
Zaufanie Polaków do banków – raport Procontent Communication

Raport z ogólnopolskiego badania opinii publicznej na temat wizerunku banków w Polsce



METODOLOGIA

Badanie zostało przeprowadzone na zlecenie Procontent Communication w
marcu 2016 roku przez ośrodek badania opinii publicznej ARC Rynek i Opinia na
reprezentatywnej grupie Polaków.

REALIZACJA
* zaproszenia do udziału w badaniu wysłane zostały do uczestników panelu
badawczego należącego do ARC Rynek i Opinia - epanel.pl.
PRÓBA:
* próba reprezentatywna dla populacji ogólnopolskiej: N=909, wiek: 15-55 lat

z uwagi na: płeć, wiek, wielkość miejscowości i region GUS.



WSTĘP

• Jak pokazuje badanie pt. „Zaufanie Polaków do banków” przeprowadzone na zlecenie Procontent
Communication najczęstszymi przyczynami zmiany banku wśród respondentów są: atrakcyjna oferta
innego podmiotu, podwyżka opłat/prowizji oraz mała liczba dostępnych bankomatów. Bardzo istotna dla
badanych jest też profesjonalna obsługa klienta.

• Warto podkreślić, iż w przypadku mężczyzn częściej niż kobiet motorem do zmiany banku były decyzje
kredytowe podejmowane przez placówkę oraz zmiany w regulaminie. W działaniach komunikacyjnych
skierowanych do Panów istotne zatem wydaje się być poświęcenie odpowiedniej ilości czasu na
tłumaczenie zmian prawnych w regulaminach oraz odpowiednie argumentowanie odmowy udzielenia
kredytu. W komunikacji skierowanej do kobiet warto podkreślać profesjonalną obsługę klienta w danym
banku oraz rozbudowaną sieć bankomatów placówki.

• Istotne dla Polaków jest również zaufanie do marki. Największym zaufaniem wśród Polaków cieszy się
PKO Bank Polski, na drugim miejscu jednocześnie znajdują się mBank i ING Bank Śląski, a na trzecim Bank
Zachodni WBK.

• Budując wizerunek banku warto zastanowić się, czy zatrudnienie ambasadora oraz reklama są
niezbędne. Jak deklarują Polacy, te aspekty mają dla nich najmniejsze znaczenie przy wyborze banku.

• Badanie pokazuje, że dostęp do nowoczesnych technologii ważniejszy jest dla osób młodych (w wieku
15-24) niż dla osób starszych, warto zatem pamiętać o precyzyjnym dostosowaniu przekazu do wieku i
płci odbiorców. Wyboru banku ze względu na nowoczesne technologie znacznie częściej dokonują także
mężczyźni niż kobiety.



Komentarze ekspertów



Dr hab. Ryszard Kata, prof. UR
Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Ekonomii

„Badania wskazują na postępujący wzrost ubankowienia Polaków. Co ciekawe, w 
przeciwieństwie do wyników innych badań na ten temat realizowanych w 
ostatnich latach, niniejszy raport dowodzi, iż nie ma różnic w poziomie 
ubankowienia pomiędzy mieszkańcami wsi i małych miasteczek, a mieszkańcami 
dużych miast. Wciąż natomiast kluczowymi czynnikami wyboru banku pozostają 
koszty (cena) usług finansowych, zaufanie klientów do banku oraz dostępność 
placówek banku i bankomatów. W tej ostatniej kwestii wyniki badań stanowią 
istotny argument (za utrzymaniem placówek bankowych) w dyskusji, 
prowadzonej w sektorze bankowym, na temat rozwoju bankowości internetowej 
i mobilnej kosztem redukcji tradycyjnych placówek bankowych. Opinia Polaków 
na temat uczciwości banków jest wciąż nienajlepsza. Dowodzi to, iż banki muszą 
lepiej niż dotychczas, uwzględniać zasady społecznej odpowiedzialności, w 
obszarze ich podstawowej działalności operacyjnej”.



Prof. dr hab. Marian Żukowski
Dyrektor Instytutu Ekonomii i Zarządzania

Kierownik Katedry Bankowości i Finansów KUL

"Pierwsze wrażenie jest takie, że Raport rzetelnie odzwierciedla faktyczny stan rzeczy. 
Trudno się dziwić, jest robiony z wykorzystaniem odpowiedniej metodologii. Natomiast 
niektóre wyniki są jednak nieco zaskakujące. Po pierwsze, klienci zwracają uwagę i tym się 
kierują - czy bank nie pobiera opłat za prowadzenie rachunku. To determinuje ich decyzję. 
Tymczasem tak naprawdę wiele jeszcze innych czynników determinuje czy bank jest dla 
klienta korzystny. Jak pokazuje badanie, klienta to tak bardzo mocno nie interesuje. On 
swoje wie - bank nie pobiera opłaty za prowadzenie konta - dobry bank. Drugie zaskoczenie 
- Liderem jest PKO BP SA i tego się można było spodziewać. Jednak bank Pekao SA 
"powinien" być chyba na drugim miejscu, a tak nie jest. Dlaczego, przecież to solidny, 
efektywny i przyjazny dla klientów bank. No cóż, z faktami statystycznymi sią nie dyskutuje, 
ale uznanie banku Pekao SA za szósty w kolejności "godny zaufania" - zaskakuje. 
Interesujące jest, że zmiana opłat za korzystanie z rachunku skutkuje czasami zmianą 
banku. Oznacza to, że klienci się denerwują i podejmują decyzję o zmianie banku jeżeli ten 
podwyższy opłaty. Czy wtedy klienci w dłuższym czasie zyskują na tej zmianie ? Chyba 
niekoniecznie, można by to zbadać. Polski klient jest konserwatywny - preferuje korzystanie 
z jednego banku. Być może jest za mało rozeznany w potencjalnych korzyściach jakie daje 
korzystanie z usług kilku banków i wybieranie korzystnych rozwiązań jakie z tego tytułu 
wynikają”.



Dr hab. Paweł Marszałek
Katedra Pieniądza i Bankowości

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 

„Cel raportu jest ważny i kluczowy w kontekście aktualnych tendencji zachodzących w
systemach bankowych i finansowych poszczególnych krajów. Niestety, metodyka badania
wydaje się dość dyskusyjna – dobór pytań i sposób ich omówienia nie pozwalają na
wyciągnięcie ogólnych wniosków w sprawie rzeczywistego poziomu zaufania.
Przykładowo, nie wiadomo, co w badaniu rozumie się przez zaufanie, jaka jest relacja
zaufania i uczciwości wzmiankowanej w raporcie, brak pytania o konkretne przyczyny
niskiego zaufania do instytucji bankowych, wątpliwe jest pytanie akurat o motywy
podnoszenia opłat itp. W efekcie wnioski są dość powierzchowne i fragmentaryczne. Co
więcej, jak się wydaje, raport dotyczy nie tyle zaufania, co raczej lojalności klientów
wobec banku. Wśród motywów zmian banku dominują czynniki dotyczące jakości i cen
usług bankowych, zaufanie nie pojawia się wprost.

Próbując jednak odnieść się do wyników badania, można zwrócić uwagę na kilka kwestii.
Po pierwsze, ciekawy jest wniosek o podobnym zaufaniu wśród młodzieży deklarowanym
pod adresem mBanku i PKO BP SA, a więc instytucji o zasadniczo odmiennym
charakterze.



Po drugie, interesujące mogłoby być wyjaśnienie, dlaczego zaufanie do banków spada
wraz z wiekiem (czyli rosnącym stażem kontaktów z bankiem), skoro wśród wymienionych
przez ankietowanych powodów zmian banku nie ma czynników mogących podważyć to
zaufanie. Zdaje się to potwierdzać znikoma liczba klientów, dla których znaczenie ma
sytuacja banku i jego wyniki finansowe (tylko 4%). Jak się wydaje, klienci nie zwracają
uwagi na zaufanie, jeżeli tylko oferta danego banku jest dla niech atrakcyjna. Liczy się
cena usług, meandry regulaminu czy jakość obsługi.

Po trzecie, nie dziwi fakt, że rzadziej bank zmieniają osoby młode i mieszkańcy wsi. Obie
grupy mają bowiem znacznie mniejsze pole manewru. Ponadto, ich potrzeby finansowe są
relatywnie mniejsze – są one zapewne usatysfakcjonowane podstawową ofertą danego
banku. Wraz ze wzrostem potrzeb (wchodzenie na rynek pracy, rozwijanie własnej
działalności) dotychczasowa oferta okazuje się niewystarczająca lub zbyt droga.
Ponownie jednak, trudno to chyba raczej wiązać z poziomem zaufania”.



dr hab. Dariusz Wawrzyniak
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

„Zaufanie jest jednym z trudniejszych problemów ankietowych, szczególnie gdy dotyczy
finansów. Zaufanie w bankowości, czy też pojęcia z nim związane, takie jak wizerunek,
reputacja, etyka, są niełatwe do definiowania i oceny, stąd też wyniki badań ankietowych w
tym obszarze nie zawsze można uznać za wartościowe.

Przedstawione wyniki badania nie mogą być podstawą do kompleksowej oceny tytułowego
zagadnienia, wynika z nich jednak kilka ciekawych wniosków:

O wyborze banku najczęściej decydują względy finansowo-logistyczne (koszty produktów,
dostępność bankomatów), ale wysoki odsetek respondentów uwzględniających także
zaufanie z pewnością należy uznać za zjawisko pozytywne. Oznacza ono bowiem, że atrybut
bardzo zmienny, jakim są bieżące koszty usług bankowych, nie jest jedynym elementem
decydującym o wyborze oferty bankowej.

Z drugiej strony jednak odpowiedzi na pytanie o powody zmiany banku problematykę
zaufania w ogóle pomijają, co jest zastanawiające w kontekście odpowiedzi na kluczowe dla
ankiety pytanie o uczciwość banków wobec klientów. Raptem mniej niż połowa respondentów
taką uczciwość dostrzega, co niestety traktować należy bardzo poważnie - za jedno z
istotniejszych zagrożeń stabilności systemu bankowego, szczególnie w okresie znacznego
wpływu polityki na sferę bankową związanego w naturalny sposób między innymi z medialną
dezinformacją.



Innym ważnym wnioskiem wynikającym z wyników badania jest całkowity brak odniesień
do problematyki bezpieczeństwa informatycznego w bankach. Jest to o tyle ciekawe, że
przecież zaufanie w dobie bankowości internetowej i mobilnej powinno przede wszystkim
kojarzyć się właśnie z bezpieczeństwem danych, bezpieczeństwem transakcji. Te problemy
nie są dostrzegane przez ankietowanych, co niestety zinterpretować należy jako efekt
bardzo niskiego poziomu świadomości informatycznej klientów banków. Także ranking
banków godnych zaufania w żaden sposób nie nawiązuje do problematyki bezpieczeństwa
oferowanych przez banki rozwiązań.

Podsumowując, zaufanie jest zjawiskiem niełatwo poddającym się badaniom. Należy
jednak takie badania prowadzić, gdyż mogą one być źródłem informacji o istotnych dla
stabilności systemu bankowego problemach”.



Agnieszka Kielichowska
Dyrektor Biura Komunikacji i Odpowiedzialności Społecznej

w PKO Banku Polskim 

„PKO Bank Polski cieszy się największym zaufaniem klientów – wynika z raportu „Zaufanie
Polaków do banków” Procontent Communication.

Z przeprowadzonego badania wynika, że 40 proc. respondentów odpowiadając na pytanie
„Które z poniższych banków, są Twoim zdaniem godne zaufania?” wskazało PKO Bank Polski.
Jesteśmy największą instytucją finansową w Polsce, a teraz także dumną instytucją…
Dlaczego? Bo doceniają nas klienci, którzy są najważniejszym celem działań Banku.
Naszą misją jest zapewnienie prostego i bezpiecznego dostępu do usług finansowych
milionom Polaków, przez co realnie wpływamy na poprawę jakości ich codziennego życia.
Dotyczy to zarówno opartej o nowoczesne technologie oferty, np. płatności HCE, intuicyjnych
produktów, m.in. aplikacja IKO, fachowej i empatycznej obsługi, np. w Contact Center, jak i
działań prospołecznych, np. PKO Bieg Charytatywny czy edukacyjnych, np. multiedukacja na
portalu Bankomania. Konsekwencja we wszystkich naszych działaniach oraz wyczulenie i
odpowiedź na sugestie rynku, wpływają na nasz wizerunek i wzmacniają markę PKO Bank
Polski, która dziś należy do najbardziej rozpoznawalnych w kraju i z roku na rok zyskuje na
wartości.



PKO Bank Polski od lat jest w czołówce rankingu Najcenniejszych Marek
„Rzeczpospolitej”. Co więcej, marka PKO Banku Polskiego zyskała miano „dobra
narodowego”, godnie reprezentującego nasz kraj na arenie międzynarodowej i znalazła
się w zestawieniu Brief „25/25 lat: Marki dla Polski”. Markę PKO Banku Polskiego
tworzy zespół ludzi! Ich wiedza, profesjonalizm, doświadczenie i pomysłowość
bezpośrednio przekładają się na efekty rynkowe. To nasi pracownicy tworzą nowoczesne
produkty i innowacyjną ofertę, pracują nad nowatorskimi rozwiązaniami,
standaryzowaną obsługą i komunikują się z otoczeniem… po prostu budują przyjazną
klientom organizację, której pozytywne oddziaływanie jest powszechnie odczuwalne.
Wszyscy wychodzimy z założenia, że naszym najważniejszym szefem jest klient i zależy
nam na tym, aby był zadowolony! Wygląda na to, że dobrze wykonujemy swoje zadania,
bo możemy szczycić się doskonałą marką i co najważniejsze zaufaniem klientów.
Zwłaszcza, że grono naszych klientów się zmienia! Coraz skuteczniej docieramy do
młodych ludzi – o blisko 20 proc. zwiększył się odsetek klientów do 35 roku życia.
Możemy czuć się wyjątkowo, bo rynek docenia efekty skutecznego połączenia blisko 100
letniej tradycji z zastosowaniem najnowocześniejszych rozwiązań”.



Ilu Polaków posiada konto w banku?



Tak 
93%

Nie
7%

Czy posiadasz konto w banku?



WNIOSKI

• Ponad 90 proc. respondentów badania posiada konto w banku.

• Więcej kobiet (95 proc.) niż mężczyzn (91 proc.) deklaruje jego
posiadanie.

• Miejsce zamieszkania nie ma wpływu na posiadanie konta, ponieważ
nawet mieszkańcy wsi i małych miejscowości poniżej 20 tys.
mieszkańców deklarują, że posiadają konto w banku (91 proc.).
Nieznaczna różnica pojawia się, jeśli spojrzymy pod kątem
wykształcenia - konta w banku nie posiada blisko 12 proc. osób z
niższym i tylko 2 proc. osób z wyższym wykształceniem.



Czym kierują się Polacy przy 
wyborze oferty banku?
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*Pytanie wielokrotnego wyboru



WNIOSKI

• Respondenci przyznają, że o wyborze przez nich oferty danego banku
w największym stopniu decyduje: brak opłat za prowadzenie konta
(69 proc), zaufanie do marki (43 proc.), oraz liczba bankomatów (41
proc.).

• Najmniejsze znaczenie dla badanych ma wizerunek ambasadora
banku (5 proc.) oraz reklama (4 proc.). Badanie pokazuje, że dostęp
do nowoczesnych technologii ważniejszy jest dla osób młodych (w
wieku 15-24) niż dla osób starszych w wieku 25-34 lata (17 proc.), 35-
44 lata (18 proc.) oraz 45-55 lata (15 proc.).

• Wyboru banku ze względu na nowoczesne technologie znacznie
częściej dokonują także mężczyźni (23 proc.) niż kobiety (15 proc.).



Czy Polacy zmieniają banki?



57%

43%

Czy kiedykolwiek zmieniłeś/aś bank? 

Tak Nie



WNIOSKI

• Ponad połowa badanych przyznaje, że zdarzyło się jej zmienić bank 
(57%). Znacznie częściej zmianę banku deklarują osoby z wyższym 
wykształceniem (69%). Najrzadziej bank zmieniają osoby młode w 
wieku 15-24 lata oraz osoby po 45 roku życia. 

• Częściej decyzję o zmianie banku podejmowali mężczyźni (61proc.) 
niż kobiety (54 proc.).

• Najrzadziej decyzję o zmianie banku podejmowali mieszkańcy wsi, 
a najczęściej mieszkańcy średniej wielkości miast powyżej 100 tys. 
mieszkańców.



Dlaczego Polacy zmieniają banki?
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WNIOSKI

• Najczęstszymi powodami zmiany banku są: atrakcyjna oferta innego
podmiotu (59 proc.), podwyżka opłat/prowizji (49 proc.) oraz mała
liczba dostępnych bankomatów (18 proc.).

• Tylko jeden procent ankietowanych zmieniło bank z powodu oszustwa
finansowego czy kradzieży z konta.

• Dla 16 proc. badanych motorem do zmiany banku była
nieprofesjonalna obsługa. 13 proc. jako powód podało zmiany
warunków w regulaminie świadczenia usług.

• Co ciekawe tylko 4proc. badanych jako powód zmiany banku podało złe
wyniki finansowe instytucji, której powierzyli środki.

• Dla Panów motorem do zmiany częściej były podejmowane przez bank
decyzje kredytowe oraz zmiany w regulaminie, dla Pań profesjonalna i
miła obsługa oraz rozbudowana sieć bankomatów.



Czy Polacy posiadają konta bankowe 
równocześnie w kilku bankach?



40%

60%

Czy posiadasz konta bankowe równocześnie w kilku bankach?

Tak Nie



WNIOSKI

• Ponad połowa respondentów posiada konto jednocześnie w kilku
bankach (60 proc.).

• Polacy wraz z wiekiem decydują się na większą ilość kont
bankowych. Blisko 80 proc. badanych wieku 15-24 lata deklaruje, że
nie posiada więcej niż jednego konta równocześnie w kilku
bankach. W wieku powyżej 35 lat blisko połowa ankietowanych i
więcej deklaruje, że posiada konta w kilku bankach jednocześnie.

• Znacznie częściej konta w wielu bankach posiadają osoby z
wyższym (49 proc.) niż z niższym wykształceniem (30 proc.).



Opinia Polaków na temat uczciwości 
banków
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Mężczyzna Kobieta



WNIOSKI

• Mniej niż połowa ankietowanych uważa, że banki są uczciwe wobec 
swoich klientów (45 proc.). Blisko 18 proc. badanych podziela 
twierdzenie, że banki są nieuczciwe wobec swoich klientów. 

• Więcej kobiet (47%) niż mężczyzn (43%) uważa, że banki są uczciwe 
wobec swoich konsumentów. Najbardziej ufne są młode osoby w 
wieku 15-24 lat (61%), zaufanie do banków spada wraz z wiekiem.



Dlaczego zdaniem Polaków banki 
podnoszą opłaty?



*Pytania wielokrotnego wyboru

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Chęć zwiększenia zysków Nałożenie na banki
nowego podatku

Nie wiem/ trudno
powiedzieć

Inny powód

Dlaczego Twoim zdaniem banki podnoszą opłaty?

Seria 1



WNIOSKI

• Ponad połowa badanych deklaruje, że według nich powodem
podnoszenia opłat przez banki jest chęć zysku (57 proc.).

• 11 proc. ankietowanych przyznała się do swojej niewiedzy w tym
temacie.

• Osoby mieszkające w miastach powyżej 500 tys. mieszkańców
uważają, że banki podnoszą opłaty w następstwie wprowadzania
przez parlament nowych podatków (57 proc.), natomiast osoby
mieszkające w mniejszych miejscowościach i na wsiach twierdzą,
że powodem jest chęć zwiększenia zysków przez banki (55 proc.).



Opinia Polaków na temat banków godnych 
zaufania
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Które z poniższych banków, są Twoim zdaniem godne 
zaufania?



WNIOSKI

• Największym zaufaniem wśród Polaków cieszy się PKO Bank Polski (40
proc.), na drugim miejscu jednocześnie znajdują się mBank i ING Bank
Śląski (28 proc.), a na trzecim Bank Zachodni WBK (25 proc.).

• Najmniejszym zaufaniem Polacy darzą DNB Bank Polska (1proc.), BGŻ BNP
Paribas (1 proc.), Crédit Agricole (1 proc.).

• Panie częściej niż Panowie obdarzały zaufaniem PKO Bank Polski (43 proc.),
ING Bank Śląski (29 proc.), Bank Zachodni WBK (26 proc.). Panowie
natomiast mBank (31 proc.) oraz Alior Bank (24 proc.).

• Biorąc pod uwagę wiek respondentów, młode osoby w wieku 15-24 lata w
takim samym stopniu ufają bankom: mBank i PKO Bank Polski (39 proc.),
wśród osób starszych zdecydowanie przewagę ma PKO Bank Polski (43
proc.).
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PROCONTENT COMMUNICATION – GLOBAL REACH

• Procontent Communication jest firmą doradczą w dziedzinie PR i komunikacji 
należącą do jednej z największych światowych sieci firm public relations Global Reach 
PR, która poprzez 35 oddziałów na pięciu kontynentach oferuje swoim klientom 
prowadzenie globalnych kampanii komunikacyjnych.  Główna siedziba Sieci mieści się 
w Londynie.

• Agencja specjalizuje się w realizacji projektów z wielu obszarów komunikacji 
korporacyjnej, do których należą audyty, opracowanie strategii komunikacji firmy, 
prowadzenie biura prasowego, szkolenia medialne, media relations, organizacja 
konferencji prasowych, a także opracowanie, programów B2B oraz działań, których 
celem jest dotarcie do kluczowych liderów opinii. 

• Firma Procontent Communication oferuje także szeroki zakres usług w zakresie PR 
produktowego, zarządzania sytuacją kryzysową, komunikacji wewnętrznej, public 
affairs, E-PR oraz CSR. Usługi świadczone przez Procontent oparte są na 15-letnim 
doświadczeniu członków zespołu w prowadzeniu projektów w zakresie 
kompleksowego doradztwa komunikacyjnego. 

• Projekty prowadzone przez Procontent otrzymały wiele nagród m.in. Złoty Spinacz, 
Effie, Stevie Awards, Spotlight Awards oraz tytuł Kampanii Społecznej Roku.

• Więcej informacji o agencji na stronie www: http://procontent.pl/



SPOTLIGHT AWARDS

 Platinium Award (Corporate Communication dla Saxo Bank)

 Silver Award w kategorii Best Debut (Procontent dla Saxo Bank Polska)

 23. miejsce na świecie w kategorii Top 100 Communication Materials

 Gold Award w kategorii Best Debut

 Gold Debut w kategorii Overall

 Procontent jako jedyna polska agencja, która znalazła się w rankingu TOP100 w
2014 r.

 I miejsce w międzynarodowym konkursie Burke Award w kategorii Best Social
Media Campaign 2013 – EMEA

 Gold Award za projekt „Cha-Ching”

 Silver Award za kampanię „Płodny Polak”

KAMPANIA SPOŁECZNA ROKU 

 2013 w kategorii „Kampanie firm i fundacji firm”

 2014 w kategorii „Kampanie o tematyce zdrowotnej”

ZŁOTY SPINACZ 2014 w kategorii Zdrowie

LIDER ROKU W OCHRONIE ZDROWIA 2014

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA



EFFIE AWARDS

 Brązowa statuetka za kampanię „Ciśnienie na Życie” zrealizowaną 
dla Polpharmy

MAGELLAN AWARDS

 2 nagrody Golden Awards w kategorii Community Relations

 Golden Award w kategorii Corporate/ Organizational 
Communications

 8, 9 i 10 miejsce na świecie w kategorii Top 25 Communications 
Campaign

 Platinium Award (3 miejsce na świecie) za kampanię „STOMAlife. 
Odkryj stomię”  

 Bronze Award za realizację programu „Cha-Ching”

STEVIE AWARDS

 Golden Award w kategorii Reputation/Brand Managment – Top 
10 najlepszych kampanii PR na świecie

 Silver Award za kampanię „Ciśnienie na Życie”

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA



Procontent Communication
Profesjonalna komunikacja w biznesie

Ul. Marszałkowska 140/46
00-061 Warszawa 
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E-mail: procontent@procontent.pl


