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Innowacyjne formy zarządzania ofertami finansowymi w sektorze 
bankowości na przykładzie Santander Consumer Bank

Innovative forms of management financial offers 
in the banking sector on the example of Santander Consumer Bank

Regional development is defined as positive quantitative and the 
history of banks goes back to the original activities present in antiq-
uity. In principle, their primary goal was to provide loans for high, of-
ten usurious interest. At present, there are a number of functions that 
the bank has in the modern economy. Money is not just a means of 
payment, the development of electronic banking and many additional 
banking services leads to a comparison of a bank with a prosperous 
service enterprise. This example is intended to demonstrate how to 
manage the portfolio of services offered by banks for both individual, 
corporate, business and often neglected Agro-Farmers. The research 
scope includes one of the largest banks in Poland, which recently 
merged the overall shares of BZWBK S.A bank as part of the Santander 
Group. The article uses methods: observation, monographic, docu-
mentary and statistical analysis as well as analysis and criticism of the 
literature. The source of information is the official reports generated by 
the company and information available on the bank’s website.

Keywords: banking, individual clients, history, offer, Santander, 
services, management.

Historia banków sięga starożytności. W założeniu, ich podsta-
wowym celem było udzielanie kredytów na wysoki, często lichwiar-
ski procent. Obecnie wyróżnia się szereg funkcji, jakie pełni bank we 
współczesnej gospodarce. Pieniądz nie jest jedynie środkiem płatniczym, 
rozwój bankowości elektronicznej i wielu bankowych usług dodatkowych 
prowadzi do przyrównania banku do dobrze prosperującego przedsię-
biorstwa usługowego. Przytoczony przykład ma na celu wykazać sposób 
zarządzania portfelem usług oferowanych przez banki zarówno dla klien-
tów indywidualnych, korporacyjnych, biznesowych, jak i często pomi-
janych klientów typu Agro-rolników. Zakres badawczy obejmuje jeden 
z największych banków w Polsce, który w ostatnim czasie dokonał fuzji 
całościowych udziałów banku BZ WBK SA wchodząc w skład grupy San-
tander. W artykule zastosowano metody: obserwacji, monograficzną, 
badania dokumentów, statystyczną oraz analizy i krytyki piśmiennictwa. 
Źródłem informacji są oficjalne raporty generowane przez spółkę oraz 
informacje dostępne na stronie internetowej banku.

Słowa kluczowe: bankowość, klienci indywidualni, oferta, Santander, 
usługi, zarządzanie, historia.
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Współczesna bankowość, jej portfel, profil i oferta opierają się 
przede wszystkim na preferencjach klientów. Sprawne zarządzanie 
ofertami finansowymi sprawia, że klienci chętniej korzystają z usług 
banku. Santander Consumer Bank to przykład banku, który na pie-
destale umieścił preferencje własnych klientów. Klient indywidualny 
może wedle własnych preferencji korzystać z dostępnych kont, dosto-
sowując je do własnych potrzeb w wielu konfiguracjach.

Geneza Santander Consumer Bank

Santander Consumer Bank (dalej: SCB) należy do grupy uniwer-
salnych banków. Do jego głównych zadań zalicza się obsługę klientów 
indywidualnych i przedsiębiorców. Jest to jeden z największych ban-
ków w Polsce. Świadczy o tym m.in. ilość posiadanych placówek (ok. 
1 000) obsługujących 3,5 miliona klientów. Historia powstania SCB się-
ga roku 1989, w którym to zadecydowano o wydzieleniu ze struktur 
Narodowego Banku Polskiego, Banku Zachodniego i Wielkopolskiego 
Banku Kredytowego. W 1995 roku 16,2% udziałów banku przejął ir-
landzki bank komercyjny Alied Irish Bank (AIB). Rok 1997 zaowocował 
sprzedażą 60% udziałów SCB. Sukcesywnie zwiększające się zyski skło-
niły we wrześniu 1999 roku AIB do przejęcia 80% pakietu akcji SCB 
(Czepirska 2016). Następstwem tych fuzji w roku 2001, 13 czerwca 
do Krajowego Rejestru Sądowego przedsiębiorstw złożono wniosek 
o wpisanie nowego podmiotu, jakim stał się Bak Zachodni WBK (póź-
niejszy SCB). Powstał on z fuzji Wielkopolskiego Banku Kredytowego 

z Bankiem Zachodnim. W ekspresowym tempie, bo zaledwie 10 dni 
później, 23 czerwca 2001 roku wyemitowano akcje Banku Zachodnie-
go WBK na giełdzie papierów wartościowych. Giełda Papierów Warto-
ściowych w Warszawie uplasowała go w składzie indeksu WIG30. WIG 
30 to indeks giełdowy 30 największych spółek akcyjnych w Polsce, 
odnotowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 
(Krawczak, Dyląg 2018). Konsolidacja dwóch banków umożliwiła AIB 
posiadanie 70,5% akcji nowo powstałego podmiotu (https://santan-
der.pl/espanol/historia/historia.html, 2019). We wrześniu 2018 roku 
BZ WBK SA został wykupiony przez Grupę Santander i stał się SCB. 
Wprowadzenie banku na rynek umożliwiło wykup akcji spółki, stając 
się jednym ze źródeł możliwości rozwoju przedsiębiorstwa (Małec-
ka 2015). W dniu 1 kwietnia 2011 roku dokonano przejęcia pakie-
tu większościowego akcji Banku Zachodniego WBK przez Santander 
Bank, do grupy której należało aż 95,67% akcji Banku Zachodniego 
WBK. Dzięki temu stał się on jednym z największych banków w strefie 
euro https://www.forbes.pl/przywodztwo/santander-po-przejeciu-bz-
-wbk-wchodzi-na-polski-rynek/yh6mrtp  2019). Warto dodać, że SCB 
oferuje swoim klientom dodatkowe usługi spółek z nim powiązanych 
w ramach Grupy Kapitałowej tj.: MultiLeasing Bezpieczny, MediPa-
kiet Plus, Raty w sklepie tradycyjnym, Internet (https://santander.pl/
promocje.html 2019). W swojej ofercie okazał się być pionierem inno-
wacyjnych rozwiązań z dziedziny bankowości mobilnej tj. przelewy na 
komórkę czy wypłaty gotówki z bankomatów (Grzegorczyk-Michalska 
2015). Wciąż czynnie zachęca klientów do uruchomienia dodatko-
wych usług m.in. leasingów. SCB jako jeden z pierwszych wprowadził 
i udostępnił dla klienta indywidualnego zbliżeniową technologię płat-
ności mobilnych HCE (ang. Host Card Emulation). Host Card Emulation 
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to technologia umożliwiająca płatności zbliżeniowe telefonem, bez 
konieczności podpisania umowy z operatorem telefonicznym (http://
www.bankingtech.com/files/2014/08/hce.white_.paper_.pdf 2019). 
Wprowadzenie tego rozwiązania ułatwia płatność zbliżeniową telefo-
nem bez podpisania umowy z operatorem telefonicznym (Jagodziń-
ska-Komar 2016). SCB nastawiony jest na ciągły rozwój i w przyszłości 
możemy spodziewać się zwiększenia dotychczasowego kapitału i in-
tensyfikacji działań w postaci osiągnięcia coraz to wyższego poziomu 
i przekształcenia w różnych dziedzinach bankowości.

Organizacja i zakres działalności 
Santander Consumer Bank

W drugim podrozdziale mówiącym o skutecznym zarządzaniu 
SCB warto zagłębić się w jego strukturę organizacyjną i ukazać po-
szczególne osoby nimi zarządzające, które doprowadziły do sukce-
su tak dynamicznie rozwijającej się instytucji. Zarząd SCB składa się 
z wielu międzynarodowej klasy specjalistów, w których gronie jako 
prezes, w latach 2007-2015 zasiadał obecny Minister Finansów M. 
Morawiecki. Należy też wykazać, że SCB to jeden z najczęściej re-
klamowanych banków w Polsce. W jego promocji brało udział wiele 
gwiazd międzynarodowego formatu tj. John Cleese czy Danny (Sza-
wicka-Mokrzycka 2010). Odpowiednio skonstruowana struktura 
pionów bankowych odpowiada za funkcjonowanie banku w każdej 
dziedzinie. Możemy znaleźć tu podział podstawowy na bankowość 
korporacyjną i detaliczną, jak również delikatne detale z dziedziny za-
rządzania w postaci controlingu i zarządzania ryzykiem. Tak wydzie-
lona struktura pozwala na wnikliwe analizy poszczególnych dziedzin 
bankowości i umożliwia rozwój w jego wszystkich pionach. Konstruk-
cja ta daje możliwość prezesowi banku sprawowania kompleksowej 
kontroli – porównywalnej do wewnętrznego audytu nad każdym ob-
szarem SCB. Dlatego też mając odpowiednią wiedzę i umiejętności, 
prezes banku może w stosownej chwili zareagować na zmiany wy-
chwycone w raportach przekazywanych przez pracowników. Jest to 
bardzo dobry sposób kontroli całego banku (Sawicki 2012). SCB dzia-
łając na polskim rynku, zobligowany jest również przestrzegać obo-
wiązujących przepisów prawnych. Kodeks handlowy (Ustawa z dnia 
15 września 2000 roku) określa ściśle przepisy, na podstawie których 
powołuje się radę nadzorczą w bankach. Uwzględniając to, że bank 
ten jest Spółką Akcyjną, podlega on prawu bankowemu w zakresie 
spółek akcyjnych. Rada Nadzorcza to konieczny organ kontrolujący 
czynności prawne w banku, który wytycza swoje działania w oparciu 
o obowiązujące prawo. Do głównego zadania rady nadzorczej należy 
ocena sprawozdań finansowych banku za rok ubiegły. Zaopiniowaniu 
podlegają szczególnie dwie płaszczyzny – stan faktyczny i księgowy 
(Zalega 2003). Wnioski, jakie uzyskuje się z tych porównań służą pla-
nowaniu podziału odnotowanego w roku obrotowym zysku i pokryciu 
ewentualnych strat. Spisuje się je w formie corocznego sprawozda-
nia finansowanego, które przedstawia się akcjonariuszom na walnym 
zgromadzeniu. Rada nadzorcza ma we władztwie powoływanie i od-
woływanie Zarządu Spółki, jak również ustalanie wysokości ich wyna-
grodzenia (D.U. z 2000 r. nr 94, poz. 1037). Działalność SCB podzielona 
jest na trzy sektory przy uwzględnieniu kryterium klienta. Skupia się 
na kliencie indywidualnym, firmowym i korporacyjnym. Każdej z ww. 
grup umożliwia skorzystanie z wachlarza usług i propozycji. Należy 
wyróżnić również dodatkowe działalności banku, jakimi są sponsoring 

wybranych wydarzeń, prowadzenie fundacji i szeroko reklamowana 
oferta pacy, skierowana do grona odbiorców interesujących się dzia-
łalnością banku. Podział działalności SCB przedstawia rysunek 1.

Rysunek 1. Zakres działalności Santander Consumer Banku

Źródło: opracowanie własne na podstawie santander.pl [10.06.2019].

Oferta dla klientów indywidualnych

Pierwszą z omówionych grup będzie grupa klientów indywi-
dualnych. Mając na uwadze tę grupę SCB przygotował ofertę konta 
indywidualnego dostosowanego do potrzeb klienta, w której do dys-
pozycji udostępniony jest szereg usług w dowolnych konfiguracjach, 
zmiennych jedynie za pomocą aplikacji mobilnej lub konta w serwisie 
internetowym. W zależności od preferencji, klient może wybrać np. 
opcję oszczędzania, w której deklaruje stałą kwotę przelewaną na 
konto syntetyczne, którego oprocentowanie zwiększa zasób gotów-
ki, z możliwością wypłaty zgromadzonego kapitału w każdej chwili 
bez utraty odsetek. Oprocentowanie wynosi 1,50% w skali roku przy 
założeniu, że klient deponuje maksymalnie do 20 000 zł. Jako klient 
indywidualny mamy do wyboru opcję „Chcę kupować jeszcze ko-
rzystniej”, która działa w kombinacji z kartą kredytową i umożliwia 
zwrot środków pieniężnych za zakupy na terenie całej Polski do 1% 
za zakupy spożywcze, 2% za zakupy na stacjach benzynowych i 3% 
za płatności w restauracjach. Bank zapewnia, że maksymalny zwrot 
może wynosić aż 760 zł w skali roku. Istnieje możliwość skorzystania 
z oferty dla osób, które lubą podróżować i wybierając opcję „Chcę ta-
niej podróżować” uzyskujemy specjalnie spersonalizowaną kartę, któ-
ra nie generuje dodatkowych opłat i prowizji w przypadku płatności 
za granicą. Bank w ramach tej opcji umożliwia skorzystanie z wymiany 
waluty po atrakcyjnej stawce (https://santander.pl/konta-bankowe/
konta-standardowe/konta-standardowe.html# 2019). Propozycja 
indywidualnego konta dla klienta w SCB jest bardzo szeroka. Przyto-
czone wyżej przykłady obrazują jedynie część oferty. Do dodatkowych 
usług możemy zaliczyć np. konto VIP, Elite, walutowe w euro, funtach, 
dolarach i frankach. SCB dysponuje szeregiem różnorodnych kart dla 
klienta indywidualnego. Możemy wyróżnić przytoczoną wyżej kartę 
kredytową Visa TurboKarta, Karta Visa Comfort, Karta Visa Comfort 
Plus, Karta Visa Media Markt, Karta Visa Castorama (rysunek 2).  SCB 
umożliwia skorzystanie z pięciu podstawowych opcji kart dla klientów 
indywidualnych. Połączenie samodzielnie dobranego rodzaju konta 
z możliwością wyboru jednej z kart daje w pełni spersonalizowane 
konto. Priorytetem dla spółki są potrzeby i satysfakcja klienta. Kolejne 
produkty przeznaczone dla osób fizycznych, które nie prowadzą dzia-
łalności gospodarczej to lokaty i kredyty. Znajdujące się w ofercie dla 
klientów indywidualnych lokaty to: Lokata rentierska, negocjowana, 
terminowa i e-lokata. Oprocentowania wahają się w nich od 1% do 
3%. W ofercie wyróżnia się następujące kredyty: szybki kredyt gotów-
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kowy, kredyt w rachunku płatniczym, kredyt mieszkaniowy (https://
santander.pl/firmy/kredyty/na-biezaca-dzialalnosc/kredyt-msp-onli-
ne/kredyt-msp-online.html 2019). 

Rysunek 2. Charakterystyka kart Santander Consumer Bank dla klientów 
indywidualnych

Źródło: opracowanie własne na podstawie santander.pl [10.06.2019].

Średnia Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wy-
nosi 13,99%. Oprócz podstawowych usług, jakimi są prowadzenie 
konta, uzyskanie karty kredytowe, założenie lokaty, czy też udzie-
lenie kredytu, spółka stara się zachęcić klientów do skorzystania 
z jej usług poprzez liczne promocje. Dla klientów indywidualnych 
w witrynie banku mobilnego możemy dostrzec zakładkę promocje. 
Przykładowymi z nich jest możliwość wygrania Power Banka w za-
mian za zarejestrowanie formularza, wyrobienie karty elektronicznej 
i dokonywania nią minimum jednej płatności raz w miesiącu. Spółka 
współpracuje również z innymi firmami i rezultatem tej współpracy 
jest m.in. możliwość skorzystania z bonów do sklepu Żabka czy Fre-
shmarket. Dzięki specjalnej promocji klient może uzyskać voucher na 
bilet kinowy (https://santander.pl/promocje.html 2019). Wszystkie 
zabiegi marketingowe stosowane przez SCB mają na celu zachęce-
nie klienta do korzystania z usług bankowych. Jest to również część 
strategii marketingowej, dzięki której bank ten zyskał i permanentnie 
zyskuje coraz to większą popularność wśród klientów indywidualnych 
w Polsce. Należy podkreślić, że bank swoje działania wpisuje również 
w politykę działalności CSR – Corporate Social Responsibility (Ziemba, 
Świerszczak 2014). Posiadając ściśle sprecyzowane reguły dotyczące 
społecznej odpowiedzialności biznesu, bank ten zyskuje coraz większe 
uznanie w oczach klientów, co skutkuje coraz większą zasobnością 
portfela r/r (Gullen Mauro 2008). Stan faktyczny tej sytuacji możemy 
zweryfikować przy pomocą raportów wygenerowanych przez spółkę.

Podsumowanie

Bank XXI wieku można przyrównać do dobrze prosperującego 
przedsiębiorstwa usługowego. W istocie bank spełnia swoje pod-
stawowe funkcje – udziela kredytów i oferuje lokaty na ustalonym 
rynkowo poziomie, w głębi natomiast możemy dostrzec szereg usług 
dodatkowych, jakimi trudnią się te „przedsiębiorstwa”. Przytoczony 
przykład Santander Consumer Banku pokazuje, że bank może być 
spółką akcyjną, ubezpieczycielem, kredytodawcą. W podbramkowych 
sytuacjach, dzięki specjalnie dobranym programom kredytowym, 
może posłużyć za dźwignię dla przedsiębiorstw – w przypadku intrat-
nych inwestycji, a klientom indywidualnym umożliwia finansowanie 
ponadprzeciętnych wydatków za pomocą karty kredytowej. Oprócz 
podstawowych usług oferuje szereg dodatkowych możliwości, dla 

osób niezwiązanych z bankowością często „niewidocznych”. Wybrany 
przez autorkę przykład banku Santander umożliwia ukazanie czytel-
nikowi bogatej oferty ponadprzeciętnego banku, który swój sukces 
zawdzięcza przede wszystkim dobrze wyszkolonej kadrze zarządzają-
cej, która skutecznie odpowiada na zapotrzebowanie oferty rynkowej. 
Należy uwzględnić, że powyższy tekst, mimo swojej obszerności, jest 
pierwszą częścią pracy dotyczącej SCB, którą autorka ma zamiar kon-
tynuować za pomocą kolejnego artykułu, w którym przedstawiona 
zostanie oferta banku dla klientów korporacyjnych oraz perspektywy 
rozwoju bankowości elektronicznej Santander Consumer Banku. 
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