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STRATEGIE BIZNESOWE A GŁÓWNE KIERUNKI 
ROZWOJU BANKÓW KOMERCYJNYCH W POLSCE

THE BUSINESS STRATEGIES AND THE MAIN 
DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF COMMERCIAL 

BANKS IN POLAND

Streszczenie: Celem artykułu jest ocena, na jakich głównych kierunkach rozwoju w swoich 
strategiach biznesowych koncentrują się banki komercyjne w Polsce. Celem szczegółowym 
jest z kolei identyfikacja celów i mierników strategicznych, które w ramach dokumentów 
strategii wyznaczają sobie instytucje bankowe. Główną metodą badawczą wykorzystaną 
przez autora są studia literaturowe uzupełnione badaniami dokumentów strategii banków 
komercyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.



178 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie
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Abstract: The purpose of the article is to evaluate on which main directions of development 
commercial banks in Poland are focused in their business strategies. Moreover, the minor 
purpose is to identify strategic goals and measures that banking institutions set for themse-
lves in strategy documents. The main methods used by the author includes literature review 
supplemented with the analyses of strategy documents of commercial banks listed on the 
Warsaw Stock Exchange.
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Wstęp

Nie ulega wątpliwości, że sektor bankowy odgrywa ważną rolę w rozwoju gospo-
darczym poszczególnych państw. Sprawnie i efektywnie działający system bankowy 
wpływa na poprawę dobrobytu społeczeństwa, umożliwiając korzystny przepływ 
środków finansowych oraz ich dostępność w dowolnym czasie. To z kolei przyczy-
nia się do wzrostu konsumpcji, a następnie produkcji i wydajności gospodarki1. To 
sugeruje, że strategie rozwoju banków mają wpływ nie tylko na sytuację tych pod-
miotów, ale implicite oddziałują także na kondycję całej gospodarki. 

Ze względu na ważną rolę banków w gospodarce celem artykułu jest ustalenie, na ja-
kich głównych kierunkach rozwoju w swoich strategiach koncentrują się banki komer-
cyjne w Polsce. Celem szczegółowym jest z kolei identyfikacja celów i mierników stra-
tegicznych, które wyznaczają sobie instytucje bankowe. Aby zrealizować powyższe cele, 
autor wykorzystał badania literaturowe, uzupełnione badaniami dokumentów strategii 
banków komercyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warsza-
wie. W opinii autora podjęcie tematu identyfikacji kluczowych kierunków rozwoju in-
stytucji bankowych w Polsce jest zasadne ze względu na specyfikę funkcjonowania tego 
segmentu rynku oraz dynamicznie zachodzące w nim zmiany. Poza funkcją opisową ni-
niejszy artykuł pełni także funkcję pragmatyczną i może stanowić inspirację w procesie 
budowania strategii rozwoju instytucji bankowych. Dotyczy to zwłaszcza takich kwestii 
jak wybór metod analizy strategicznej, definiowanie horyzontu czasowego strategii czy 
formułowanie mierników służących ocenie stopnia realizacji strategii.

1. Definicja i etapy budowania strategii biznesowej przedsiębiorstwa

Pojęcie strategii jest mocno zakorzenione w  tradycji wojskowości, o  czym 
świadczy chociażby etymologia tego słowa. „Strategia” wywodzi się greckiego sło-

1  F.S. Mishkin, Economics of Money, Banking and Financial Markets, Pearson Addison Wesley, Toronto 
2011, s. 54.
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wa strate-gos. Stratos oznacza przy tym obozującą armię, a agein przywództwo2. Co 
więcej, wiele sformułowań ze sztuki wojennej do dziś ma odzwierciedlenie w zagad-
nieniach związanych z zarządzaniem strategicznym i funkcjonowaniem korporacji. 
I tak, dyrektorzy generalni są po angielsku nazywani oficerami (ang. officers), pracu-
jącymi w sztabach (ang. headquarters) lub oddziałach znajdujących się na linii fron-
tu (ang. front line)3. W takim ujęciu strategia skupiała się na rywalizacji z wrogami, 
a jej nadrzędnym celem było wygrywanie wojen4. Analogia ta ułatwia zrozumienie 
współczesnego celu tworzenia strategii firmy, który również nawiązuje do rywaliza-
cji i jest na ogół rozumiany jako uzyskanie trwałej przewagi konkurencyjnej5. 

Segment nauki zajmujący się badaniami nad strategią jest określany mianem 
zarządzania strategicznego. Zarządzanie strategiczne składa się z trzech etapów6:

1) analizy strategicznej;
2) planowania strategicznego (projektowania strategii);
3) realizacji strategii.
Analiza strategiczna definiowana jest jako zbiór działań diagnozujących or-

ganizację i  jej otoczenie (bliższe i dalsze)7. Zakres analizy strategicznej odnosi się 
zatem do trzech obszarów: makrootoczenia, sektora oraz firmy. Każdemu z  tych 
obszarów dedykowane są konkretne narzędzia analizy strategicznej. Wyjątek stano-
wi przy tym analiza SWOT8. Jest to metoda komplementarna, która może być wy-
korzystywana zarówno do badania środowiska zewnętrznego (szanse i zagrożenia), 
jak i wewnętrznego (silne i słabe strony). Inne metody analizy strategicznej zostały 
wyszczególnione w tabeli 1.

2  K. Obłój, Strategia organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2017, s. 15.
3  W. Chan Kim, R. Mauborgne, Strategia błękitnego oceanu – początek, Wydawnictwo MT Biznes, War-
szawa 2018, s. 184.
4  T.G. Mahnken, Strategic Theory, [w:] J. Baylis, J.J. Writz, C.S. Gray, Strategy in the contemporary World, 
Oxford University Press, Sixth Edition, Oxford 2019, s. 57.
5  M,E. Porter, Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurencji, Polskie Wydawnictwo Eko-
nomiczne, Warszawa 1992, s. 14-17.
6  G. Gierszewska, M. Romanowska, Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Eko-
nomiczne, Warszawa 2009, s. 17.
7  Z. Pierścionek, Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie, Wydawnictw Naukowe PWN, Warszawa 
2014, s. 89.
8  A.A. Thompson, A.J. Strickland, Strategic management: concepts & cases, 7th ed., Irwin, Burr Ridge, 
IL, Australia 1993, s. 87-90.
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Tabela 1. Zestawienie metod analizy strategicznej
Table 1. List of strategic analysis methods

Obszar analizy strategicznej Metody analizy strategicznej

Makrootoczenie (otoczenie dalsze)

•	 Metoda PEST/ PESTLE 
•	 Ekstrapolacja trendów
•	 Metoda delficka
•	 Strategiczna analiza luki
•	 Scenariusze stanów otoczenia

Otoczenie konkurencyjne 
(otoczenie bliższe)

•	 Strukturalna analiza sektora według Portera
•	 Punktowa ocena atrakcyjności sektora
•	 Mapa grup strategicznych
•	 Analiza efektu doświadczenia

Wewnętrzne środowisko organizacji

•	 Cykl życia produktu i technologii
•	 Analiza portfela produktów przedsiębiorstwa
•	 Kluczowe czynniki sukcesu
•	 Łańcuch wartości

Źródło: opracowanie własne na podstawie: J. Kałkowska, E. Pawłowski, J. Trzcielińska,                  
S. Trzcieliński, H. Włodarkiewicz-Klimek, Zarządzanie strategiczne. Metody analizy stra-
tegicznej z przykładami, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2010, s. 111-112.

Kolejnym etapem zarządzania strategicznego jest planowanie strategiczne. Polega 
ono na wykorzystaniu wniosków z przeprowadzonych wcześniej analiz do sformu-
łowania misji, wizji oraz celów strategicznych przedsiębiorstwa. Ciekawe podejście 
do etapu planowania strategicznego wyraził m.in. R. Rumelt. Autor ten uważa, że 
korzystanie z gotowych szablonów i bezrefleksyjne wypełnianie rubryk wizją, misją 
firmy, wartościami i strategiami jest jedną z przyczyn powstawania tzw. „złych strate-
gii”9. Dzieje się tak, dlatego że podejście to sugeruje istnienie jednego - uniwersalnego 
rozwiązania, które pozwala pominąć ciężką pracę związaną z prowadzeniem analiz 
strategicznych. Nie ulega natomiast wątpliwości, że głównym zadaniem planowania 
strategicznego jest eliminacja różnego rodzaju luk w organizacji (np. luki jakościowej, 
informatycznej, technologicznej). Kluczowe jest przy tym, aby wcześniej – na etapie 
analizy strategicznej – luki te zostały prawidłowo zidentyfikowane. Dobrą praktyką 
na tym etapie jest definiowanie celów i mierników strategicznych, które umożliwiają 
następnie ocenę stopnia realizacji przyjętej strategii. Niektórzy autorzy podkreślają 
przy tym, że na etapie planowania strategicznego menedżerowie zbyt oportunistycz-
nie podchodzą do prognozowania przyszłości, zakładając, że niezależnie od warun-
ków firma będzie zawsze zwiększać zyski (najczęściej w sposób liniowy)10. To z kolei 
przekłada się na definiowanie nierealnych celów i mierników strategicznych.

9  R.P. Rumelt, Dobra strategia, zła strategia – czym się różnią i jakie to ma znaczenie, MT Biznes, War-
szawa 2017, s. 73.
10  C. Bradley, M. Hirt, S. Smit, Strategy beyond the Hockey Stick, McKinsey & Company, New Jersey 
2018, s. 18-19.
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Na ostatni etap zarządzania strategicznego składa się z kolei wdrażanie strategii 
i  kontrola strategiczna. Nie jest to zatem etap budowania strategii, a  raczej etap, 
w którym następuje wcielanie wypracowanych koncepcji w życie przedsiębiorstwa. 
Co ciekawe, wiele badań wskazuje na to, że to właśnie wdrażanie strategii stanowi 
najbardziej problematyczny etap zarządzania strategicznego. Wyniki różnych badań 
pokazują, że od 50% do nawet 90% przypadków implementacji kluczowych inicja-
tyw strategicznych kończy się niepowodzeniem11. Oznacza to, że problemy z zarzą-
dzaniem strategicznym przedsiębiorstwa nie tkwią najczęściej w złej strategii, lecz 
w jej złej realizacji. Jako główne problemy takiego stanu rzeczy wskazuje się na12:

•	 brak powiązania strategii biznesowej ze strategiami funkcjonalnymi;
•	 zbyt dużą koncentrację na kwestiach finansowych w pracach nad strategią;
•	 zbyt szczegółowy i sformalizowany wymiar wdrażania strategii;
•	 brak przełożenia strategii na konkretne działania;
•	 zbyt małą koncentrację organizacji na komunikowaniu strategii i jej głów-

nych założeń;
•	 brak zdolności przywódczych wśród liderów odpowiedzialnych za wdraża-

nie strategii. 
Z punktu widzenia niniejszego opracowania ważne jest, że dokumenty strategii 

zawierają jedynie informacje z  zakresu etapu analizy strategicznej oraz planowa-
nia strategicznego (tj. proces budowania strategii). Równie istotne jest, że w  teo-
rii zarządzania strategicznego nie wyodrębnia się definicji strategii, dedykowanej 
poszczególnej grupie podmiotów – np. strategii banków. Pojęcia strategii rozwoju 
banków nie definiują również żadne z regulacji prawnych poświęconych tym insty-
tucjom. Oznacza to, że nie istnieją żadne przesłanki świadczące o tym, aby metody 
wykorzystywane do budowania strategii banków komercyjnych były inne niż meto-
dy wykorzystywane przez przedsiębiorstwa niebankowe. 

2. Główne kierunki rozwoju instytucji bankowych 
– przegląd literatury

Kierunki rozwoju instytucji bankowych są uzależnione od zmian otoczenia. Przed-
siębiorstwa często analizują te zmiany przez pryzmat otoczenia politycznego, ekono-
micznego, społeczno-kulturowego oraz technologicznego (analiza PEST)13. W  przy-
padku banków uzasadnione staje się natomiast rozszerzenie analizy PEST na PESTLE, 
tj. podjęcie dodatkowej analizy otoczenia prawnego (ang. legal) oraz środowiskowego 

11  C.J.F. Candido, S.P. Santos, Strategy Implementation: What is the failure rate?, “Journal of Management 
& Oganization” 2015, nr 21(2), s. 1.
12  Por. K. Verweire, Strategy Implementation, Routledge, New York 2014, s. 5.
13  T. Grundy, Rethinking and reinventing Michael Porter’s five forces model, “Strategic Change” 2006, No. 
5(15), s. 213-215.
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(ang. environmental)14. Koncentrując się na otoczeniu makroekonomicznym, warto 
zwrócić również uwagę na globalne trendy. Konsultanci McKinseya wyodrębnili przy 
tym cztery takie trendy, do których zalicza się: demografię (starzenie się społeczeństwa), 
urbanizację (migracja ludności oraz przedsiębiorstw do dużych miast), szybkość zmian 
technologicznych (sztuczna inteligencja i  robotyzacja) oraz rosnące skomplikowanie 
przepływów kapitału, ludzi i produktów przy coraz większej konkurencji15. 

Temat kierunków rozwoju banków był poruszany w  badaniach naukowych 
zwłaszcza w kontekście próby identyfikacji takich kierunków, które determinowa-
łyby wzrost rentowności tych podmiotów. A. Al-Harbi w swoich badaniach wyka-
zał, że spośród czynników makrootoczenia banków największy wpływ na ich ren-
towność w długim terminie ma stopa wzrostu produktu krajowego brutto (PKB) 
oraz poziom realnych stóp procentowych16. Inni autorzy podkreślali przy tym, że 
różne czynniki mogą kształtować rentowność banków w okresach przed, w trak-
cie i  po kryzysie finansowym. Niemniej badania tych samych autorów wykazały, 
że najczęściej te same czynniki determinowały rentowność banków – niezależnie 
od tego, czy gospodarka borykała się z kryzysem finansowym. Są to takie czynniki 
zewnętrzne jak tempo wzrostu PKB i  stopa inflacji, czynniki rynkowe, takie jak 
pozycja rynkowa (mierzona udziałem aktywów banku do aktywów całego sektora 
bankowego), oraz czynniki wewnętrzne, takie jak udział kapitału własnego w akty-
wach banku czy stosunek kredytów do depozytów17.

Ponieważ w świetle przytoczonych badań znane są niektóre z czynników determi-
nujących rentowność banków, zasadne jest uwzględnianie ich na etapie przeprowa-
dzania analizy strategicznej. Poza czynnikami ilościowymi wyróżnić można równie 
istotne czynniki jakościowe, takie jak zaufanie do banków, jakość obsługi klienta czy 
nowe technologie. Brak możliwości skwantyfikowania i  ilościowej analizy wpływu 
tych czynników na wyniki finansowe banków sprawia natomiast, że ich ocena jest 
w dużej mierze subiektywna. Próbę opomiarowania tego typu czynników – poprzez 
badania ankietowe banków – podjął T. Chen. W swoich badaniach wykazał on, że dla 
rozwoju instytucji bankowych kluczowe są takie obszary działalności, jak18:

•	 zdolności operacyjne w zakresie obsługi operacji bankowych (w tym profe-
sjonalizm i przyjazne nastawienie pracowników do klientów, zdolności menedżerskie 
kadry zarządzającej, automatyzacja procesów z wykorzystaniem komputerów);

14  Por. I. Yüksel, Developing a multi-criteria decision making model for PESTEL analysis, “International 
Journal of Business and Management” 2012, No. 24(7), s. 52.
15  R. Dobbs, J. Maylka, J. Woetzel, No ordinary disruption: the four global forces breaking all the trends, 
Public Affairs, New York 2015.
16  A. Al-Harbi, The determinants of conventional banks profitability in developing and underdeveloped 
OIC countries, “Journal of Economics, Finance and Administrative Science” 2019, No. 47(24), s. 23.
17  I. Adelopo, R. Lloydking, V. Tauringana, Determinants of bank profitability before, during, and after the 
financial crisis, „International Journal of Managerial Finance” 2018, No. 4(14), s. 390-391.
18  T. Chen, Critical success factors for various strategies in the banking industry, “International Journal of 
Bank Marketing” 1999, No. 2(17), s. 88.
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•	 działalność marketingowa (w tym budowanie długoterminowych relacji 
z klientami, świadomość i odpowiednie reagowanie na działania marketingowe po-
dejmowane przez inne banki, zapewnienie odpowiednich zachęt dla pracowników);

•	 rozwój marki banku (w tym budowanie pozytywnego wizerunku banku, 
lokalizacja i liczba oddziałów);

•	 zarządzanie rynkami finansowymi (w tym jakość świadczonych usług, re-
agowanie na politykę regulacyjną rządu, aktywność na rynku kapitałowym).

Biorąc pod uwagę powyższe kwestie, warto podkreślić, że istotne jest również 
miejsce przeprowadzania tego typu badań, np. różne uwarunkowania regulacyjne czy 
społeczno-kulturowe. W kontekście niniejszego opracowania kluczowa będzie nato-
miast analiza kierunków rozwoju instytucji bankowych w Polsce. Z. Jagiełło, odno-
sząc się do badań krajowych, do najważniejszych trendów w bankowości zalicza19:

− zmiany technologiczne, w tym nowe kanały komunikacji i oferowania pro-
duktów oraz rozbudowane zbiory danych o klientach (ang. big data);

− rosnący wpływ regulacji, dotyczący zwłaszcza rozwiązań związanych z Ba-
zyleą III (dyrektywa CRDIV i rozporządzenie CRR), unijnych regulacji w zakresie 
gwarantowania depozytów, uporządkowanej likwidacji banków oraz unii bankowej;

− ewolucję postaw klientów, korzystających coraz częściej z urządzeń mobil-
nych i coraz rzadziej odwiedzających placówki bankowe;

− zmienność otoczenia makroekonomicznego i środowisko niskich stóp pro-
centowych.

Inne badania krajowych uwarunkowań rozwoju bankowości w Polsce również 
potwierdzają, że głównymi determinantami konkurencyjności banków są: rozwój 
bankowości internetowej i mobilnej, rozwój sieci placówek bankowych oraz wygląd 
i wyposażenie placówek bankowych20. Znaczenie innowacyjnych usług bankowo-
ści mobilnej – wpisujących się w  trend nowych technologii – podkreśla również 
T. Hassa21. Niektórzy autorzy do kierunków działań banków komercyjnych w Pol-
sce zaliczają również działania ukierunkowane na spełnienie norm regulacyjnych 
w zakresie wskaźników płynności czy adekwatności kapitałowej22. Działania w tym 
zakresie można uznać bardziej za bieżącą działalność tych podmiotów, ukierunko-
waną na spełnienie wymogów nadzorczych, niżeli za strategiczne kierunki działań, 
które mogłyby implikować uzyskanie przewagi konkurencyjnej. 

19  Z. Jagiełło, Wyzwania bankowości detalicznej, Publikacja Europejskiego Kongresu Finansowego, 
Gdańsk 2015, s. 8-11.
20  T. Siudek, P. Snarski, B. Chodera, Konkurencyjność banków komercyjnych i spółdzielczych w Polsce, 
„Rocznik Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich” 2013, nr 2(100), s. 35.
21  T. Hassa, Stan i perspektywy rozwoju bankowości mobilnej dla klientów indywidualnych w Polsce, „Studia 
i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa w Warszawie” 2013, nr 131, s. 40.
22  M. Lipski, Kierunki rozwoju usług bankowości korporacyjnej w Polsce, „Zeszyty Naukowe Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku” 2010, nr 11, s. 71-72.
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3. Badanie dokumentów strategii banków komercyjnych w Polsce

Badanie dokumentów strategii ma na celu ustalenie, jakie kluczowe kierunki dzia-
łalności banki komercyjne adresują w swoich dokumentach strategii. Ponadto szcze-
gólna uwaga została zwrócona na horyzont czasowy strategii banków oraz na cele 
i mierniki strategiczne, za pomocą których banki oceniają stopień realizacji swoich 
strategii. Na poczet niniejszego badania wyselekcjonowane zostały te banki, które były 
notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie według stanu na koniec 
2019 roku i publicznie udostępniały dokumenty strategii biznesowych. Biorąc pod 
uwagę powyższe kryteria, wyselekcjonowanych zostało 9 banków komercyjnych: PKO 
BP, Pekao, ING Bank Śląski, Bank Millennium, Bank Handlowy, Bank Ochrony Śro-
dowiska, Alior Bank, BNP Paribas oraz mBank. W zakresie przeprowadzania analizy 
strategicznej aż siedem z dziewięciu badanych banków prezentowało w dokumencie 
strategii wnioski, przy czym były to głównie wnioski z zakresu otoczenia makroeko-
nomicznego (w tym poziomy stóp procentowych, tempo wzrostu gospodarczego, sto-
pa bezrobocia czy tempo wzrostu kredytów i depozytów). Jest to zasadne, biorąc pod 
uwagę fakt, że jak twierdzi N.N. Taleb, nieuwzględnienie w projekcji długotermino-
wej kluczowych czynników makroekonomicznych, takich jak długoterminowe stopy 
procentowe, sprawi, że wszystkie inne prognozy będą prawdopodobnie nietrafione23. 
Dużo rzadziej w dokumentach strategii banków pojawiały się informacje z zakresu sy-
tuacji demograficznej społeczeństwa (Bank Handlowy) czy kwestii technologicznych, 
takich jak wzrost udziału bankowości mobilnej w  przeprowadzanych transakcjach 
czy dane dot. rozwoju branży FinTech w Polsce (Alior Bank). Poza makrootoczeniem 
banki dużą wagę w przeprowadzonej analizie strategicznej przywiązywały również do 
analizy konkurencji. W dokumentach strategii pięciu banków zawarte było zestawie-
nie wybranych pozycji finansowych największych banków komercyjnych w Polsce. 
Najczęściej porównywane były przy tym poziomy rentowności kapitałów własnych 
(ROE), stosunek kosztów do przychodów (C/I), współczynniki wypłacalności (TCR) 
oraz wielkość kredytów i depozytów. Na podstawie powyższych zestawień banki two-
rzyły założenia (np. dotyczące utrzymania tempa wzrostu nowych kredytów), które 
wykorzystywały następnie na etapie planowania strategicznego przy ustalaniu celów 
strategicznych. 

Jednym z aspektów planowania strategicznego jest ustalenie horyzontu czaso-
wego strategii. Jest to szczególnie istotne w  przypadku banków, gdyż w  związku 
z ograniczoną możliwością przewidywania uwarunkowań rynkowych muszą one 
niekiedy zrezygnować z ambicji formułowania szczegółowych wieloletnich planów 
rozwoju. Według A. Kalety we współczesnych warunkach tego typu plany są z góry 

23  N.N. Taleb, Czarny łabędź – o skutkach nieprzewidywalnych zdarzeń, Kurhaus Publishing, Warszawa 
2014, s. 225-226.
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skazane na niepowodzenie24. Horyzont czasowy strategii wybranych banków gieł-
dowych w Polsce został zaprezentowany na rys. 1.

Rysunek 1. Horyzont czasowy strategii wybranych banków giełdowych w Polsce (w latach) 
wg stanu na koniec 2019 roku
Figure 1. Time horizon of the strategy of selected listed banks in Poland (in years) as at the 
end of 2019

* Banki, które dokonały aktualizacji obowiązującej strategii.
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania dokumentów strategii banków komer-
cyjnych w Polsce.

 
Z zaprezentowanych powyżej danych wynika, że horyzont czasowy strategii biz-

nesowych analizowanych banków waha się w przedziale od 3 do 4 lat. Średni czas 
trwania ustanowionych strategii banków wynosi ponad 3 lata i 5 miesięcy. Istotne 
jest przy tym, że biorąc pod uwagę poprzednie dokumenty strategii tych samych in-
stytucji bankowych, ich długość wahała się w przedziale od 3 do 5 lat, a średni czas 
trwania strategii wynosił prawie 4 lata. 

Na etapie planowania strategicznego kluczowym procesem jest natomiast usta-
lenie głównych kierunków rozwoju, na których będzie koncentrować się organi-
zacja. Wszystkie z  wymienionych banków, których dokumenty strategii zostały 
poddane analizie, w swoich strategiach wyszczególniły planowane główne kierunki 
rozwoju (nazywane także filarami rozwoju lub priorytetami biznesowymi). Kierun-
ki te zostały zaprezentowane w tabeli 2.

24  A. Kaleta, Współczesna strategia – kierunek czy reguła rozwoju?, [w:] R. Krupski (red.), Zarządzanie 
strategiczne – strategie organizacji, Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i  Przedsiębiorczości, Wał-
brzych 2010, s. 23-34.
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Tabela 2. Główne kierunki rozwoju banków komercyjnych notowanych na GPW w War-
szawie 
Table 2. The main directions of development of commercial banks listed on the Warsaw 
Stock Exchange

Bank Główne kierunki rozwoju

PKO BP

•	 Dostępny, mobilny, osobisty (pogłębienie relacji z klientem dzięki spersona-
lizowanej ofercie)

•	 Otwarty, innowacyjny (wykorzystanie chmury krajowej jako kanału sprze-
daży)

•	 Cyfrowy i sprawny (digitalizacja procesów, robotyzacja i analityka AI)
•	 Kształtujący kompetencje przyszłości (nowoczesne metody pracy, rozwój 

kompetencji technologicznych i przywódczych)

Pekao

•	 Lider inteligentnego wzrostu
•	 Ekspert efektywności i jakości
•	 Ekspert zintegrowanego zarządzania ryzykiem
•	 Pracodawca dla najlepszych

mBank

•	 Klient – aktywizacja i długotrwałe relacje
•	 Platforma – ekosystem i user experience
•	 Pracownicy i kultura organizacyjna
•	 Efektywność – przewaga operacyjna

BNP 
Paribas

•	 Uproszczona oferta, procesy i struktura
•	 Digitalizacja procesów sprzedażowych z  wykorzystaniem zaawansowanej 

analityki danych
•	 Znacząca poprawa jakości obsługi klientów
•	 Wzrost ukierunkowany na pozyskanie nowych klientów
•	 Nagradzanie za wyniki, koncentracja na talentach i przyciąganie najlepszych 

pracowników

Bank 
Handlo-
wy

•	 Wysoki customer experience
•	 Rozwiązania wpisane w aktualne potrzeby klienta
•	 Nowa kultura organizacyjna „Digital journey”
•	 Skuteczna komunikacja

Millen-
nium

•	 Pozyskiwanie rachunków bieżących w detalu
•	 Przyśpieszenie wzrostu w segmencie przedsiębiorstw przez wyższą wydaj-

ność sieci sprzedaży
•	 Koncentracja wzrostu na zadowoleniu klienta (personalizacja oferty)
•	 Silne wykorzystanie komponentu cyfrowego w bankowości i poza nią (np. 

AI)
•	 Oportunistyczne podejście do wzrostu nieorganicznego
•	 Wygranie wojny o talenty przez inspirujące stanowiska pracy

Alior 
Bank

•	 Przeprowadzenie klientów przez rewolucję technologiczną w  bankowości 
w sposób bezpieczny i przyjazny

•	 Zwiększenie zwrotu z inwestycji dla akcjonariuszy
•	 Zapewnienie wysokiego poziomu zaangażowania pracowników
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Bank Główne kierunki rozwoju

BOŚ

•	 EKO Bank – działalność proekologiczna, tj. finansowanie inwestycji proeko-
logicznych

•	 Synergie z instytucjami państwowymi
•	 Sprawność operacyjna

ING 
Bank 
Śląski

•	 Bank dla przedsiębiorczych
•	 Bank równych szans
•	 Bank zielonych inwestycji
•	 Bank świadomy ekologicznie

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania dokumentów strategii banków komer-
cyjnych w Polsce.

W  powyższej tabeli wyodrębnić można trzy grupy najczęściej wskazywanych 
kierunków:

•	 nowe technologie, w tym silne wykorzystanie komponentu cyfrowego;
•	 wzrost zadowolenia klienta, w tym personalizacja oferty produktowej;
•	 koncentracja na pracownikach i budowanie wizerunku atrakcyjnego pracodawcy.
Nie ulega wątpliwości, że nowe technologie będą determinowały przyszły 

kształt sektora bankowego. Jak pokazuje analiza dokumentów strategii, banki upa-
trują w tym zakresie potencjalne szanse nauzyskanie przewagi konkurencyjnej. Do 
aspektów związanych z nowymi technologiami zaliczyć można m.in. technologię 
Blokchain, rozwiązania w zakresie sztucznej inteligencji (ang. Artificial Intelligence), 
zarządzanie dużymi zbiorami danych (ang. Big data) ale także rozwiązania z zakre-
su inteligencji biznesowej (ang. Business Intelligence), które mają na celu wspierać 
kadrę menedżerską w podejmowaniu decyzji biznesowych. Największą koncentra-
cją w zakresie nowych technologii wykazywał się Alior Bank, który w dokumencie 
strategii określa się mianem „cyfrowego buntownika”. Tym samym uzasadniona sta-
je się koncentracja tego podmiotu na kwestiach związanych z nowymi rozwiązania-
mi technologicznymi na etapie przeprowadzania analizy strategicznej. 

Bardzo obszernym kierunkiem rozwoju jest działalność w zakresie wzrostu za-
dowolenia klienta, w tym personalizacja oferty produktowej. Z jednej strony perso-
nalizację produktów można powiązać z analityką dużych zbiorów danych, która do-
starcza informacji na temat potencjalnego zapotrzebowania klientów na konkretne 
produkty bankowe. Z  drugiej strony wzrost zadowolenia klientów jest implicite 
związany z działaniami w zakresie koncentracji na pracownikach banku. Wszak nie 
ulega wątpliwości, że zadowolenie klienta wynika m.in. z profesjonalnej i otwartej 
obsługi ze strony pracowników banku. Ponadto koncentracja banków na kreowaniu 
wizerunku atrakcyjnych pracodawców jest uzasadniona, biorąc pod uwagę rosnące 
poziomy wynagrodzeń w gospodarce i utrzymującą się niską stopę bezrobocia25. 

25  Por. G. Rytelewska, Kierunki rozwoju bankowości detalicznej w Polsce, „Bank i Kredyt” 2001, nr 6(33), s. 60.



188 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie

Warto podkreślić, że banki w swoich strategiach często odnosiły się także do 
kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem. Do zagadnienia tego zakwalifi-
kowane zostały kierunki rozwoju obejmujące działania na rzecz zwiększenia świa-
domości ekologicznej oraz działania społeczne, takie jak wyrównywanie szans oby-
wateli. Jak twierdzi Katarzyna M. Pniewska, poszukiwanie zysków nie jest jedynym 
celem działalności przedsiębiorstw – w  tym banków. Zgodnie z  zasadami nakre-
ślonymi przez społeczną odpowiedzialność biznesu (corporate social responsibility 
– CSR) podmioty te powinny mieć również swój wkład w dobrobyt społeczeństwa 
i dobro planety, a wobec tego powinny podejmować długookresowe i  społecznie 
odpowiedzialne decyzje26. Co więcej, wiele badań wskazuje, że banki, które anga-
żują się w działalność CSR, osiągają wyższe wyniki finansowe niż banki, które nie 
poświęcają temu aspektowi większej uwagi27. 

Istotne jest przy tym, że wśród banków, które nawiązują w swoich strategiach 
do kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem, tylko trzy wyznaczyły w tym 
zakresie mierzalne cele (Bank Ochrony Środowiska, ING Bank Śląski oraz mBank). 
Nawiązując z  kolei do kwestii związanych z  celami i  miernikami strategicznymi, 
banki najczęściej decydowały się na ustanawianie celów w  zakresie efektywności 
finansowej (rys. 2). 

Rysunek 2. Rodzaje mierników strategicznych stosowanych przez banki komercyjne w do-
kumentach strategii
Figure 2. Types of strategic measures used by commercial banks in their strategy documents

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania dokumentów strategii banków komer-
cyjnych w Polsce.

26  K.M. Pniewska, Społeczna odpowiedzialność wobec wyzwań sektora bankowego w okresie zawirowań 
na rynkach finansowych, [w:] A. Alińska (red.), Polityka monetarna i fiskalna a stabilność sektora finanso-
wego, CeDeWu.pl, Warszawa 2012, s. 301-302.
27  O. Weber, Corporate Sustainability and Financial Performance of Chinese Banks, „Sustainability Ac-
counting, Management and Policy Journal” 2017, No. 3(8), s. 380-383.
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Wykorzystywanie przez banki tego rodzaju mierników może wynikać z kilku 
kwestii. Przede wszystkim wskaźniki takie jak ROE czy C/I są powszechnie wy-
korzystywane w branży finansowej. Pozwala to na porównywanie poziomów tych 
mierników pomiędzy poszczególnymi instytucjami (co było widoczne w  doku-
mentach strategii banków – w części poświęconej analizie konkurencji). Po wtóre, 
wskaźniki te mogą cieszyć się zainteresowaniem inwestorów, utożsamiających cele 
strategiczne banku z prognozami na kolejne lata. To z kolei może znaleźć odzwier-
ciedlenie w wykorzystywaniu tych mierników na etapie przeprowadzania wyceny 
banku i podejmowania na jej podstawie decyzji inwestycyjnych28.

Podsumowanie

Zgodnie z celem artykułu autor zidentyfikował główne kierunki rozwoju banków 
komercyjnych w Polsce. Co ważne, zarówno kierunki związane z angażowaniem ban-
ków w nowe technologie, jak i wzrost zadowolenia klienta oraz koncentracja na pra-
cownikach znajdują swoje uzasadnienie zarówno w światowej, jak i krajowej literaturze 
przedmiotu. Zgodnie z wieloma badaniami powyższe kierunki działania determinowa-
ły wzrost rentowności banków. Względnie nowym kierunkiem rozwoju banków jest 
natomiast angażowanie się w kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem.

Nawiązując do szczegółowego celu niniejszego opracowania, istotne jest, że banki 
oceniają skuteczność realizowanej strategii przez pryzmat wybranych wskaźników fi-
nansowych. Najczęściej banki odnosiły się przy tym do poziomów rentowności kapitału 
własnego (ROE) oraz stosunku kosztów do przychodów (C/I). Badanie dokumentów 
strategii banków giełdowych uprawdopodabnia również, że zmienne otoczenie sektora 
bankowego – w tym zwłaszcza otoczenie regulacyjne i technologiczne – wymusza usta-
lanie krótszych horyzontów czasowych strategii banków komercyjnych. Autor przewi-
duje, że okresy, na jakie budowane są strategie banków, będą w przyszłości ulegały skra-
caniu lub będą wymagały częstszych aktualizacji. Należy mieć przy tym świadomość 
tego, że inne uwarunkowania budowy strategii dotyczą banków spółdzielczych, które 
działają na dużo mniejszą skalę i mają ograniczone możliwości inwestycyjne. 

Ponadto z przeglądu literatury wynika, że metodyka tworzenia strategii banków 
jest taka sama jak w przypadku przedsiębiorstw niebankowych i opiera się na teo-
rii zarządzania strategicznego. Różnice pojawiają się dopiero na etapie stosowania 
konkretnych narzędzi i  wynikają ze specyficznego otoczenia sektora bankowego 
oraz siły oddziaływania tego otoczenia na funkcjonowanie banków. Przegląd litera-
tury przedmiotu daje również podstawy do tego, aby na etapie analizy strategicznej 
– poza analizą SWOT – wykorzystywać metodę PESTLE, która obejmuje swoim 
zakresem te kategorie makrootoczenia, które cechują się największą zmiennością. 

28  A. Damodaran, Narrative and Numbers: The value of Stories in Business, Columbia Business School 
Publishing, New York 2017, s. 65-69.
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