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Ekonomiczne czynniki wpływające na rozwój sektora bankowości 
w Polsce z uwzględnieniem analizy finansowej na przykładzie 
Santander Bank Polska SA

Economic factors influencing the development of the banking sector in Poland, 
including financial analysis on the example of Santander Bank Polska SA

The banking services market is based on the continuous ri-
valry of individual entities and improvement of the proposed offer. 
Therefore, it is worth exploring its specificity, profile and direction. 
The purpose of the work is to present the factors affecting the de-
velopment of Santander Bank Polska SA, including the economic 
conditions conditioning progress. Methods of observation, analy-
sis of literature, statistics and criticism of the literature will serve 
to confirm the hypothesis. The author will analyze the compa-
ny’s financial results in 2016 and 2017. The review of the litera-
ture allowed to explore issues concerning additional activities, 
i.e. leasing, a foundation run by Santander Bank Polska SA and 
their influence and participation in the company’s balance sheet

Keywords: Santander Bank Polska SA, development, banking, analy-
sis, progress.  

Rynek usług bankowych oparty jest na ciągłej rywalizacji po-
szczególnych podmiotów i ulepszaniu proponowanej oferty. Dlatego 
też warto zgłębiać jego specyfikę, profil i kierunek rozwoju. Celem pra-
cy jest przedstawienie czynników wpływających na rozwój Santander 
Bank Polska SA z uwzględnieniem ekonomicznych przesłanek warun-
kujących progres. Do potwierdzenia hipotezy służyć będą metody ob-
serwacji, analizy piśmiennictwa, statystyki i krytyki piśmiennictwa. Au-
torka dokona analizy wyników finansowych spółki w latach 2016-2017. 
Dobór próby w postaci dwóch lat determinowała kompleksowa do-
stępność danych. Przegląd literatury pozwolił na zgłębienie zagadnień 
dotyczących działalności dodatkowych tj. leasing, fundacja prowadzona 
przez Santander Bank Polska SA i ich wpływu i udziału w bilansie spółki. 

Słowa kluczowe: Santander Bank Polska SA, rozwój, bankowość, ana-
liza, progres.

Typ artykułu: oryginalny artykuł naukowy.
Źródło finansowania badań i artykułu: środki własne Autorki.
Cytowanie: Dobrosielska S., (2018) Ekonomiczne czynniki wpływające na rozwój sektora bankowości w Polsce z uwzględnieniem analizy finansowej na przykła-
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Bankowość to część sektora ekonomicznego, która tak jak i inne 
branże dąży do ciągłego ulepszania swojej oferty poprzez nieustanny 
rozwój. Przedstawiony w poniższej pracy Santander Bank Polska SA 
należy do grupy spółek notowanych na giełdzie papierów wartościo-
wych. Kluczowym czynnikiem spełniającym podstawowe założenie 
każdego przedsiębiorstwa jest maksymalizacje zysków. Santander  
w swojej strategii uwzględnia powyższą tezę, nie skupia się jednak 
głównie na działalności podstawowej. Rozwój działalności dodatko-
wych tj. leasing czy factoring wspiera dużą część budżetu banku. 

Rozwój Santander Bank Polska SA 
z  uwzględnieniem czynników ekonomicznych

Podejmując tematykę znaczenia Santander Bank Polska SA na 
Polskim rynku należy przyjąć główne wyznaczniki, które będą decydo-
wały o końcowym wyniku rozstrzygnięcia. Istotną, a wręcz obowiąz-
kową pozycją dla każdego banku jest posiadanie poręczenia Banko-
wego Funduszu Gwarancyjnego.1 Gwarancja ta polega na możliwości 
zyskania zwrotu środków w równowartości 100 000 euro w sytuacji,  
w której bank jest na skraju upadłości i nie jest w stanie wypłacić 
pieniędzy ich posiadaczowi. Zwrot ten wykonywany jest do 7 dni 
roboczych, liczonych od momentu, w którym wystosowano ta-

1 Bankowy fundusz gwarancyjny- system odpowiadający za ochronę środków 
pieniężnych.

kie polecenie. Należy wskazać, że Bankowy Fundusz Gwarancyjny  
w swoim regulaminie uwzględnia szczególny rodzaj ochrony środków 
finansowych pochodzących z wypłat odszkodowań za doznaną krzyw-
dę, zadośćuczynień, które zostały wypłacone na podstawie regulacji 
Kodeksu postępowania karnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 996). Ochronie 
podlegają środki od dnia, w którym wpłynęły na konto, do okresu 
pozostania na kocie przez trzy miesiące. W przypadku upadłości ban-
ku środki te wypłacane są w całości. Po upływie okresu ochronnego 
trwającego do trzech miesięcy objęte są standardową ochroną wy-
płacania do wysokości 100 000 euro (https://santander.pl/bankowy-
-fundusz-gwarancyjny.html 2019). W zależności od tego, jaki aktualnie 
jest kurs walutowy, deponent zyskuje możliwość zwrotu ulokowanych 
w banku środków do kwoty ok. 425 000 złotych (https://www.nbp.
pl/Kursy/KursyC.html 2019). Dzięki temu poręczeniu właściciel konta 
nie musi obawiać się o środki zgromadzone na rachunku bankowym. 
Dlatego też tak istotne jest dla klientów poręczenie Bankowego Fun-
duszu Gwarancyjnego. Kolejnym istotnym kryterium wyznaczającym 
pozycję Banku w gospodarce krajowej są uzyskane wyniki z działalno-
ści. Santander Bank Polska SA publikuje raporty w formie kwartalnej  
i rocznej, w których ujawnia swoje wyniki finansowe (Ciepłucha 
2015). Analizę wyników finansowych spółki z II i III kwartału roku 2017 
do analogicznych wyników roku 2016 przedstawia tabela 1. Analizując 
zgromadzone dane warto zaznaczyć, że dochód banku wzrósł o 6%  
w skali roku. Dochód w prostym ujęciu to różnica między przychodami 
i kosztami. Bank uzyskując 6% wzrost dochodu r/r potwierdza swoją 
ugruntowaną pozycję rynkową i prezentuje perspektywy na stabilny 
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rozwój. Przychody z tytułu odsetek zwiększyły się o 11% w stosunku 
do roku 2016. Odsetki te to zazwyczaj największa część uzyskiwane-
go przychodu banku. Jest to forma „zapłaty” od klienta procentu za 
udzielone kredyty i pożyczki, do tej kategorii można zaliczyć przycho-
dy z tytułu opłat bankowych. Z powyższych rozważań analityk banku 
z łatwością może wywnioskować, że banku osiągnął 11% wyższy po-
ziom zamożności niż w roku ubiegłym. Równoczesny spadek kosztów 
o 1% r/r, świadczy o tym, że bank działa z podstawową regułą, jaką 
przyjmują przedsiębiorstwa i dąży do minimalizacji generowanych 
kosztów. Zasada ta mówi o minimalizacji kosztów dla uzyskania mak-
symalnych zysków (Nowak 2015).

Tabela 1. Wyniki finansowe Santander Bank Polska S.A na podstawie porów-
nań rocznych raportów

Badany obszar Rok 2017 Zmniejszenie 
r/r2

Zwiększenie 
r/r

Dochody ogółem 5,8 mld zł - 6%
Wyniki z uzyskanych 
odsetek 3,9 mld zł - 11%

Koszty operacyjne 
ogółem 2,5 mld zł 1% -

Wskaźnik C/I3 43,5% 2,5% -
Wskaźnik NPL4 5,97% 0,87% -
Należności brutto 111 mld zł - 5%
Zobowiązania wobec 
klientów 111 mld zł - 5%

Liczba transakcji 
mobilnych 6 mln - 600 tys. 

transakcji

Źródło: https://santander.pl/relacje-inwestorskie/sprawozdanie-finanso-
we/2017/sprawozdanie-finansowe-2017.html [11.03.2019].

Wskaźnik efektywności kosztowej odnotował spadek o 2,5 punk-
tu procentowego, co oznacza korzyść, ze względu na zwiększenie 
efektywności działań banku. Spadek wskaźnika NPL o 0,87 pp jest 
oznaką efektywniejszego „ściągania” należności przez bank i mniejsze-
go ryzyka braku spłaty odsetek. Jest to powiązane z polityką ostroż-
nościową banku i zwiększeniem zaostrzeń dotyczących zobowiązań 
klientów. Mniejsze wartości wskaźnika oznaczają rosnącą stabilność 
banku. Analizując kolejną miarę innowacyjności – dostęp cyfrowy, 
łatwo zauważyć, że nastąpił wzrost klientów aktywnych cyfrowo  
o 4% r/r. Wielkość transakcji mobilnych odnotowanych w III kwartale 
2017 roku wynosiła 6 mln, co jest równoważne ze wzrostem o 600 
tys. transakcji w roku ubiegłym. Dostęp do bankowości internetowej 
uzyskało 3,31 mln klientów. W ocenie kwartalnej nastąpiło zwiększe-
nie sprzedaży kont osobistych o 5% w skali kwartału. Bank może też 
zauważyć postępy w zwiększającym się wskaźniku klientów korpora-
cyjnych – 9% r/r. III kwartał 2017 roku przyniósł 4% więcej klientów 
czynnych cyfrowo niż w roku 2016. Powyższe wskaźniki oznaczają, 
że klienci Santander Bank Polska SA są coraz bardziej zainteresowani 
produktami bankowości elektronicznej. Wyższy wskaźnik obsługiwa-
nych klientów korporacyjnych o 9% r/r przemawia za dodatkowymi 
korzyściami dla banku z tytułu obsługi kont korporacyjnych i świadczy 

2 r/r – rok do roku.
3 Wskaźnik C/I prezentuje efektywność kosztową, w jego skład wchodzą  kosz-
ty działania i amortyzacji, podzielone przez wynik działalności. Zmniejszenie 
wskaźnika to pozytywne zjawisko, korzyść, ponieważ oznacza poprawę efek-
tywności.
4 Wskaźnik NPL to stosunek należności zagrożonych do należności ogółem. 
Wzrost wskaźnika odczytywany jest jako pogorszenie jakości portfela i obni-
żenie poziomu stabilności banku. Należności zagrożone to należności, których 
termin zapłaty już minął, lub takie, co do których jest duże prawdopodobień-
stwo braku ściągalności.

o bogatszej ofercie, jaką prawdopodobnie zastosowano dla tej grupy 
odbiorców. Dane ukazujące dynamikę zmian w bankowości detalicz-
nej prezentuje tabela 2.

Tabela 2. Dynamika zmian w bankowości detalicznej dotyczących III kwar-
tału 2017 roku

Obszar Wzrost r/r Wzrost 
kw/kw

Aktywacja kart kredytowych - 11%
Aktywacja kart kredytowych poprzez zło-
żenie wniosku za pomocą aplikacji mobil-
nych lub przez Internet

- 23%

Sprzedaż kart kredytowych 22% -
Używanie technologii HCE5 i AndroidPay - 25%
Zwiększenie sprzedaży kredytów za pomo-
cą aplikacji mobilnej, konta internetowego 39% -

Transakcje mobilne w III kwartale 72% 600 tysięcy
Transakcje dokonywane za pomocą wpła-
tomatów 12% -

Źródło: opracowanie własne na podstawie https://media.santander.pl/
pr/382919/grupa-kapitalowa-banku-zachodniego-wbk-s-a-wyniki-za-okres-
-styczen-gru [11.03.2019].

Przytoczone dane obrazują zwiększenie popytu u klienta indy-
widualnego. Wzrost wygenerowanych kart o 22% w skali roku wska-
zuje na podwyżkę popytu prawie o ¼ w stosunku do roku ubiegłego. 
Klienci detaliczni korzystają również z udogodnień w płatnościach 
tj. HCE i AndroidPay. Liczby w raportach kwartalnych określają ten 
skok na ok. 25% zwyżkę. Analiza danych nasuwa oczywisty wniosek: 
wszystkie przedstawione wskaźniki odnotowały przyrost, co oznacza 
poprawę sytuacji w badanej jednostce. Generacja nowego pokole-
nia chętnie korzysta z udogodnień Santander Bank Polska SA, który 
starając się być konkurencyjny na rynku usług, jako pierwszy w Pol-
sce, wprowadza większość nowoczesnych rozwiązań. Mnogość ofert 
bankowych, obecność na rynku wielu placówek oraz struktura spo-
łeczeństwa wymusza wręcz na bankach konieczność inwestowania  
w nowe rozwiązania. Dzięki innowacyjnemu podejściu bank ten od-
notowuje znaczące zyski w swojej ogólnej działalności r/r. Dominujący 
wzrost można zauważyć szczególne w ogólnych usługach bankowo-
ści z przeznaczeniem dla klienta korporacyjnego. Wskaźnik zmian  
w bankowości biznesowej w III kwartale 2017 roku odnotował 9% 
tępo wzrostu liczby klientów w stosunku do III kwartału 2016 roku. 
W III kwartale 2017 roku bank odnotował: możliwość uczestnictwa  
w największej indywidualnej ofercie publicznej w historii istnienia 
Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie; emitowanie euro-
obligacji dla największych instytucji finansowych w Polsce; stopniowe 
wprowadzanie i rozwój nowych instrumentów finansowych na Giełdę 
Papierów Wartościowych.

Wpływ działalności dodatkowych Santander Bank 
Polska SA na rozwój i wyniki banku

Uwzględniając tematykę pracy, należy udowodnić postawioną 
tezę, wykazując, że jest to jeden z lepiej rozwijających się banków 
na Polskim rynku. Pomocna w tym procesie może okazać się ana-
liza działalności dodatkowych banku i progres, jaki uzyskały one  
w okresie dwóch lat. O randze banku świadczy nie tylko podstawowa 

5 HCE to technologia pozwalająca na płatność telefonem.
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oferta, jaką prezentuje klientom, ale i możliwość skorzystania z do-
datkowych usług. Analizie statystycznej należy poddać dwa wiodące 
sektory: Leasing, Faktoring i Santander Bank Polska SA. Zaczynając 
analizę od Leasingu w III kwartale 2017 roku warto zwrócić uwagę 
na: uzyskanie finansowania ruchomości przez klientów na kwotę 3 
mld zł netto; uzyskanie wysokiej jakości portfela i dofinansowanie go 
kwotą blisko 7,5 mld zł; sfinansowanie maszyn na kwotę 1,5 mld zł; 
poprowadzenie w 2017 roku dofinansowania leasingowego w ramach 
wspólnego projektu do zakupu samochodu marki Subaru. Projekt 
ten przyczynił się do uzyskania wysokiego wskaźnika sprzedaży marki 
Subaru, sprawiając, że obecnie co trzeci samochód tej marki zaku-
piony w polskich firmach jest finansowany prze Santander Leasing 
(https://santanderleasing.pl 2019). Uzyskana w III kwartale 2017 roku 
wartość leasingowa większa niż 3 mld zł oznacza 26% wzrost wartości 
r/r. Dodatni wskaźnik można interpretować jako zwiększenie zaintere-
sowania klientów biznesowych finansowaniem zakupu nowych środ-
ków trwałych poprzez leasing bankowy. Inwestycje dofinansowane 
z ramienia leasingu wyniosły prawie 1,5 mld zł. Kwota ta obrazuje 
wielkość środków, które przeznaczyli przedsiębiorcy i korporacje na 
rozwój swoich działalności. Faktoring w III kwartale 2017 roku przed-
stawiał następujące wyniki: uzyskane fundusze 16,8 mld zł, co w po-
równaniu z rokiem ubiegłym stanowiło 24% wzrost; spółka wykazała 
drugą pozycję na rynku wykazując udział wynoszący 13%; sprzedaż  
w III kwartale 2017 roku opiewała na kwotę 2,1 mld zł (https://san-
tander.pl/faktor/ 2019).Przyczyny wzrostu obrotów o 24% w stosunku 
do roku poprzedniego upatrywać można w obligatoryjnie rosnącym 
popycie na usługi faktoringowe. Uzyskanie drugiego miejsca w ran-
kingu świadczenia usług factoringowych z 13% udziałem rynkowym, 
po raz kolejny wykazuje, że Santander Bank Polska SA znajduje się  
w czołówce banków konsumenckich w Polsce. Wzrost sprzedaży, ob-
rotów i pozycji w rankingach świadczy o dobrym zarządzaniu i wielu 
kierunkach, w jakich umacniania swoją pozycję w gospodarce. Ana-
lizując pozycję banku na polskim rynku należy uwzględnić wyniki, 
które znalazły się w raporcie Santander Bank Polska SA w III kwartale 
2017 roku: zysk netto wyniósł 483 mln zł, a w roku 2016 – 451 mln 
zł; wskaźnik C/I przedstawiał wartość 37,3%, w rok 2016 – 41,9%; 
zobowiązania wobec klientów to koszt rzędu 8 mld zł, było to równo-
znaczne ze wzrostem w wysokości 1,9% w stosunku do roku ubiegłe-
go; portfel kredytów brutto to 15,68 mld zł, co stanowiło 8% wzrost 
r/r (https://santander.pl/relacje-inwestorskie/sprawozdanie-finanso-
we/2017/sprawozdanie-finansowe-2017.html 2019). Z powyższych 
danych wnioskować można, że Santander Bank Polska SA osiągnął aż 
o 32 mln zł wyższy wynik w roku 2017 przyrównując go do roku 2016. 
Oznacza to, że przychody przewyższyły łączne koszty, co skutkowa-
ło 7,09% wzrostem zysku w stosunku do roku ubiegłego. Wskaźnik 
C/I w 2017 roku wynosił 37,3%, co jest równoznaczne ze spadkiem 
o 4,6 punktu procentowego. Przypominając charakterystykę tego 
wskaźnika, spadek o niespełna 5 pp oznacza poprawę efektywności 
banku. Portfel kredytowy zwiększył się o 8% r/r, co oznacza udziele-
nie przez bank większej ilości kredytów, które są zazwyczaj korzystne 
dla banku, ale niosą jedocześnie ryzyko niewypłacalności wierzycie-
la. Portfel kredytowy odzwierciedla dominującą przewagę aktywów 
nad pasywami, ukazując aktualną sytuację finansową banku. Wzrost 
ten świadczy o poprawnej formie zarządzania „przedsiębiorstwem”. 
Wzrost zobowiązań Santander Bank Polska SA wobec klientów po-
winno się interpretować jako pozytywny aspekt – większa chęć loko-

wania środków pieniężnych w banku, przy rekordowo niskich stopach 
procentowych (Frączyk 2019). Jest to niebywały sukces, ponieważ  
w dobie szeroko rozwiniętej inflacji gro klientów banków rezygnuje  
z lokat na rzecz wzmożonej konsumpcji, natomiast Santander Bank 
Polska SA oferując swoim klientom jedną z lepiej oprocentowanych lo-
kat na rynku skłania ich do lokowania nadwyżek finansowych w swo-
ich skrytkach (https://www.santanderconsumer.pl/lokaty/ 2019). Ka-
dra zarządzająca dąży do zwiększania puli środków pieniężnych uloko-
wanych w postaci lokat, ponieważ jest to korzystna sytuacja dla banku 
– możliwość swobodnego obrotu większymi środkami, dzięki którym 
wypracowywane są zyski. Analizując działalność Santander Banku  
z szerokiej perspektywy, można wywnioskować, że za dużą część wy-
pracowanych wyników odpowiadają wdrożone nowinki techniczne, 
w formie bankowości elektronicznej. Zarządzanie tak dużym bankiem 
niesie ze sobą konieczność podążania „z duchem czasu” i dostosowa-
nia oferty tak, by spełniała zapotrzebowanie na popyt konsumentów. 
Dane statystyczne wykazują, że z miesiąca na miesiąc zwiększa się 
ilość kredytów zaciąganych za pomocą aplikacji mobilnych. Współcze-
śni klienci coraz częściej doceniają szybkie, łatwe, mało wymagające 
rozwiązania. Coraz wyższe wskaźniki płatności za pomocą aplikacji 
AndoidPay i HCE skłaniają specjalistów z działów promocji, innowacji 
i bankowości elektronicznej do ciągłego udoskonalania oferty oraz 
wdrażania nowych rozwiązań (Marcinkowska 2013: 8). Sukces, jaki 
osiągnął Santander na Polskim rynku, ukazuje ilość zdobytych nagród. 
Jednym z kluczowych wyróżnień jest uzyskanie tytułu Best Bank in 
Poland (https://www.rp.pl/Banki/312039884-Santander-Bank-Pol-
ska---Bankiem-Roku-wedlug-magazynu-The-Banker.html 2019), we-
dług którego najistotniejszymi wskaźnikami do wyróżnienia go tym 
tytułem okazały się wyżej opisany wzrost aktywów i obniżenie się 
wskaźnika C/I. Na miano kolejnej wygranej zapracował aż trzykrot-
nie wyróżniony Raport Społecznej Odpowiedzialności. Inicjatywa ta 
została wyróżniona w trzech dziedzinach: „Nagroda Internautów”, 
nagrodę od dziennikarzy, których uznanie zyskał za kompletność  
i przejrzystość, oraz uznanie ze strony jury konkursu. Godnym uwagi 
jest fakt, że bank ten wydając raporty od 2014 roku, działał w prze-
świadczeniu polityki CSR, ponieważ obowiązkowe stało się to dopiero 
od 2017 roku (https://raport.santander.pl/zaangazowanie-spoleczne/
nasze-priorytety/ 2019). Rozwój organizacji może potwierdzić pozy-
cja w wielu rankingach, które w swojej ocenie uwzględniają różne 
kryteria. Dokonując analizy pozycji banku w niezależnych sondażach 
i rankingach, uwzględniając oceny ratingowe, możemy zauważyć, że 
zajmuje on 5 miejsce wśród najlepszych banków w Polsce. Dobre wy-
niki w sondażach, raportach oraz wynikach finansowych wraz z rosną-
cym zainteresowaniem bankowością mobilną skłaniają Santander do 
sukcesywnego ulepszania swojej oferty, skutkującej wprowadzeniem 
nowych usług.

 
Fundacja, sponsoring, kariera 
w Santander Bank Polska SA

Rozwój firmy czy banku nie powinien oscylować wokół jedne-
go, głównego nurtu, sprawny wzrost zasobów organizacji umożliwia 
prowadzenie działalności pomocniczych, za pomocą których uzu-
pełniany jest często koszyk dóbr klientów. Działalność podstawowa 
banku – oferta dla klientów indywidualnych i firm uzupełniona zo-
stała o działalność dodatkową, którą jest sponsoring. W 2017 roku 
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wspierał organizowaną przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji (FAR) 
Ligii Rugby na Wózkach. Trzeci kwartał 2017 roku zaowocował part-
nerstwem w organizacji Wrocławskiego Startupu, w ramach którego 
przez weekend zainteresowani mogli uczestniczyć w szkoleniach kre-
owania i rozwoju nowoczesnych pomysłów. Szkolenia te odbywały się 
w blokach tematycznych, by wspólnie opracowywać projekty. Najcen-
niejszą nagrodą, jaką można było zdobyć w tym doświadczeniu, była 
możliwość prezentacji szerokiemu gronu ekspertów wyników i analiz 
dokonanych w grupie. Prezentacji można było wysłuchać nie tylko 
w tradycyjny sposób, ale również przez Skype. Santander nie skupia 
swojej dobrowolnej działalności jedynie w obszarze sportu i biznesu. 
Jest też mecenasem wystawy w Muzeum Narodowym we Wrocławiu. 
Ekspozycja pt. „Moda na Cranacha” umożliwiła aż 80. tysiącom zwie-
dzających podziwianie dzieł tego wybitnego, niemieckiego artysty.  
W ramach wystawy uzupełniono wydarzenie poprzez wykłady i zaję-
cia dla dzieci (https://www.santanderconsumer.pl/o-banku/bank-od-
powiedzialny-spolecznie/ 2019). Działalność ta finansowana jest ze 
specjalnych środków pieniężnych banku. Akcje nakierowane są na jak 
największy udział banku w każdej dziedzinie życia społecznego, uzy-
skanie rozgłosu i promowanie marki. Jest to przykład polityki Corpora-
te Social Responibility (CSR), w myśl której bank w swoich działaniach 
skupia się na wpisaniu w misję przedsiębiorstwa interesu społecznego 
(Dobrosielska 2019). Santander Bank zarządza własną fundacją, któ-
rej 20-lecie istnienia obchodzono w 2017 roku. Fundacja powstała 
dzięki zaangażowaniu nakładów finansowych banku, pracowników, 
ochotników i wolontariuszy.  W swojej działalności prowadzi nietu-
zinkowe projekty m.in. „Bank Ambitnej Młodzieży”, dzięki któremu 
uświadamia społeczeństwu istotę i sens edukacji. Projekt ten od 2010 
rokurealizowany jest na trzech płaszczyznach: rozwój i edukacja, ak-
tywność gospodarcza, obywatelska i społeczna oraz kultura, historia  
i dziedzictwo narodowe. Działania te skupiają się przede wszystkim na 
warsztatach aktywizujących młodzież z małych miejscowości, dzięki 
którym młodzi ludzie mają szansę wyrównać deficyty wśród swoich 
rówieśników. Dodatkowo mogą oni skorzystać ze spotkań, kursów, 
szkoleń i konkursów (https://fundacja.santander.pl/2016/10/24/ban-
k-ambitnej-mlodziezy/ 2019). Analizując informacje znajdujące się  
w Biuletynie Informacyjnym Fundacji dostrzec można wiele cieka-
wych projektów, jakie w ciągu wielu lat realizuje i których edycję pla-
nuje powtórzyć. Podejście banku do problemów ludzkich i oferowana 
pomoc dla ludzi w trudnym położeniu to wyjątkowa postawa w dobie 
przedsiębiorstw nastawionych na maksymalizajcę zysku. Santander 
Bank prowadzi również rozpowszechnioną na cały kraj, całoroczną 
rekrutację. Umieścił on na swojej stronie specjalną zakładkę, za po-
mocą której możemy aplikować o stanowisko pracy bezpośrednio do 
działów HR danego banku pomijając skomplikowane procedury i for-
mularze w Internecie. Możliwość analizy ofert pracy w całej Polsce,  
w jednym z największych banków, wraz z ewentualną szybką rekru-
tacją, świadczy o dobrym rozwoju działów HR i współpracujących  
z nimi działów informatycznych (https://www.santanderconsumer.
pl/kariera/oferty-pracy/ 2019). Jak wynika z danych wspomnianego 
wyżej Raportu w 2018 roku w placówkach banku zatrudnionych na 
umowę o pracę było ponad 11 tys. osób, z czego 55,6% zrekrutowa-
nych to osoby do 30 roku życia (https://raport.santander.pl/pracow-
nicy/zatrudnienie/ 2019).

Podsumowanie

Powyższe rozważania pokazują, że bank to ogromna machina 
napędzana przede wszystkim wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań 
w swoją ofertę. Brak nowinek technologicznych, ograniczony rozwój 
bankowości internetowej i skupienie się na głównej działalności ban-
ku mogą doprowadzić do regresu jednostki na rynku. Współczesne 
przedsiębiorstwo, jakim możemy go nazwać, powinno charakteryzo-
wać się ciągłą determinacją wpływającą na zaspokojenie i wywoła-
nie popytu wśród klientów. Popyt ściśle związany jest z nowościa-
mi oferowanymi przez rynek. Santander Bank Polska SA, jak wynika  
z przedstawionej analizy, zna dokładnie specyfikę klientów i sukce-
sywnie z roku na rok zwiększa swój budżet. Wyniki te nie były by moż-
liwe, gdyby strategia firmy nie oscylowała wokół ciągłego rozwoju. 
Globalizacja usług i trendy w doskonaleniu przedsiębiorstwa przekła-
dają się na wynik finansowy jednostki.
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