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Wstęp
Strategie banków przed kryzysem finansowym 2007–2009 opierały się 

bardzo często na realizacji krótkookresowych celów kosztem dbałości 
o długookresowy wzrost instytucji. Prowadziło to niejednokrotnie do 
konieczności wykonania planów sprzedażowych, których realizacja była 
wynagradzana wysokimi premiami. Dziesięć lat od momentu wystąpienia 
kryzysu finansowego dalej kluczowymi aspektami działalności bankowej 
jest sprzedaż usług bankowych. Niemniej jednak dystrybucja usług banko-
wych odbywa się aktualnie poprzez różne kanały. Dywersyfikacja kanałów, 
m.in. poprzez bankowość mobilną, bankomaty czy pośredników finan-
sowych, prowadzi do ograniczania kosztów działalności banków. Celem 
artykułu jest analiza zmian, jakie zachodzą w polskim systemie banko-
wym w zakresie sprzedaży usług bankowych. W pracy zastosowano dwie 
metody badawcze: studia literaturowe i analizę danych empirycznych.

1. Sprzedaż usług bankowych a zachowania menedżerów
Decyzje podejmowane przez banki i ich strategie sprzedażowe przed 

kryzysem finansowym w latach 2007–2009, jak i w czasie jego trwania, 
znacząco ograniczyły zaufanie klientów do tych instytucji i podważyły 
rolę banku jako instytucji zaufania publicznego. Zauważalny stał się pro-
blem zachowań kadry menedżerskiej, która w zamian za dbałość o długo
okresowy rozwój instytucji finansowej wypłacała sobie milionowe premie 
za realizację planów krótkookresowych – bardzo często opartych na pla-
nach sprzedażowych. Dlatego też bardzo istotne powinny być zachowania 
etyczne, które w zależności od przyjętego modelu zarządzania muszą opie-
rać się na: korporacyjnym proceduralizmie, etycznym profesjonalizmie, 
etycznym sytuacjonizmie, technokratycznym legalizmie i etyce kontraktu 
[Szczupaczyński, 2010]. Jak trafnie zauważają P. Dec i P. Masiukiewicz, 
powyższe „nowoczesne modelowe zachowania menedżerów” należałoby 
uzupełnić o koncepcję fasadowej etyki – etyki i społecznej odpowiedzial-
ności biznesu ferowanej na pokaz, w celach marketingowych, odległej 
jednak od codziennej praktyki zarządzania przedsiębiorstwem [Dec, 
Masiukiewicz, 2016, s. 39]. Nastawienie menedżerów wyższego szczebla 
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do realizacji planów sprzedażowych niesie za sobą liczne konsekwencje 
mające wpływ zarówno na pracowników niższego szczebla, jak i strategię 
całej organizacji. W dzisiejszych czasach banki na całym świecie oczekują 
od zatrudnionych pracowników bardzo wysokich umiejętności sprzeda-
żowych – tak aby mogli realizować postawione cele/plany sprzedażowe. 
Na znaczeniu traci wiedza z zakresu finansów/bankowości. Bardzo czę-
sto elementarne jej części są przekazywane podczas szkoleń – najczęściej 
jednodniowych. W wyniku tych zmian uzyskano taki efekt, że oferta ban-
kowa uchodzi w społecznej świadomości za symbol krętactwa i podstępu, 
a określenie nierzetelnego i niedouczonego sprzedawcy jako „doradcy 
bankowego” jest przyjmowane w najlepszym przypadku jako przejaw 
tupetu instytucji finansowej [Dziawgo, 2009, s. 108–109]. Tak realizowane 
cele stawiane przed bankami/pracownikami prowadzą do licznych zmian 
w zakresie oczekiwań podmiotów na rynku finansowym. Dlatego też 
na linii klient–bank powstają różne wymagania co do oferowanej usługi. 
Klient oczekuje:

– zadowolenia z usługi,
– zadowolenia z ceny,
– zadowolenia z jakości obsługi.

Bank zaś zainteresowany jest:
– zwiększeniem sprzedaży,
– zwiększeniem udziału w rynku,
– lojalnością klientów,
– lojalnością pośrednika,
– kontrolą nad siecią dystrybucji [Pacud i inni, 2016, s. 31].
W wyniku rozwoju kanałów dystrybucji i zmian w strategiach ban-

ków coraz większe znaczenie zyskują pośrednicy finansowi. Jest to nowo-
czesny kanał dystrybucji usług bankowych, który dla banków jest stosun-
kowo tańszy aniżeli np. sprzedaż usług bankowych poprzez bankowość 
oddziałową. Pośrednicy finansowi są zazwyczaj zainteresowani wysokimi 
marżami i prowizjami, jak i niezależnością w prowadzonej przez siebie 
działalności.

2. Strategie marketingowe banków a bankowość mobilna
W Polsce zgodnie z ustawą Prawo bankowe banki mogą być tworzone 

jako banki państwowe, banki spółdzielcze lub banki w formie spółek akcyj-
nych. Co więcej, czynności zastrzeżone tylko dla banków zostały ściśle 
określone w ww. ustawie [ustawa, 1997, art. 7–26]. Restrykcyjne reguły 
prawne dotyczące prowadzenia działalności bankowej i świadczenia czyn-
ności bankowych w wyniku rozwoju strategii bankowych umożliwiają 
jednak tym instytucjom świadczenie usług bankowych poprzez rozwój 
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funkcjonalności urządzeń (np. bankomatów), jak i sieci dystrybucji (np. 
poprzez pośredników finansowych). Rozwój bankowości prowadzi do 
tego, że główną funkcją usługi bankowej jest zapewnienie korzystającemu 
optymalnej satysfakcji i osiągania korzyści z zakupionej oferty [Flejterski, 
Panasiuk, 2005].

Warto podkreślić, że marketing usług bankowych należy rozumieć 
jako nieustanny i długookresowy proces ukierunkowany na zaspakaja-
nie potrzeb klienta, nie pomijając tym samym korzyści płynących dla 
banku. Dlatego też reklama usług bankowych jest specyficzną formą pro-
mocji, która powinna uwzględniać zarówno cechy usługi bankowej, jak 
i wymogi i oczekiwania klientów banku [Krzyścin, 2013, s. 65]. W związku 
z tym powstają coraz to nowsze, bardzo często niekonwencjonalne 
metody marketingowe, które w istotny sposób wpływają na zachowania 
konsumentów, np.:

– viral marketing, buzz marketing – marketing wirusowy (szeptany),
– through the line – marketing holistyczny,
– ambush marketing – marketing podstępny,
– ambient marketing – marketing bazujący na zaskoczeniu odbiorcy,
– guerilla marketing – marketing partyzancki,
– aromamarketing – marketing zapachowy,
– marketing sieciowy – oparty na sieci dystrybucji (zewnętrznej) [Rosa, 

2016, s. 38–39].
W wyniku pojawiania się nowoczesnych technik sprzedaży usług ban-

kowych można wyróżnić liczne czynniki wpływające na zachowania kon-
sumentów. Czynniki te można podzielić na wewnętrzne (psychologiczne, 
ekonomiczne, demograficzne, geograficzne) oraz zewnętrzne (specyfika 
usług bankowych – trudność oceny jakości usługi, struktura podmiotowa 
na rynku finansowym, sytuacja na rynku usług bankowych, rozwój gospo-
darczy, otoczenie prawne działalności banków, technologie wykorzysty-
wane w bankowości) [Grzegorczyk i inni, 2010, s. 8–9]. Czynniki te mają 
znaczący wpływ na strategię marketingową banków. Z punktu widzenia 
realizacji długookresowej strategii banku można wyróżnić strategię:

– agregacyjną,
– innowacyjną,
– dyferencjacji produktu,
– segmentacji rynku.
Strategia agregacyjna polega na wprowadzeniu jednolitego kanału dys-

trybucji usług bankowych i standaryzowanych produktów. Strategia inno-
wacyjna polega na nieustannej analizie i wprowadzaniu coraz to nowych 
rozwiązań w zakresie sprzedaży usług bankowych. Kluczowym elemen-
tem tej strategii jest wypracowanie precyzyjnego i sprawnego systemu 
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gromadzenia i przetwarzania informacji. Jak słusznie zauważa M. Capiga 
[2015, s. 41], informacja stała się towarem o znaczeniu strategicznym dla 
wszystkich procesów biznesowych, w tym dla transakcji finansowych. 
W czasie pokryzysowym znaczenie informacji w świecie finansowym może 
odgrywać kluczową rolę w zakresie budowania przewag konkurencyjnych 
na rynku finansowym. O ile potrzeby informacyjne były kojarzone przede 
wszystkim z informacją finansową, o tyle obecnie są to już potrzeby infor-
macyjne o charakterze ekonomicznohandlowym [Kaczmarek, 2008, s. 178]. 
Strategia dyferencjacji polega na ciągłym ulepszaniu dotychczas oferowanej 
usługi finansowej, zaś strategia segmentacji rynku wyodrębnia jednolite 
grupy klientów, na podstawie różnych kryteriów. Jest to strategia coraz 
częściej stosowana w sektorze finansowym. Znaczące korzyści płynące 
ze stosowania tej strategii to przede wszystkim możliwość dostosowa-
nia usługi bankowej do zainteresowań poszczególnych grup klientów. 
W związku z tym banki mogą w efektywniejszy sposób gospodarować 
środkami przeznaczonymi na działania marketingowe, a co za tym idzie – 
akwizycję sprzedaży usług bankowych. Segmentacji rynku dokonuje się 
w oparciu o liczne kryteria (m.in. demograficzne, ekonomiczne, społeczne). 
Aczkolwiek w nowoczesnych strategiach sprzedażowych na znaczeniu 
zyskuje wnikliwa analiza przyzwyczajeń konsumenta, która jest ściśle 
związana z postępem technologicznym. Dlatego też banki w znacznej czę-
ści kierują swoje działania marketingowe na nowoczesne kanały dostępu 
konsumentów do informacji. Analizując globalne trendy w wydatkach 
na reklamę (tab. 1), można zauważyć bardzo ciekawe zmiany, jakie wg pro-
gnoz nastąpią w 2018 r. Na rynku reklamy zauważalny powinien być spa-
dek udziału m.in. telewizji (3 p.p.) i reklamy w Internecie „tradycyjnym” 
(4 p.p.). Znaczny wzrost powinien być widoczny w reklamie poprzez 
telefon komórkowy – prognozowany wzrost udziału o 13 p.p. W związku 
z tym reklama poprzez telefonię komórkową będzie drugim kanałem 
dystrybucji usług i produktów pod względem wydatków. Co więcej – jest 
to już widoczne na coraz bardziej rozwijającym się rynku bankowości 
mobilnej, m.in. w Polsce.

Analiza tendencji globalnych wydatków na reklamę w mediach nieko-
niecznie może odzwierciedlać specyfikę działalności banków w Polsce. 
Dlatego też w tablicy 2 przedstawiono wydatki banków na reklamę w 2015 
i 2016 r. Wydatki banków w Polsce na reklamy w telewizji (podobnie jak 
globalne wydatki na tego typu reklamy) w 2016 r. znacznie spadły. Zmiana 
ta w porównaniu do roku 2015 była bardzo widoczna – spadek nakła-
dów aż o blisko 150 mln zł. Zauważyć można również spadek nakładów 
na reklamę banków m.in. w gazetach i magazynach.
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Tablica 1. Globalne wydatki instytucji finansowych na reklamę w mediach [w %]
Media 2015 2018*

Telewizja 36,9 33,8
Internet/desktop 19,5 15,3
Internet/mobile 10,4 23,3
Dzienniki 12,6 9,4
Outdoor 6,8 6,5
Radio 6,7 6,0
Magazyny 6,5 5,0
Kino 0,6 0,7

* prognoza
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Międzynarodowego Funduszu 
Walutowego.

Tablica 2. Wydatki reklamowe banków w Polsce [w mln zł]
Media 2015 2016 Zmiana %

Telewizja 838,1 690,3 –17,6
Radio 145,5 175,1 20,3
Gazety 46,2 35,4 –23,4
Magazyny 70,3 55,2 –21,5
Outdoor 55,1 39,2 –28,9
Kina 53,2 57,5 8,1
Indoor 1,1 1,2 11,4
Suma wydatków 1 209,5 1 053,8 –12,9

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [wirtualnemedia.pl, dostęp: 30.06.2017].

Innowacje marketingowe w produktach przynoszą znaczące zmiany 
w ich projektowaniu. Chodzi tu o przedstawienie klientom nowoczesnej 
i różnorodnej możliwości użytkowej [Boguski, 2016, s. 32]. Dlatego też za 
innowację marketingową można uznać dostęp do sprzedaży usług banko-
wych poprzez bankowość mobilną. W związku z rozwijającą się technolo-
gią banki dostosowały swoje systemy do wymagań i oczekiwań klientów. 
Rewolucja cyfrowa wywiera coraz to większy wpływ na banki. Wiele 
banków już jest zaawansowanych technologicznie. Nie patrzą one jednak 
na postęp technologii integralnie, systemowo – tworzą pewne enklawy dla 
różnych działów usług [Szpringer, 2017, s. 27]. Dlatego też (zauważając 
globalne trendy – tab. 1) banki oferują nowoczesne aplikacje na telefony 
komórkowe, w znacznym stopniu stawiając na ten kanał dostępu do usług 
bankowych. W tablicy 3 przedstawiono dynamikę rozwoju bankowości 
mobilnej w Polsce. Za użytkownika bankowości mobilnej w Polsce uważa 
się (tab. 3) osobę, która co najmniej raz w miesiącu logowała się do swojej 
bankowości przy użyciu telefonu komórkowego. W analizowanym okresie 
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można zauważyć bardzo dynamiczny rozwój bankowości mobilnej w Pol-
sce – liczba jej użytkowników od I kwartału 2013 r. do I kwartału 2017 r. 
zwiększyła się o 6,9 mln użytkowników. To pokazuje strategie i kierunki 
prowadzenia aktualnej i przyszłej sprzedaży usług bankowych w Polsce.

Tablica 3. Liczba użytkowników bankowości mobilnej w Polsce
Bank 03.2013 03.2014 03.2015 03.2016 03.2017

PKO BP S.A. 268 426 441 000 734 510 1 337 458 1 774 224
PEKAO S.A. 240 897 421 548 657 203 1 117 418 1 616 743
mBank S.A. 302 000 733 144 953 130 1 106 477 1 387 408
ING S.A. 116 000 314 243 453 000 531 693 1 188 108
BZ WBK 
S.A.

152 000 280 500 534 152 870 266 1 017 671

….
Razem 1 331 159 2 873 508 3 995 378 5 970 031 8 265 344

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [Bankier.pl, dostęp: 30.06.2017].

Najbardziej aktywnymi uczestnikami bankowości mobilnej w Polsce 
są klienci banku ING S.A., którzy w I kwartale 2017 r. wykonali ponad 
9,2 mln transakcji z poziomu bankowości mobilnej. Co warte podkreślenia, 
w I kwartale 2017 r. klienci największego banku prowadzącego działal-
ność w Polsce (pod względem sumy aktywów) – PKO BP S.A., założyli 
poprzez bankowość mobilną blisko 77 tys. lokat. Na koniec I kwartału 
2017 r. tylko trzy banki komercyjne prowadzące działalność w Polsce nie 
oferowały swoim klientom bankowości mobilnej (Bank Pocztowy, Toyota 
Bank i Volkswagen Bank direct).

3. Zmierzch tradycyjnych placówek bankowych
Placówki banków w Polsce bardzo często służyły do dystrybucji usług 

finansowych. Zmieniające się otoczenie (np. prawne – podatek bankowy), 
jak i inne liczne czynniki prowadzą do ograniczania kosztów działalności 
w bankach, jak również do poszukiwania nowoczesnych kanałów dostępu 
do klientów (np. bankowość mobilna) lub informacji o klientach (np. alianse 
strategiczne z sieciami komórkowymi). W związku z dynamicznym roz-
wojem bankowości mobilnej (tab. 3) oraz wzrostem wymagań klientów 
banki ograniczają liczbę swoich pracowników, jak i placówek, rozwijając 
tym samym możliwość dokonywania licznych transakcji w już istniejących 
urządzeniach (np. poprzez bankomaty). W tablicy 4 wyszczególniono naj-
ważniejsze zmiany, które zachodzą na rynku bankowym w Polsce.
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Tablica 4. Zmiany na rynku bankowym w Polsce
Zmienna 2011 2012 2013 2014 2015 2016 05. 2017

Liczba banków 
komercyjnych

47 45 41 38 38 36 35

Liczba oddziałów 
bankowych

7092 7534 7336 7352 7231 7048 6869

Liczba przedstawicielstw 27 3002 2950 2838 2615 3213 3028
Liczba zatrudnionych 
w bankowości (w tys.)

176,7 175,1 174,3 172,6 170,9 168,8 166,9

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych miesięcznych sektora bankowego – KNF.

W ostatnich latach w polskim sektorze bankowym zauważalne są liczne 
zmiany. Liczba banków komercyjnych prowadzących działalność w Polsce 
od 2011 r. znacznie spadła (o 12 instytucji). Ich mniejsza liczba spowodo-
wana jest licznymi fuzjami i przejęciami na rynku bankowym – nie zaś 
upadkami banków (taka sytuacja miała miejsce w wielu krajach Europy 
Zachodniej i USA). W Polsce od 2000 r. nie upadł żaden bank komercyjny 
(zauważalne są upadki banków spółdzielczych – w ostatnich dwóch latach 
2 banków, jak i SKOKów). Spadek liczby banków komercyjnych w Polsce 
oczywiście prowadzi do spadku oddziałów bankowych oraz osób, które 
są zatrudnione w sektorze bankowym.

Warto podkreślić znaczny spadek liczby oddziałów bankowych (od 
2011 r. o ponad 200 oddziałów). Wynika to, jak wspomniano wyżej, z prze-
jęć i fuzji na rynku bankowym, ale również ze zmian w strategiach banków. 
Największe banki prowadzące działalność w Polsce sugerują wprowadze-
nia zmian w postrzeganiu placówek bankowych. W najbliższym okresie 
oddział banku ma być miejscem spotkań i rozmowy o finansach z profe-
sjonalnym doradcą finansowym. Klient będzie zachęcany do korzystania 
z usług bankowych poprzez bankowość elektroniczną (m.in. internetową 
i mobilną). Dla banku sprzedaż takiego produktu będzie generowała niższe 
koszty (m.in. przeprowadzenia transakcji), zaś dla klienta będzie to o wiele 
wygodniejsze (np. oszczędność czasu). Dlatego też zauważalny jest w pol-
skim sektorze bankowym spadek osób zatrudnionych w bankach. W 2011 r. 
było o blisko 10 tys. osób więcej zatrudnionych w sektorze bankowym 
aniżeli w maju 2017 r. Co więcej, z zapowiedzi prezesów największych ban-
ków działających w Polsce ta tendencja zostanie zachowana. Banki w swo-
ich strategiach coraz częściej zainteresowane są stawianiem tzw. kiosków 
bankowych w galeriach handlowych. Dzięki temu mają dostęp do dużej 
grupy potencjalnych klientów. Dodatkowo bardzo często jest to usługa, 
która jest outsourcingowana przez bank.
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Bankom w Polsce coraz bardziej zależy na rozwoju infrastruktury ban-
kowej i funkcjonalności bankomatów. Tradycyjnie w bankomacie można 
było tylko wypłacić środki pieniężne. Rozwój funkcji bankomatów oraz 
możliwość skorzystania z nich bardzo często 24 godziny na dobę wpływa 
na to, że placówki bankowe częstokroć nie prowadzą obsługi gotówkowej. 
Istotną korzyścią wynikającą z korzystania z bankomatów dla konsumen-
tów jest skrócony czas dostępu do środków pieniężnych oraz niskie koszty 
transakcyjne, jak również możliwość korzystania z nich poza granicami 
kraju [Górka, 2011]. W nowoczesnych urządzeniach konsumenci mogą nie 
tylko wypłacić gotówkę, ale również m.in.:

– sprawdzić stan rachunku,
– zrealizować przelew,
– zrealizować przekaz pieniężny,
– zapłacić za rachunek,
– zakupić bilety komunikacji miejskiej,
– zmienić PIN,
– wypłacić gotówkę w walucie obcej (m.in. EUR, GBP, NOK, SEK),
– wpłacić darowiznę,
– wziąć kredyt gotówkowy.
W tablicy 5 przedstawiono liczbę bankomatów w Polsce. W 2005 r. 

w Polsce funkcjonowało ponad 8700 bankomatów. Przyzwyczajenia konsu-
menckie i coraz szerszy usług oferowany przez banki przy wykorzystaniu 
bankomatów jak i propagowanie w Polsce obrotu bezgotówkowego sprzyja 
wzrostowi liczby tych urządzeń w Polsce.

Tablica 5. Liczba bankomatów w Polsce
Rok Liczba bankomatów

2005 8 776
2006 9 938
2007 11 542
2008 13 878
2009 15 714
2010 16 413
2011 17 392
2012 18 188
2013 18 876
2014 20 531
2015 22 301
2016 23 054
03.2017 23 416

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportu Informacja o  kartach płatniczych – NBP.
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Liczne kanały dystrybucji umożliwiają bankom również sprzedaż usług 
bankowych poprzez pośredników finansowych. Brak rzetelnych danych 
dotyczących rynku pośrednictwa finansowego w Polsce uniemożliwia rze-
czywiste przedstawienie sytuacji na tym rynku. Niemniej jednak, analizując 
firmy pośrednictwa finansowego zrzeszone w Związku Firm Doradztwa 
Finansowego, można zauważyć np. wzrastającą wielkość udzielonych/
wypłaconych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych (tab. 6). 
Udział pośrednictwa finansowego w Polsce w działalności banków nie jest 
jeszcze bardzo istotny, niemniej jednak wart uwagi, zwłaszcza wobec zmie-
niającego się otoczenia rynku finansowego.

Tablica 6. Wielkość wypłaconych kredytów hipotecznych w Polsce w mln PLN
Rok 03.2015 03.2016 03.2017

ZFDF 3302,97 3564,29 3956,91
Sektor bankowy 370 357,04 382 603,12 396 077,03
Udział w % 0,89 0,93 0,99

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych miesięcznych sektora bankowego – 
KNF i raportu o branży pośrednictwa finansowego – ZFDF.

Zakończenie
Sprzedaż usług bankowych, mimo wniosków płynących z kryzysu 

finansowego 2007–2009, jest nadal kluczowym elementem strategii ban-
ków. Aktualnie (w porównaniu do czasu przed kryzysem finansowym) 
dystrybucja usług finansowych następuje poprzez bardziej nowocze-
sne kanały dystrybucji. Rozwój funkcji oferowanych przez bankomat, 
np. możliwość zaciągnięcia w nim kredytu konsumpcyjnego, jak również 
dynamiczny rozwój bankowości mobilnej, prowadzi do znacznych zmian 
w ramach strategii banków. W artykule wykazano znaczny spadek liczby 
placówek bankowych oraz poziomu zatrudnienia w polskim systemie 
bankowym. Jest to spowodowane przede wszystkim licznymi fuzjami 
i przejęciami na rynku bankowym w Polsce, niemniej jednak w wyniku 
zmian w otoczeniu makroekonomicznym działalności banków w Polsce 
banki są zainteresowane ograniczaniem kosztów przy jednoczesnym utrzy-
maniu/zwiększeniu poziomu sprzedaży. Na ten trend wskazuje również 
reorganizacja tradycyjnych oddziałów bankowych jako placówek flago-
wych, zaś organizacja sieci sprzedaży usług bankowych poprzez tzw. 
kioski bankowe stawiane w galeriach handlowych (dużych skupiskach 
ludzi) oraz bankowość mobilną, którą światowe trendy wyróżniają jako 
przyszłościowe najlepsze rozwiązania na rynku reklamy.

Analizując zmiany w organizacji infrastruktury systemu bankowego, 
warto rozważyć zmianę sposobu struktury wynagradzania pracowników 
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banków oraz zniesienie planów sprzedażowych w bankach. Takie dzia-
łania mogą pozytywnie wpłynąć na wzrost zaufania do tych instytucji, 
potwierdzając w ten sposób stwierdzenie, że bank jest instytucją zaufania 
publicznego.
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Streszczenie
Sprzedaż usług bankowych była i jest jednym z kluczowych elementów 

wpływających na wynik finansowy banków. Tradycyjnie sprzedaż usług ban-
kowych prowadzona była przez placówki bankowe, które spełniały oczekiwania 
konsumentów. Zmiana preferencji klientów i kanałów dystrybucji usług banko-
wych prowadzi do zmian w strategiach sprzedaży usług bankowych na rynku 
finansowym. Następujące zmiany w polskim systemie bankowym, m.in. liczne 
fuzje i przejęcia, jak również spadek liczby oddziałów bankowych i liczby osób 
zatrudnionych w sektorze bankowym, sprzyjają rozwojowi bankowości mobilnej 
oraz sprzedaży usług przez nowoczesne kanały dystrybucji, np. bankomaty.
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Changes in the strategies of selling banking services (Summary)
The sale of banking services was and is one of the key components of banks’ 

financial performance. Traditionally, the sale of banking services was carried 
out by banking institutions that met the expectations of consumers. Changing 
the preferences and channels of distribution of banking services leads to changes 
in the strategies of selling banking services in the financial market. The following 
changes in the Polish banking system include numerous mergers and acquisitions, 
as well as the decline in the number of bank branches and the number of people 
working in the banking sector, are conducive to the development of mobile banking 
and the sale of services by modern distribution channels of financial services, such 
as ATM’s.

Keywords
banking services, marketing, mobile banking




