokoleniowa. Młodzi ludzie 

lubią wyzwania i pracę, która da im satysfakcję,  

a banki są postrzegane jako instytucje dość kon-

serwatywne, oferujące niezbyt ciekawą pracę. 

 

Janusz Orłowski Zdecydują klienci 

Kongres Bankowości Detalicznej 



Podobnie, jak w latach poprzednich, najważniej-

szym wydarzeniem Kongresu była tzw. dys-

kusja gigantów, czyli debata prezesów naj-

większych instytucji bankowych funkcjonu-

jących na naszym rynku finansowym. W tym 

roku wzięli w niej udział: Brunon Bartkiewicz, pre-

zes ING Banku Śląskiego, Michał Gajewski, prezes 

Santander Bank Polska, Przemek Gdański, prezes 

BNP Paribas Bank Polska, Zbigniew Jagiełło, pre-

zes PKO Bank Polski oraz Michał Krupiński, prezes 

banku Pekao S.A., jak również autora wprowadze-

nia do konferencji, prof. Janina Harasin.  
 

W ocenie uczestników dyskusji, wyzwania, o któ-

rych była mowa podczas wprowadzenia, są global-

nymi trendami i nie dotyczą tylko naszego rynku. 

Trzeba jednak pamiętać, że banki czeka także 

rozwiązanie problemu kredytów frankowych,  

a jakie będą orzeczenia sądów w tych sprawach 

trudno przewidzieć. Jest także kwestia zgroma-

dzenia przez banki w najbliższych latach, odpo-

wiednich funduszy w BFG, przeznaczonych na ra-

towanie zagrożonych banków. Środki te w proce-

sie potencjalnej likwidacji banku mogą zostać 

umorzone, a trzeba pamiętać, że w grę wchodzą 

w tym przypadku niebagatelne kwoty. Poza tym 

jest to system solidarnościowy (MREL), który do-

tyczy wszystkich banków.  
 

Większość dyskutantów oceniła, że w ostatnich 

latach, w zakresie regulacji nastąpiła jeszcze 

większa nieprzewidywalność. Dotyczy to zwłasz-

cza regulacji kapitałowych, czy też wymagań re-

gulacyjnych Komitetu Bazylejskiego (Bazylea IV). 

Ponadto poziom komplikacji nowych przepisów 

jest tak duży, że trudno się w nich poruszać. Ma-

my do czynienia ze zbieganiem się regulacji, które 

są bardzo trudne do wykonania. Banki wykonuje 

więc olbrzymia pracę żeby sprostać tym wszyst-

kim wymaganiom. Problem ten szczególnie dotyka 

instytucje małe, które potrzebują więcej czasu 

żeby się dostosować.  
 

Dyskutanci zwrócili także uwagę na problem nie-

wystarczającego poziomu rentowności w naszych 

bankach. Wynika to m.in. z faktu, że nasze banki 

są o połowę bardziej obciążone różnymi opłatami  

i podatkami niż europejskie, czy amerykańskie. 

Bez tych obciążeń nasza pozycja na rynku euro-

pejskim z pewnością byłaby znacznie lepsza. 

Wszystko to ma miejsce w sytuacji sprzyjających 

nam warunków makroekonomicznych i znaczącej 

transformacji sektora bankowego. Jeszcze 8 lat 

temu średnia rentowność polskiego banku wynosi-

ła kilkanaście proc. (15%), a tym roku było to już 

tylko 7%. Dziś pod tym względem jesteśmy noto-

wani za Węgrami i Rumunią.  
 

Banki amerykańskie dużo szybciej i więcej 

inwestują w nowe technologie, niż europej-

skie. Pozycja naszych banków mogłaby być 

znacznie lepsza gdyby nie były one blokowa-

ne tak dużymi obciążeniami finansowymi. 

Tak znaczne obciążenie powoduje m.in., że 

polskie instytucje bankowe angażują się  

w bardziej ryzykowne kredyty, a to oznacza, 

że poziom tego ryzyka będzie wzrastał. Jed-

nocześnie nie są w stanie inwestować w nowe 

technologie tyle ile powinny, zwłaszcza w techno-

logie przyszłości. Coraz większe znaczenie bę-

dzie miała w przyszłości zaawansowana ana-

lityka danych i segmentyzowanie klientów. 

Banki będą musiały bowiem tworzyć produk-

ty pod zindywidualizowane potrzeby konsu-

mentów. 
 

Zdaniem dyskutantów rola konsumentów powinna 

być wpisana w działalność banków. Prowadzenie 

działalności finansowej nie jest bowiem zwykłą 

działalnością komercyjną. Banki są instytucjami 

zaufania publicznego. Dlatego ich działalność po-

winna być bardziej etyczna i nakierowana na 

klienta. Oczywiście banki powinny podlegać regu-

lacjom ale powinna być zachowana równowaga. 

Wszyscy prowadzący działalność w tym samym 

obszarze rynku powinni podlegać takim samym 

regulacjom i płacić takie same podatki. Dzisiaj 

banki muszą coraz więcej środków przeznaczać na 

kwestie regulacyjne, których wdrażanie jest coraz 

bardziej kosztowne. Jednocześnie sektor bankowy 

musi zapewniać bezpieczeństwo cybernetyczne na 

odpowiednim poziomie, ponieważ ponosi za to od-

powiedzialność. A to wymaga ogromnych inwesty-

cji w rozwiązania technologiczne.  
 

Powodem pogorszenia pozycji naszych banków są 

przede wszystkim presja regulacyjna i obciążenia 

podatkowe. Mamy bardzo wysoki poziom kapita-

łów w bankach, w postaci tzw. buforów kapitało-

wych, których nie ma w innych tego rodzaju insty-

tucjach. Podatek bankowy liczony od kapita-

łów nie zachęca do finansowania gospodarki 

ani klientów indywidualnych. Efektywna sto-

pa podatkowa sektora bankowego w ubie-

głym roku wynosiła aż 44%! To dwa razy 

więcej niż w wielu ościennych krajach nasze-

go kontynentu.  
 

Pod patronatem Związku Banków Polskich ban-

kowcy prowadzą dialog z władzami o zmniejszeniu 

obciążeń bankowych. Jednym z postulatów jest 

propozycja aby podatek bankowy zasilał BFG  

i w ten sposób wzmacniał strukturalne bezpie-

czeństwo sektora. Ale dzisiaj trudno wskazać ja-

kieś konkretne osiągnięcia tego dialogu.  
 

Dyskutanci, zwracali uwagę, że obciążenia, to nie 

tylko kwestia podatków i składek na BFG ale także 

skłonność do przyjmowania zawansowanych mo-

deli działania, dostępu do różnych form kapitału, 

wymogów kapitałowych, jak również splot różnych 

okoliczności.  



Niepokojący jest fakt, że banki skupiają się 

dzisiaj na dyskusji wokół wyzwań w obsza-

rach regulacyjnych, do czego zostały zmu-

szone. W tej sytuacji wdrażanie rozwiązań 

innowacyjnych znalazło się na drugim planie. 

Oznacza to, że regulacje zaczynają je już du-

sić i ograniczają działanie. Problem w 

tym ,że wyzwania same nie znikną i im póź-

niej podejmie się działania żeby im sprostać, 

tym gorzej.  

 

Dla banków usługi finansowe są działalnością pod-

stawową. Dla FinTech-ów dodatkową, bo zarabiają 

na czym innym. Przede wszystkim na posiadanych 

danych i ich wykorzystaniu. To są zupełnie inne 

modele biznesowe i inna kultura organizacyjna, 

która powoduje, że nigdy nie będzie tak, że banki 

zaczną działać jak FinTech-y. I odwrotnie. Dlatego 

jeżeli ciężar regulacyjny i uwarunkowania ze-

wnętrzne będą tym, na czym skupią się banki, to 

one nie mają szans na konkurowanie z podmiota-

mi, które takich obciążeń nie mają. I mogą się 

zajmować czymś innym i to robią. Nie ma chęci do 

występowania o licencje bankowe przez wielkie 

firmy FinTech-owe i tym samym spełniania takich 

samych wymogów regulacyjnych.  

 

Czy banki są dzisiaj jeszcze komuś potrzebne? 

Zdaniem dyskutantów zdecydują o tym sami 

klienci. Na razie, każdego dnia, każdy duży bank 

mający kilka milionów klientów, obsługuje ich, ro-

bi miliony przelewów i sprzedaje tysiące produk-

tów. I właśnie ci konsumenci zdecydują, czy banki 

są im jeszcze potrzebne.  

Janusz Orłowski 
Stoimy przed nową  

rzeczywistością 

Jedna z dyskusji podczas obrad drugiego dnia ostatniej edycji Kongresu Bankowości Detalicznej, po-

świecona była digitalizacji. Uczestnicy panelu dyskusyjnego starali się odpowiedzieć na pytanie, czy 

digitalizacja gwarantuje wygraną w konkurencji z innymi bankami i walce o zaufanie klienta. Zastana-

wiali się także czy jesteśmy już przygotowani do zarządzania bankowym biznesem detalicznym, tak 

jak aplikacją czy platformą cyfrową i czego oczekują klienci od cyfrowego banku, a przede wszystkim, 

czy możliwe jest nawiązanie relacji z klientem wyłącznie za pośrednictwem kanałów cyfrowych. 

Kongres Bankowości Detalicznej 

Dyskusję na ten temat prowadził Jakub Kiwior z 

organizacji Visa, a udział w niej wzięli: Marcin Gi-

życki, wiceprezes ING Bank Śląski, Cezary Kocik, 

wiceprezes mBanku, Jan Emeryk Rościszewski wi-

ceprezes banku PKO BP, Wojciech Rybak, wice-

prezes banku Millennium oraz Marek Tomczuk, 

wiceprezes banku Pekao S.A.  

 

Wszyscy uczestnicy dyskusji podkreślali, że 

digitalizacja nie jest celem samym w sobie. 

To jest swego rodzaju sposób myślenia, który pol-

ska bankowość już wypracowała. Część klientów 

polubiła cyfrowe kanały komunikacji ale jest jesz-

cze pewna grupa osób (30–40%), która preferuje 

tradycyjne oddziały bankowe.  

 

W dobie zachodzących zmian digitalizacja stała się 

czymś oczywistym. To już nie jest przyszłość ale 

teraźniejszość. Ważny jest jednak sposób, w jaki 

wprowadzane są zmiany. W bankowości nie jest 

najważniejszym to, żeby w ciągu najbliższych kil-

ku lat zdigitalizować wszystkie oferowane usługi. 

Chodzi o to, żeby zbudować optymalny i szeroki 

model komunikacji omnikanałowej, w którym 

klienci będą mogli swobodnie wybierać między 

kanałami analogowymi i cyfrowymi.  

 

Część klientów wypracowała własne nawyki i lubi 

załatwiać swoje sprawy w oddziałach. Stąd zna-

cząca rola pracowników tych oddziałów i doradców 

w budowaniu zaufania do nowych kanałów banko-

wości mobilnej. Właśnie w oddziałach, w bezpiecz-

nym dla klientów otoczeniu powinno być budowa-

ne zaufanie do korzystania z cyfrowych usług.  

 
Podobnie postępują niektórzy cyfrowi giganci. Fir-
ma Apple nie działa wyłącznie w cyfrowym świe-

cie. Ma swoje oddziały, w których buduje relacje  



z klientami i umożliwia im w sposób bezpieczny 

testowanie nowych produktów i usług. Zbudowała 

w ten sposób cały ekosystem relacji z klientami.  
 

Uczestnicy dyskusji podkreślali, że barierą korzy-

stania z nowych rozwiązań technologicznych są 

wciąż postawy klientów, którzy często uważają,  

że mobilna bankowość może być niebezpieczna. 

Dlatego trzeba im stworzyć poczucie bezpieczeń-

stwa poruszania się w sieci i korzystania z urzą-

dzeń mobilnych. Pokazać, że taka bankowość nie 

jest bardziej ryzykowna od tej tradycyjnej. Zaw-

sze jest tak, że pewna grupa społeczeństwa bar-

dzo szybko adoptuje nowe technologie, a po pew-

nym czasie zaczynają to robić pozostali ale w tym 

przypadku traw to już znacznie dłużej.  
 

Bankowość oddziałowa, a wraz z nią jej 

klienci, będzie ewoluować. Dzisiaj mamy do 

czynienia z dwoma grupami klientów, o któ-

rych zabiegają banki. Pierwsza z nich to po-

kolenie ludzie młodych, czyli osoby bardzo 

mocno już związane ze zdalnymi kanałami 

komunikacji. Druga grupa, to klienci, którzy po-

trzebują pewnej swobody w wyborze, a nie naci-

sków, czy wymuszeń. Sami chcą dokonać wyboru 

i zdecydować o czasie, w którym przejdą do zdal-

nych kanałów komunikacji. To trzeba uszanować. 

Zwłaszcza, że bankom będzie zależało na pozyski-

waniu coraz większej liczby informacji o klientach, 

a kanały zdalne na to pozwalają.  

 
Banki nie mogą też zapominać o kosztach, które 

są coraz większym dla nich obciążenie. Warto 

przypomnieć, że jednostkowy kontakt z klientem 

za pośrednictwem zdalnego kanału jest aż dwu-

dziestokrotnie tańszy, niż wizyta w oddziale. Z 

pewnością jest to ważny bodziec, żeby migracja 

do kanałów cyfrowych się odbywała. Ale niezależ-

nie od różnych zmian występujących w innowa-

cjach technologicznych, specyfice działalności 

bankowej, czy też następujących procesach kon-

solidacji sektora, bardzo ważne jest to, aby nie 

zapominać o kliencie. I żeby transformację prze-

prowadzać w taki sposób aby klient nigdy nie 

znajdował się na jej szarym końcu. Faktem jest 

też, że likwidację oddziałów przewidywano już 

wiele lat temu ale mimo upływu daty ich ostatecz-

nego zamknięcia prognozowanej w różnych anali-

zach badawczych, one wciąż funkcjonują.  

 
Warto też pamiętać, że oddziałów raczej nie 

zbuduje żaden gigant technologiczny, a my 

je mamy i być może powinniśmy wykorzy-

stać jako element przewagi technologicznej. 

Mimo, że młodzi ludzie z nich nie korzystają, 

to jednak mają świadomość ich istnienia. 

Tam też najczęściej osobiście zakładają pierwsze 

w swoim życiu konto bankowe, często za namową 

rodziców. To dla nich ważne wydarzenie w życiu. 

To też może być sposób konkurowania z firmami 

technologicznymi.  

Są już osoby i klienci banków żyjący w świecie 

absolutnie cyfrowym, którzy oczekują pełnej cy-

frowości usług. Ale zawsze kiedy mówimy o ocze-

kiwaniach klientów, to na pierwszym miejscu po-

winno się pojawiać bezpieczeństwo i zaufanie, 

które jest nieco inaczej rozumiane przez najmłod-

sze pokolenie. To grupa osób, które nie mają żad-

nych oporów aby w pełni zaufać gigantom rynku 

technologicznego, takim jak na przykład Facebook 

i wielu innym. Dlatego też na podatny grunt pada-

ją wszystkie usługi finansowe dostarczane przez 

te instytucje.  

 
Warto jednaj zapytać co jest obecnie fundamen-

tem naszego zaufania. W bankowości kiedyś było 

to bezpieczeństwo naszych pieniędzy, potem bez-

pieczeństwo świadczonych usług albo ich wykona-

nie w taki sposób, że klient oczekiwał budowania 

w ten sposób pewnej wiarygodności banku. Mówi-

ło się też i nadal mówi, że cały system bankowy 

powinien być bezpieczny. Ale dzisiaj nasza uwa-

ga przenosi się ze środków finansowych na 

dane osobowe, które banki przechowują i 

zarządzają nimi. I w tym przypadku wciąż ma-

my duże zaufanie do banków.  

 

Eksperci zwracają uwagę, że żaden z gigan-
tów technologicznych nie zbudował do tej 
pory mechanizmów finansowych, które wy-
magałyby pomocy ze strony państwa. Zwłasz-

cza po kryzysie finansowym w 2008 roku. Historia 
tych gigantów nie dotyczy też najmłodszego poko-
lenia, co powoduje że młodzi ludzie nie widzą żad-
nego niebezpieczeństwa, w korzystaniu z usług 

finansowych oferowanych przez gigantów techno-
logicznych, ponieważ nigdy jeszcze nie stracili 
swoich pieniędzy. Ale dzisiaj już wiemy, co się 

może wydarzyć, na przykładzie Facebooka, który 
został powiązany z aferą wyborczą w USA, a skut-
kiem był gwałtowny spadek zaufania do tej orga-
nizacji.  

 
Trzeba też pamiętać, że najmłodsze pokolenie Po-

laków urodzonych po 2000 roku, które obecnie 

wchodzi na rynek pracy, jest zupełnie inne, niż 

wcześniejsze pokolenia. Są to ludzie niezwykle 

ciekawi świata i jednocześnie niezwykle zmienni 

pod względem zachowań. Nie cechują się lojalno-

ścią tradycyjnego klienta naszych banków. To po-

kolenie poszukujące permanentnie prawdy. Dlate-

go próby zmanipulowania tych młodych ludzi pod 

kątem produktu albo systemu sprzedaży, prawdo-

podobnie spełzną na niczym.  

 

Ale to oznacza także, że obecne departamenty 

produktowe banków zostaną zasilone osobami  

z tego pokolenia. To oni będą definiowali nowe 

produkty i wszelkiego rodzaju dobra, które ludzie 

będą chcieli posiadać. Stoimy więc przed zupełnie 

nową rzeczywistością. Ci ludzie są w nieco inny 

sposób kształceni, przyzwyczajeni do innych  



modeli komunikacji i dlatego w tym przypadku 

wiedza z zakresu socjologii jest niezwykle istotna, 

żeby to pokolenie zrozumieć i stworzyć nowe na-

rzędzia komunikacji. To pokolenie oczekuje głów-

nie bankowości przyjaznej. Bo to oferują także 

firmy technologiczne, z którymi ci młodzi ludzie 

spędzają większość czasu.  

 

Dyskutanci podkreślali, że wydatki na bez-

pieczeństwo, to pozycja, która rośnie naj-

szybciej właściwie we wszystkich bankach. 

Traktowane są jako permanentny komponent re-

alizacji bankowości detalicznej. Chodzi też o to 

żeby wdrożyć taki system bezpieczeństwa, który 

nie będzie utrudniał klientowi komunikacji z ban-

kiem.  

 
Uczestnicy dyskusji zastanawiali się też, co po-

winna zawierać dobra aplikacja aby jej wdrożenie 

zakończyło się sukcesem. Przede wszystkim po-

winna ona zapewniać bezpieczeństwo. Powinna 

też być przyjazna i zapewniać dostęp do dobrze 

skonstruowanych produktów bankowych. Aplika-

cja jest bowiem pewnego rodzaju językiem i wy-

razem tego, co de facto posiada bank. Dlatego 

jeśli produkt jest marnie skrojony, to nawet naj-

lepsza aplikacja nie będzie w stanie dobrze tego 

produktu obsłużyć. Krótko mówiąc aplikacja po-

winna zapewniać bezpieczeństwo, dostępność, 

sprawność, niezawodność i dobrze skonstruowane 

produkty.  

W tej chwili „wizyta” klienta w aplikacji trwa śred-

nio kilkanaście sekund, co oznacza, że można za 

jej pośrednictwem przeprowadzić transakcje albo 

uzyskać informacje bardzo szybko. Korzystają z 

nich przede wszystkim ludzie młodzi ale też blisko 

90% tych kontaktów to interakcje pisane, a tylko 

około 11% stanowi komunikacja głosowa. Wynika 

to m.in. z faktu, ze zbudowanie komunikatora 

głosowego w języku polskim jest bardziej skom-

plikowane niż w innych europejskich językach.  

 

Bankowość kontekstowa, intuicyjna, która 

występuje w różnych momentach i aspek-
tach życia codziennego, to – w ocenie dys-

kutantów – kierunek zmian widocznych co-
raz mocniej. Dzisiaj doświadczenie najmłod-
szych klientów budowane jest na doświadczeniu 
zdobytym dzięki korzystaniu przez nich z usług 

takich firm, jak Uber, czy Netflix. I tego samego 
będą oni oczekiwali od banków. Kluczowe jest py-
tanie w jaki sposób banki będą w stanie kontek-
stowo docierać do klienta i poszerzać swoją pale-

tę usług. Najlepszym przykładem może tutaj być 
rynek azjatycki, gdzie bardzo dobrze widać, jak 
mocno rozrastają się aplikacje mobilne i jak dużo 
usług w ramach jednej aplikacji można klientowi 

zaoferować.  


