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Szanowni Państwo, 

 

w dniu 14 czerwca 2012 r. z inicjatywy Forum Contact Center działającego w ramach Rady Bankowości 

Elektronicznej Związku Banków Polskich oraz RENER odbyła się konferencja pod hasłem: „Przyszłość 

wielokanałowej obsługi”. Każdego roku podczas tego wydarzenia mamy przyjemność gościć ponad 100 

ekspertów głównie z instytucji finansowych, a także kluczowych dostawców proponujących rozwiązania 

Contact Center na rynku polskim.  

 

W 2012 r. po raz pierwszy z inicjatywy Rady Programowej Konferencji chcieliśmy włączyć uczestników 

konferencji do aktywnej dyskusji dotyczącej przyszłości wielokanałowej obsługi na rynku Contact Center 

w Polsce widzianej oczami ekspertów. Z perspektywy zarówno nowych procesów realizowanych w firmach, 

zmian otoczenia, a także zmieniającej się w szybkim tempie technologii. Uczestnikom konferencji 

(przedstawicielom 40 firm, w tym 30 banków) w formie interaktywnej ankiety zadaliśmy pytania, dotyczące 

rynku Contact Center w Polsce. Odpowiedzi uczestników na wybrane pytania, ocenę rynku Contact Center 

dokonaną głównie przez menedżerów finansowych CC, znajdą Państwo w tym materiale.  

W tym miejscu wszystkim, którzy wzięli udział w konferencji zorganizowanej przez RENER oraz ZBP 

serdecznie dziękuję za aktywne uczestnictwo oraz, że w ten sposób podzieliliście się z nami bezcenną 

w opinii wszystkich uczestników wiedzą. Za nami pierwsze tego typu wydarzenie w Polsce w naszej branży. 

Wszystkim Państwa zachęcam do zapoznania się z materiałem oraz współtworzenia z nami kolejnych edycji 

badania. 

 

Członkowie Forum Contact Center Rady Bankowości Elektronicznej ZBP 
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Pytanie 1 

Czy posiadacie Państwo własną technologię 
Call Center?

1. Tak

2. Nie

Andrzej Szczepaniak

- Przyszłość zintegrowanej komunikacji w Call Center

75%

25%

Tak Nie
12

 

Polska jest jednym z tych krajów europejskich, w których w ostatnich 5 latach bardzo mocno inwestuje się 

w technologie komunikacyjne w tym Call /Contact Center.  3 na 4 pytanych w badaniu odpowiedziało, że 

posiada własną technologię. Oznacza to także, że w epoce unified communications nadal będziemy 

inwestować w technologie lub modernizować już istniejące, chcąc upraszczać procesy realizowane 

w oparciu o alternatywne kanały komunikacji. 

 

Pytanie 2 

Czy outsorsujecie Państwo całą lub część 
obsługi Call Center do Profesjonalnego Call 
Center?

1. Tak

2. Nie

Andrzej Szczepaniak

- Przyszłość zintegrowanej komunikacji w Call Center

28%

72%

Tak Nie
12

 

Od ponad dziesięciu lat w naszym kraju toczy się dyskusja czy i jakie procesy outsoursujemy do 

zewnętrznego Call Center. Dziś zdecydowana większość finansowych Contact Center funkcjonuje w oparciu 

o model inhouse  - czyli posiadają własne Call Center. Z perspektywy rynku Call Center dziś na rynku 

funkcjonuje wiele profesjonalnych Call Center mających doświadczenia projektowe we współpracy 

z bankami oraz instytucjami ubezpieczeniowymi. Niemniej jednak dziś nadal nie jest to łatwa decyzja dla 

firmy - przekazanie procesów do outsorsowanego CC – 72% z uczestników konferencji  nie podjęło takiej 

decyzji. Outsourcing usług w tym zakresie (przekazane do podmiotów trzecich niepowiązanych kapitałowo 

lub organizacyjnie ze zleceniodawcą) generuje ryzyka związane z możliwością utraty reputacji lub wypływu 

danych dotyczących klientów na zewnątrz.  
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Pytanie 3 

Czy wyobrażacie sobie Państwo świadczenie 
obsługi Klienta bez  Call Center?

1. Tak

2. Nie

Andrzej Szczepaniak

- Przyszłość zintegrowanej komunikacji w Call Center

12%

88%

Tak Nie
12

 

Dziś, w dobie technologicznego rozwoju oraz postępującej konwergencji kanałów obsługi coraz bardziej 

wzrasta znaczenie alternatywnych do placówek kanałów kontaktu z Klientem takich jak Contact Center oraz 

Social Media. Contact Center staje się integratorem zdalnych kanałów, za pośrednictwem których klienci 

mają dostęp do produktów i usług bankowych. Dodatkowo CC stanowi istotny element zachowania 

ciągłości działania (BCM). W przypadkach braku możliwości korzystania przez klientów z danego kanału 

komunikacji, CC przejmuje obciążenie i umożliwia płynną obsługę klienta. 

 

Pytanie 4 

Czy dzielicie się Państwo wiedzą na temat 
funkcjonowania Waszego CC?

1. Tak

2. Nie

Andrzej Szczepaniak

- Przyszłość zintegrowanej komunikacji w Call Center

41%

59%

Tak Nie
12

 

Z perspektywy ostatnich 10 lat funkcjonowania w firmach jednostek typu Contact Center możemy 

powiedzieć, że cała nasza wiedza oparta jest na wypracowanym przez nas doświadczeniu. Przez wiele lat na 

rynku nie funkcjonowały benchmarkingi wg których moglibyśmy porównać efekty naszych działań. 

Wielokrotnie zdobyta wiedza była pochodną możliwości zakupionego rozwiązania. Przez wiele lat bardzo 

trudno wskazać jednoznacznie grona ekspertów mające kompetencje i doświadczenie do zarządzania CC 

oraz współtworzenia rynku w wielu branżach. Stąd nie dziwi niechęć większości uczestników do dzielenia 

się wiedzą dotyczącą CC na raczkującym rynku. Niemniej jednak tendencja ta ma charakter z roku na rok 

malejący czemu służą inicjatywy takie jak konferencja organizowana przy udziale Związku Banków Polskich. 
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Z inicjatywy osób zarządzających bankowymi Contact Center zostało powołane do życia Forum Contact 

Center funkcjonujące w ramach Rady Bankowości Elektronicznej ZBP. Osoby uczestniczące w posiedzeniach 

dzięki wzajemnym kontaktom mają możliwość wymiany informacji i doświadczeń oraz kreowanie rozwiązań 

z tego obszaru o charakterze systemowym. Opracowano m. in. formularz sprawozdawczy umożliwiających 

gromadzenie informacji na temat obsługi klienta w kanale telefonicznym. Przygotowano również 

Rekomendacje ZBP w sprawie świadczenia usług bankowych w serwisach telefonicznych”. Potrzeba 

pozyskiwania wiedzy z obszaru nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych i technologicznych spowodowała 

konieczność organizacji konferencji tematycznej. 

 

Pytanie 5 

Czy poszukujecie Państwo na rynku wiedzy na 
temat Call Center?

1. Tak

2. Nie

Andrzej Szczepaniak

- Przyszłość zintegrowanej komunikacji w Call Center

93%

7%

Tak Nie
12

 

Skoro niechętnie dzielimy się wiedzą, co wskazane zostało na poprzednim slajdzie, oraz brak jest na rynku 

dużej ilości ekspertów oraz kompetencji w zakresie zarządzania jednostkami CC bardzo chętnie chłoniemy 

każdą dawkę wiedzy pochodzącą z różnych konferencji czy konkursów organizowanych przez poza 

branżowe instytucje. Istnieje duża przestrzeń do zagospodarowania jeśli chodzi o obszar uporządkowania 

rynku CC w Polsce i ustalenia mierników, za pomocą których możemy porównywać biznesy realizowane 

w oparciu o infrastrukturę Contact Center. Kluczową z nich dziś staje się działalność Forum Contact Center 

funkcjonującego przy Związku Banków Polskich.  

Zgłaszany przez osoby zarządzające CC w bankach, brak rzetelnych informacji i w konsekwencji trudności 

w opracowaniu wiarygodnych informacji o charakterze zarządczym dla Władz Banków był główną przyczyną 

opracowania własnych statystyk. 
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Pytanie 8 

Czy zamierzacie Państwo wdrożyć u siebie w 
CC europejską normę jakości EN 15838?

1. Tak

2. Nie

Andrzej Szczepaniak

- Przyszłość zintegrowanej komunikacji w Call Center

41%

59%

Tak Nie
12

 

W 2009 r. z inicjatywy Komisji Europejskiej powstała norma porządkująca system wymogów dotyczących 

jakości usług świadczonych przez punkty kontaktu z Klientem, które będą takie same dla wszystkich 

punktów niezależnie od rodzaju sektora usługowego. Ta norma ma na celu stymulowanie rozwoju 

efektywnych, dobrych pod względem jakości i efektywnych kosztowo usług, które spełniają oczekiwania 

Klientów. Jako pierwsza w branży finansowej oraz pierwsza w Polsce instytucja certyfikat zgodności 

otrzymał Bank Zachodni WBK SA w 2011. Zcertyfikowane przez BZWBK SA mierniki stały się podstawą 

pierwszej próby stworzenia niezależnego, obiektywnego branchmarku na rynku polskim w zakresie CC.  

41% uczestników konferencji wypowiedziało się twierdząca za zadane pytanie odnośnie wdrożenia Normy 

EN 15838. 

 

Pytanie 9 

Czy z poziomu procesów i stosowanej 
technologii potraficie Państwo spersonalizować 
ofertę dla Klienta kontaktującego się z firmą? 

1. Tak

2. Nie

Andrzej Szczepaniak

- Przyszłość zintegrowanej komunikacji w Call Center

47%
53%

Tak Nie
12

 

Dziś mimo zastosowania wielu nowoczesnych technologii globalnie nie potrafimy jeszcze spersonalizować 

oferty dla poszczególnych segmentów Klientów instytucji finansowych. Klienci chcą być traktowani 

w sposób indywidualny, co w niektórych segmentach instytucje potrafią już zrealizować. 53% menedżerów 

reprezentujących branżę finansową określiło, że nie potrafi skutecznie dotrzeć do Klienta ze 

spersonalizowaną ofertą, ale jest to tendencja malejąca. Wyzwanie to zostało określone jako jeden 
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z priorytetów na 2012 rok w ramach ogólnoświatowych trendów w zakresie obsługi Klienta przez serwis 

www.trendwatching.com.  

 

Pytanie 10 

Czy wiemy czego oczekują nasi Klienci?

1. Tak

2. Nie

Andrzej Szczepaniak

- Przyszłość zintegrowanej komunikacji w Call Center

59%

41%

Tak Nie
12

 

Zdecydowanie lepszą naszą domeną jest dziś identyfikowanie potrzeb jak i cała rozbudowana wiedza 

o Klientach. Aż 41% uczestników konferencji wskazało, że nie wie czego oczekują jego Klienci trafiający do 

Contact Center. Wydaje się, że istotnym jest pozyskanie wiedzy o naszych klientach, nie tylko zgodnie 

z zasadą „poznaj swojego klienta”. Brak wiedzy o oczekiwaniach klienta może spowodować 

niedopasowanie oferty do jego potrzeb, co w konsekwencji może narazić banki na ponoszenie 

nieuzasadnionych kosztów. 

 

Pytanie 12 

Czy w ramach wewnętrznych zasobów firmy 
szkolicie Państwo pracowników z umiejętności 
komunikacyjnych?

1. Tak

2. Nie

Andrzej Szczepaniak

- Przyszłość zintegrowanej komunikacji w Call Center

88%

12%

Tak Nie
12

 

Klientami instytucji finansowych są osoby z różnych grup wiekowych oraz zawodowych. Wymusza to 

szkolenie m. in. z umiejętności nawiązywania kontaktów i indywidualnego podejścia do klientów. Contact 

Center, w tym pracownicy CC budują wizerunek instytucji finansowych na zewnątrz. W czasach kiedy do 

głosu na rynku dochodzi pokolenie Y  - ludzi biegle posługujących się nowymi technologiami 
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komunikacyjnymi jednym z priorytetów dla branży jest dbanie o doskonałą jakość procesów komunikacji 

z Klientami co potwierdzają powyższe wyniki. 

 

Pytanie 1 

Jaka jest Państwa opinia: Ilu klientów w wieku 16 
– 25 lat podzieli się swymi złymi doświadczeniami 
ze współpracy z innymi oganizacjami/dostawcami 
usług w serwisach społecznościowych?

1. 20%

2. 46%

3. 67%

4. 100%

Verint-Geomant - Czy słyszysz to, co Twoi Klienci chcą 

Ci przekazać i o czym mówią? - Głos Klienta jako 

największa wartość dla Twojej Organizacji

12%
0%

62%

25%

20% 46% 67% 100%

12

 

W opinii większości uczestników konferencji młodzi ludzie korzystający z serwisów społecznościowych 

dzielą się ze swoimi znajomymi złymi doświadczeniami, co jest bardzo istotne w przypadku wszystkich firm 

dbających o reputację swojej marki. Właśnie dlatego jednym z priorytetów jest teraz aktywne pojawianie 

się na wszelkiego rodzaju serwisach społecznościowych i aktywne zabieranie głosu także poprzez jednostki 

Contact Center.  Rozwój technologii, a co za tym idzie łatwiejszy sposób komunikowania się ludzi powoduje, 

że tego typu serwisy są cennym źródłem informacji na temat jakości obsługi. Być może korzystanie 

z informacji z serwisów społecznościowych powinno stanowić formę swoistego monitoringu zarówno 

jakości oferowanych produktów i usług bankowych, jak również formy ich dystrybucji. 

 

Pytanie 2 

Jaki Państwa zdaniem procent konsumentów 
uważa, że firmy nie reagują w odpowiedni 
sposób na ich opinie dotyczące jakości usług?

1. 22%

2. 44%

3. 75%

4. 100%

Verint-Geomant - Czy słyszysz to, co Twoi Klienci chcą 

Ci przekazać i o czym mówią? - Głos Klienta jako 

największa wartość dla Twojej Organizacji

25% 25%

48%

3%

22% 44% 75% 100%

12

 

W opinii uczestników konferencji ponad ¼ Klientów uważa, że firmy nie reagują na uwagi dotyczące jakości 

obsługi. Być może Contact Center powinno być miejscem gromadzenia informacji od niezadowolonych 
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klientów i przekazywania tej wiedzy do obszaru biznesu w celu poprawienia wadliwie funkcjonujących 

procesów.  

 

 

 

Pytanie 1 

Jeżeli zostałoby  zaproponowane Państwu 
rozwiązanie w pełni funkcjonalnego Contact 
Center jako usługa w chmurze, czy byliby 
Państwo skłonni skorzystać z takiej usługi?

1. Tak

2. Nie

33%

67%

Cisco-Sevenet - Contact Center bez barier

12

 

Dziś na rynku polskim nadal nie mamy dużej wiedzy jeśli chodzi o innowacyjne usługi związane 

z dostarczaniem dla firm usługi Contact Center w formie chmury. Eksperci zakładają, że będzie ona w stanie 

w przyszłości konkurować z outsoursingiem usług i odpowie na wiele dylematów firm z nim związanych.  

 

 

 

Pytanie 2 

Czy jako sektor usługowy nie zobligowany ustawą 
o języku migowym  byliby Państwo zainteresowani 
usługą umożliwiającą bezproblemową komunikację 
osobom niedosłyszącym, oferowaną przez spółkę 
Seventica?

1. Tak

2. Nie

3. Nie wiem

Cisco-Sevenet - Contact Center bez barier

46%

4%

50%

12

 

Przedstawiona na konferencji usługa skierowana do osób niedosłyszących spotkała się z dużym 

zainteresowaniem branży finansowej. 46% z uczestników w sposób deklaratywny wyraziło zainteresowanie 

produktem.  
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Pytanie 3 

Czy starają się Państwo podejmować decyzje 
wspierające budowę wizerunku banku, jako 
instytucji finansowej przyjaznej osobom 
niepełnosprawnym?

1. Tak

2. Nie

Cisco-Sevenet - Contact Center bez barier

67%

33%

12

 

 

Pytanie 1 

Czy w Twojej firmie mierzy się współczynniki 
kosztu vs efektywność danego kanału 
kontaktu?

1. Tak

2. Nie

60%

40%

Tak Nie

Avaya-Algotech - Jak utrzymać wysoką jakość obsługi 

klienta we wszystkich kanałach kontaktu?

12

 

 

Pytanie 2 

Czy Twoja firma posiada już profil na jednym z 
portal społecznościowych takich jak 
Facebook, Twitter lub Pinterest?

1. Tak

2. Nie

Avaya-Algotech - Jak utrzymać wysoką jakość obsługi 

klienta we wszystkich kanałach kontaktu?

62%

38%

Tak Nie

12

 

Według uczestników konferencji firmy coraz chętniej dostrzegają korzyści płynące z korzystania z serwisów 

typu Social Media w komunikacji z Klientami 
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Pytanie 3 

Czy w najbliższych 12 miesiącach planowane 
są testy lub wdrożenie rozwiązań biometrii 
głosowej w Twojej firmie?

1. Tak

2. Nie

Avaya-Algotech - Jak utrzymać wysoką jakość obsługi 

klienta we wszystkich kanałach kontaktu?

23%

77%

Tak Nie

12

 

Według uczestników konferencji z dużym zainteresowaniem podchodzimy do rozwiązań biometrii głosowej, 

jednak w praktyce z wielu względów nie potrafimy jeszcze ich zaimplementować do istniejących procesów 

oraz wymogów np. ustawowych.  

 

 

 

Altar - Wdrożenia autorskiego wielokanałowego 

Altar Contact Center w Banku Pocztowym SA – case

study

16%

57%

27%

Telefon, e-mail, www Telefon, e-mail, www, IVR Telefon, e-

mail, www, IVR, chat, sms

Pytanie 1

Jakie kanały kontaktu z Klientem wykorzystujecie Państwo w 
swojej firmie?

 

W Polsce, co potwierdza i nasza branża, nadal najpopularniejszymi kanałami kontaktu (poza placówkami) są 

telefon oraz e-mail. W chwili obecnej widzimy w małym stopniu  zastosowanie chata, sms oraz kanału 

video. 
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27%

36% 36%

Tak, wdrożymy Rozważamy wdrożenie Nie planujemy

Pytanie 2 

Czy w najbliższych 2 latach zamierzają Państwo używać (np. 
pilotażowo) kanału video do komunikacji z klientami?

Altar - Wdrożenia autorskiego wielokanałowego 

Altar Contact Center w Banku Pocztowym SA – case

study

 

 

 

 

63%

34%

3%

Funkcjonalność jest bardzo 

przydatna

Funkcjonalność jest ciekawa, ale 

zastosowanie jej nie jest konieczne

Funkcjonalność nie przydatna

Altar - Wdrożenia autorskiego wielokanałowego 

Altar Contact Center w Banku Pocztowym SA – case 
study

Pytanie 3

Czy widzą Państwo zastosowanie  dla funkcjonalności „tagowania
nagrań”?

 

 

 

 

Pytanie 1 

Czy stosują Państwo w swoich firmach 
aplikacje wspierające i zwiększające 
wydajność konsultantów?

1. Tak

2. Nie

55%

45%

Tak Nie

Alfavox – Optymalizacja procesów i zasobów w 

zakresie obsługi klienta

12
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Pytanie 2 

Czy są Państwo zadowoleni  z obecnie 
stosowanych rozwiązań?

1. Tak

2. Nie

Alfavox – Optymalizacja procesów i zasobów w 

zakresie obsługi klienta

28%

72%

Tak Nie

12

 

W ocenie uczestników konferencji posiadane rozwiązania w zakresie optymalizacji procesów i zasobów nie 

są zadowoleni z posiadanych narzędzi i wykorzystywanych procesów. Wydaje się, że wynika to z ograniczeń 

finansowych, a także ryzyka inwestowania w nowatorskie, nie sprawdzone na polskim rynku technologie. 

 


