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Wstęp 
 
 
 
We wstępie do pierwszego tomu tej rozprawy podkreślono, że jej celem jest 

zaprezentowanie istoty kapitału relacyjnego banku i sposobów jego tworzenia,  
a także oceny efektów zarządzania nim. Kapitał relacyjny zdefiniowano tu jako 
ogół relacji i powiązań banku z jego interesariuszami. Podkreślono, że kompe-
tencje w zakresie kształtowania relacji z otoczeniem stanowią o przewadze 
konkurencyjnej banku i są niezbędne do tworzenia jego wartości.  

W rozprawie przedstawiono instytucję banku z perspektywy holistycznej, 
ukazując sieć relacji, kontraktów i interakcji z interesariuszami zaangażowanymi 
w jego funkcjonowanie. Obraz banku nakreślono tu zatem z niestandardowej 
perspektywy: podkreślono obowiązki instytucji wobec różnych interesariuszy  
i zaakcentowano wpływ zainteresowanych stron na jej wyniki i wartość.  

W pierwszym tomie rozprawy scharakteryzowano istotę kapitału relacyjne-
go banku oraz zaprezentowano zagadnienia dotyczące procesu zarządzania 
relacjami instytucji z interesariuszami. W drugim tomie przedstawiono funkcjo-
nowanie banku z perspektywy relacji z kluczowymi interesariuszami: nadzorem, 
właścicielami, kierownictwem, pracownikami, klientami, wierzycielami, kon-
kurentami (kooperentami), kooperantami (dostawcami i partnerami), państwem  
i społeczeństwem.  

Z kolei ostatni tom poświęcono zagadnieniu oceny kapitału relacyjnego 
banku, czyli analizy relacji banku z jego interesariuszami. Prezentowany tom 
składa się z trzech rozdziałów: pierwszy ma charakter teoretyczny, a kolejne  
– empiryczny. 

Aby móc zarządzać kapitałem relacyjnym – podobnie jak w przypadku 
wszelkich innych zasobów i kapitałów – niezbędne jest dokonywanie analizy  
i oceny nakładów oraz efektów działań podejmowanych w danym obszarze. 
Narzędzia tradycyjnej rachunkowości mają tu ograniczoną przydatność. Należy 
zatem opracować metody i techniki dostosowane do specyfiki tego kapitału.  
W rozdziale 1 zaprezentowano szerokie spektrum narzędzi rachunkowości 
społecznej, czyli instrumentów pomiaru wyników umożliwiających analizę 
efektów relacji banku z interesariuszami i ocenę różnych aspektów kreowanego 
kapitału relacyjnego. Przedstawiono tu zarówno narzędzia nowe, rozwijające się 
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wraz z popularyzacją teorii interesariuszy i idei społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw, jak i rozmaite instrumenty stosowane w praktyce biznesowej od 
dawna, przystosowywane do potrzeb analiz relacji. Dokonano także oceny 
przydatności poszczególnych metod do oceny kapitału relacyjnego. 

Specyfika tego kapitału powoduje, że konieczne jest sięgnięcie nie tylko po 
inne instrumenty, ale także inne dane niż te dotychczas publikowane przez banki. 
Większość zaprezentowanych w rozdziale 1 narzędzi znajduje zastosowanie  
w analizach wewnętrznych, jako wsparcie procesu zarządzania relacjami  
z interesariuszami. W przypadku udostępnienia określonej porcji danych podobne 
analizy mogą być dokonywane także przez zewnętrznych użytkowników.  

Bariera dostępności informacji to kluczowy czynnik utrudniający obecnie 
przeprowadzanie szczegółowych badań dotyczących kapitału relacyjnego 
banków. Dodatkową trudność stanowi zindywidualizowany charakter tego 
kapitału; powoduje on konieczność niestandardowego podejścia do analizy  
i sprawia, że dokonywanie międzybankowych porównań staje się problematycz-
ne. Możliwe jest wszelako opracowanie uniwersalnego zestawu mierników 
pozwalających na przeprowadzenie jednakowej analizy kluczowych aspektów 
kapitału relacyjnego wszystkich banków publikujących podstawowy zakres 
danych. Badania szczegółowe poszczególnych podmiotów wymagają oczywi-
ście indywidualizacji podejścia (i zastosowania szerszych danych). 

Kolejne dwa rozdziały tomu mają charakter empiryczny. Ich wspólny cel 
polega na przedstawieniu propozycji metod analizy kapitału relacyjnego 
banków i praktycznej weryfikacji ich przydatności. Dodatkowe cele wiążą 
się z zastosowanymi metodami badawczymi: badaniem ankietowym i studiami 
przypadków. 

W drugim rozdziale podjęto się oceny kapitału relacyjnego polskich ban-
ków oraz zbadania, w jakim stopniu są one świadome oczekiwań interesariuszy  
i w jakim stopniu uwzględniają je w swych wiązkach celów. Rozdział ten 
powstał na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych wśród polskich 
banków (komercyjnych i spółdzielczych). Oto problemy badawcze, które zos-
tały zanalizowane: 

– jakich interesariuszy identyfikują polskie banki? 
– jaki priorytet nadają poszczególnym zidentyfikowanym interesariuszom? 
– czy banki znają oczekiwania swych interesariuszy? 
– czy dokonują pomiaru dokonań w kontekście potrzeb interesariuszy,  

a jeśli tak – jakich mierników sukcesu używają? 

                                    
 Badanie przeprowadzono wśród 21 banków komercyjnych (reprezentują one łącznie niemal 

47% liczby banków komercyjnych w Polsce i ponad 83% aktywów tego podsektora) oraz 30 
banków spółdzielczych (co stanowi 5,2% liczby polskich banków spółdzielczych i 6,6% aktywów 
tego podsektora), reprezentujących w odpowiedniej proporcji oba banki zrzeszające). Szczegóło-
wy opis próby badawczej przedstawiono w punkcie 2.2.1. 
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Z zasygnalizowanymi kwestiami wiąże się kolejny aspekt kapitału relacyj-
nego – pytanie o uwzględnianie potrzeb interesariuszy w wiązkach celów 
przyjmowanych przez banki do realizacji. Wreszcie ostatecznym pytaniem jest 
kwestia oceny, w jakim stopniu wyniki osiągane przez bank są zbieżne  
z przyjętymi celami i zgodne z oczekiwaniami interesariuszy. 

Przeprowadzone badania (choć dotknięte określonymi ograniczeniami) po-
zwoliły na udzielenie odpowiedzi na te pytania. W rozdziale 2 przedstawiono 
zatem cele działalności ankietowanych podmiotów oraz interesariuszy, których 
zidentyfikowały banki. W odniesieniu do poszczególnych grup interesów 
wskazano diagnozowane przez banki cele oraz stosowane mierniki sukcesu 
(mierniki realizacji celów). Następnie na podstawie danych ankietowych  
i danych ze sprawozdawczości finansowej dokonano pomiaru wyników banku  
w kontekście kapitału relacyjnego. Pozwoliło to na ocenę spójności deklaracji 
odnośnie do celów działalności i uwzględniania potrzeb interesariuszy oraz na 
analizę podobieństw między bankami (na podstawie analizy skupień).  

Badania zaprezentowane w rozdziale 2 są pierwszym tak szerokim studium 
empirycznym kapitału relacyjnego banków i pozwalają ocenić polski sektor 
bankowy nie tylko w tradycyjnym, finansowym wymiarze, ale także w kontek-
ście generowania wartości dla interesariuszy. Ukazują one cele, które wyznacza-
ją sobie w działalności banki i ich powiązanie z oczekiwaniami interesariuszy. 
Pozwalają zatem lepiej interpretować osiągane przez banki wyniki i zrozumieć 
przyjęte modele biznesowe. Z uwagi na to, że strategie i relacje z interesariu-
szami winny mieć długoterminowy charakter, pożądane byłoby cykliczne 
powtarzanie tych badań. 

W ostatnim rozdziale przedstawiono studia przypadków – na podstawie ra-
portów finansowych, sprawozdawczości dobrowolnej oraz informacji publiko-
wanych na korporacyjnych stronach internetowych scharakteryzowano wizje  
i strategie czterech banków oraz zaprezentowano ich podejście do interesariuszy, 
a następnie przedstawiono zestawy mierników pozwalających ocenić generowa-
ne wyniki z perspektywy poszczególnych interesariuszy. Cel tego rozdziału nie 
polega na dokonywaniu oceny i ustalaniu rankingu banków, czy też na wskazy-
waniu najlepszych wzorców, a jedynie na zaprezentowaniu różnorodnych 
podejść oraz sposobów oceny dokonań w kontekście deklarowanych misji  
i celów strategicznych banków. Studia przypadków pełnią funkcję ilustracyjną. 
Prezentowane przykłady dodatkowo akcentują znaczenie polityki informacyjnej 
banku w kształtowaniu jego wizerunku; publikowane przez analizowane 
instytucje informacje wykraczają poza wymagany prawem minimalny zakres, 
umożliwiając lepsze poznanie tych podmiotów, źródeł i modeli tworzenia ich 
wartości, w tym w szczególności kapitału relacyjnego. Nie oznacza to jednak, że 
dostępne są wszystkie szczegółowe informacje, które pozwalają na pełną ocenę 
tego kapitału – ocena taka możliwa jest bowiem wyłącznie w analizach we-
wnętrznych wspomagających proces zarządzania bankiem.  
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Pomimo oczywistych ograniczeń związanych z indywidualnym charakterem 
kapitału relacyjnego oraz z dostępnością danych do analiz w prezentowanym 
tomie rozprawy dowiedziono, że możliwe jest przeprowadzenie określonych 
analiz zewnętrznych, a także przedłożono propozycję modelowego podejścia do 
oceny kapitału relacyjnego banków. Teoria interesariuszy i idea kapitału 
relacyjnego są relatywnie nowymi konceptami naukowymi, ich dynamiczny 
rozwój i coraz szersze zainteresowanie nimi zarówno teoretyków, jak i prakty-
ków, pozwalają jednak sądzić, że będą prowadzone dalsze badania, które 
umożliwią lepsze ich poznanie oraz opracowanie przydatnych, adekwatnych 
narzędzi zarządzania kapitałem relacyjnym banków. Jeśli dotychczasowe trendy 
rozwoju dobrowolnej sprawozdawczości utrzymają się, liczniejsze grono 
użytkowników informacji będzie mogło sporządzać analizy w szerszym niźli 
obecnie zakresie i lepiej poznać tworzoną przez banki wartość dla interesariuszy. 

Wyrażam nadzieję, że niniejsza monografia, jakkolwiek z pewnością niepo-
zbawiona niedociągnięć, będzie stymulować do rozważań i dyskusji, a także 
przyczyni się do rozwoju teorii zarządzania kapitałem relacyjnym (w tym metod 
jego pomiaru) oraz do zwiększenia zainteresowania banków i interesariuszy tym 
nurtem badawczym.  

 
 

Łódź, grudzień 2012 



 
 
 
 
 
 

Zakończenie 
 
 
 
Dyskusje nad modelem banków i bankowości toczą się od dawna. „Rozwa-

żania te, towarzysząc przeobrażeniom o charakterze systemowym i operacyj-
nym, nasilają się w okresach przełomowych ekonomicznie i politycznie”1. Czas 
kryzysu szczególnie sprzyja analizom i ocenom systemu bankowego oraz 
refleksjom na temat kierunków jego dalszego rozwoju.  

Współczesny system finansowy osiągnął rozmiary znacznie większe, niźli 
byłoby to uzasadnione z punktu widzenia uwarunkowań wynikających ze sfery 
realnej. Banki obecnie koncentrują się na wzroście skali swej działalności, a nie 
mając oparcia w gospodarce, rozwój ten osiągają, zawierając transakcje doty-
czące innowacyjnych produktów finansowych i koncentrują się właśnie na 
wartości posiadanych instrumentów finansowych. Sytuację tę określono mianem 
„finansjalizacji”, dobitnie akcentującym abstrahowanie rozwoju banków od 
realnej gospodarki2. Prowadzi to do innowacji finansowych często o krótkoter-
minowym, spekulacyjnym charakterze; mogą one zatem stanowić zagrożenie dla 
wypłacalności poszczególnych zaangażowanych w te kontrakty instytucji,  
a nawet zagrozić stabilności całego systemu finansowego. 

Konsekwencje tego kierunku zmian modelu bankowości uwidocznił global-
ny kryzys finansowy, jednocześnie wymuszając rewizję tego podejścia i ini-
cjując debaty o pożądanym kształcie sektora bankowego.  

Obserwując efekty dotychczasowych przemian i kierunku rozwoju banko-
wości, można sformułować postulat, że powinna ona powrócić do swych korzeni 
– podstawowego, tradycyjnego zakresu usług finansowych. Postulaty powrotu 
do tradycyjnej bankowości operującej tylko podstawowymi produktami, a nawet 
do koncepcji narrow banking, mają dziś szczególnie wielu zwolenników. 
Bankowości należy przywrócić jej tradycyjne znaczenie i funkcje. Sfera finan-

                                    
1 A. Janc, Bank i jego miejsce w pośrednictwie finansowym okresu transformacji, Twigger, 

Warszawa 2004, s. 31. 
2 „W erze finansów, finanse finansują głównie finanse”. J. Toporowski, The wisdom of pro-

perty and the culture of the middle classes, [w:] Why the World Economy Needs a Financial Crash 
and Other Critical Essays on Finance and Financial Economics, Anthem Press, New York 2010, 
s. 92. 
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sowa nie może rozwijać się w oderwaniu od sfery realnej; nie może być osob-
nym bytem skoncentrowanym wyłącznie na własnym rozwoju. Bankowość musi 
ponownie uznać swą rolę służebną3. 

W niniejszej monografii przedstawiono obraz banku z punktu widzenia two-
rzonego przez niego kapitału relacyjnego, który określono jako ogół relacji  
i powiązań banku z jego interesariuszami, opierających się na wzajemnym 
zaufaniu. Jest to zatem element jego kapitału intelektualnego, tworzonego po-
przez relacje z interesariuszami, przy zastosowaniu kapitału ludzkiego i społecz-
nego, zwykle wymagającego także zaangażowania kapitału finansowego i orga-
nizacyjnego.  

Punkt wyjścia (tom 1) stanowiło wskazanie wymogów stawianych bankom 
przez otoczenie i określenie związanego z nimi zakresu odpowiedzialności tych 
instytucji. Są one poddane presji oczekiwań zgłaszanych przez wiele grup 
interesów, między którymi zachodzą różne konflikty, co utrudnia wybór właś-
ciwych celów, a nawet grozi ich niespójnością. W ostatecznym rozrachunku 
przewagę rynkową zdobędzie ten bank, który będzie potrafił zbudować lepszą, 
trwalszą sieć relacji z interesariuszami; to ona stanie się podstawą tworzenia 
wartości banku. Współcześnie wymóg respektowania potrzeb zainteresowanych 
stron i odpowiedzialnego traktowania ich przez przedsiębiorstwa i banki jest 
postrzegany w kategoriach korporacyjnej uczciwości i odpowiedzialności. 
Kwintesencję działalności banków stanowi zatem budowa trwałych relacji  
z otoczeniem – zarówno bliższym, jak i dalszym – opartych na zaufaniu. 

Budowa kapitału relacyjnego wymaga, by bank cieszył się zaufaniem inte-
resariuszy oraz by był przez nich postrzegany jako odpowiedzialny partner. 
Kategoria społecznego wizerunku banku to jeden z podstawowych warunków 
zaufania do systemu bankowego i determinanta stabilności systemu finansowe-
go4. Istota zaufania i reputacji w relacjach z każdą grupą jest identyczna: bank 
musi być podmiotem odpowiedzialnym, wyczulonym na realizację uzasadnio-
nych oczekiwań partnerów. Banki uważane są za instytucje zaufania publiczne-
go; zaufanie to jednak zostało nadszarpnięte nieodpowiedzialnymi postawami 
bankowców i bankierów, które (wśród innych czynników) były przyczyną 
ostatniego globalnego kryzysu finansowego. Element odpowiedzialności jest 
niezbędnym fundamentem, na którym powinna być budowana bankowość5.  

                                    
3 Jeśliby praca banków nie była wykonywana ku pożytkowi systemu społecznego (gospodar-

ki, społeczeństwa), to podważony byłby sens myślenia o systemie bankowym jako o dobru 
publicznym, które wspólnym wysiłkiem trzeba chronić i wspólnie ponosić ewentualne skutki jego 
załamania. D. Korenik, O roli służebnej banków komercyjnych, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, 
Wrocław 2009, s. 23. 

4 J. Szambelańczyk, Stabilność systemu bankowego a paradygmat bankowości, „Finanse”,  
nr 1(2), 2010, s. 39–65. 

5 „Globalny kryzys finansowy jest wyrazem braku odpowiedzialności na wielu szczeblach  
– od poszczególnych osób (kierownictwa) i przedsiębiorstw, po sektor finansowy i cały system 
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Zasadniczą tezę prezentowanej rozprawy stanowi konstatacja, że banki 
powinny dążyć do rozwoju bankowości relacyjnej (relationship banking)  
i bankowości partnerskiej (partnership banking) – tworzyć relacje i więzi  
z kluczowymi interesariuszami w celu realizacji ich uzasadnionych oczekiwań. 
Wymaga to zatem przeformułowania funkcji celu instytucji bankowych oraz 
modeli zarządzania nimi. Osnową tych działań winny być omówione w pracy 
zasady kształtowania relacji z interesariuszami. Przede wszystkim bank musi 
zidentyfikować swych interesariuszy i przeanalizować ich potrzeby oraz 
otrzymywane od nich kontrybucje. Uwzględniając swą misję, bank powinien 
dokonać wyboru interesariuszy i tych spośród ich oczekiwań, które uzna za 
uzasadnione, oraz uwzględnić je w swej strategii. Realizacja tej strategii 
wymaga zaangażowania interesariuszy (choć – w zależności od decyzji banku  
– różny może być jego poziom). 

Aby móc realizować wyznaczone cele, bank musi dysponować odpowied-
nimi zasobami (finansowymi, materialnymi i niematerialnymi), a także opierać 
się na kapitale społecznym. W rozdziale 3 tomu 1 opisano zatem zasoby  
– kapitały posiadane przez banki. Nadanie priorytetów oczekiwaniom, a w kon-
sekwencji hierarchizacja celów działania, musi zatem uwzględniać posiadane 
zasoby. Złe ukierunkowanie kapitału społecznego i intelektualnego banku może 
prowadzić do nieefektywnego wykorzystania posiadanego kapitału finansowego, 
co – w długim okresie – przełoży się na zachwianie równowagi między interesa-
riuszami i może pogorszyć sytuację słabszych z nich.  

Formułując strategię banku i jego cele, nie można zapominać o fundamen-
talnych, nadrzędnych zadaniach. Nade wszystko banki muszą zapewnić bezpie-
czeństwo swej działalności, niezbędne jest także generowanie stabilnych 
wyników finansowych. Kwestia podziału tworzonej wartości między właścicieli 
i innych interesariuszy wiąże się już z wyborem, pozostającym w gestii owych 
właścicieli (w pewnym stopniu zależy także od kierownictwa). Jest to zatem 
element ich poczucia odpowiedzialności oraz skłonności dzielenia się dochoda-
mi. Należy przy tym pamiętać, że tworzenie wartości finansowej wymaga 
uwzględnienia w pewnym zakresie żądań interesariuszy – bez ich spełnienia nie 
będzie możliwe realizowanie celów właścicieli.  

W monografii (tom 2) przedstawiono funkcjonowanie banku z perspektywy 
relacji z kluczowymi interesariuszami: nadzorem, właścicielami, kierownic-
twem, pracownikami, klientami, wierzycielami, konkurentami (kooperentami), 
kooperantami (dostawcami i partnerami), państwem i społeczeństwem.  

Pomiar skuteczności i efektywności banku w realizacji oczekiwań przed 
nim stawianych i w wykorzystaniu kontrybucji interesariuszy jest zadaniem 

                                    
kapitalistyczny”. W. Visser, CSR 2.0: From the age of greed to the age of responsibility, [w:]  
W. Sun et al. (eds), Reframing Corporate Social Responsibility: Lessons from the Global Finan-
cial Crisis, Emerald, United Kingdom 2010, s. 232. 
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bardzo trudnym, a ocena jego wyników – wielce subiektywna. W tomie 3 
zaprezentowano narzędzia rachunkowości społecznej, które mogą być do tego 
zastosowane. Przedstawione analizy (oparte na wynikach ankiety przeprowa-
dzonej wśród polskich banków oraz na studiach przypadków wybranych 
banków) dowiodły, że istnieją możliwości oceny kapitału relacyjnego banków. 
Warunkiem jest oczywiście dysponowanie szerokim zakresem informacji, 
wykraczającym poza ramy sprawozdawczości finansowej. Wskazuje to znacze-
nie otwartości informacyjnej i przejrzystości banków (które w istotnym stopniu 
wpływają na kreowany przez nie wizerunek). 

Podsumowując całość rozważań prowadzonych w niniejszej rozprawie, na-
leży ponownie podkreślić, że bankowość powinna zasadzać się na uczciwości 
i odpowiedzialności. Banki muszą wypełniać swe obowiązki z najwyższą 
starannością i troską o interesariuszy, a ich działania i komunikacja 
powinny być przejrzyste. To podstawowy kanon zasad, którymi muszą 
kierować się banki, by zasłużyć na miano podmiotów zaufania publicznego.  

Jako że cele działania banku są wypadkową oczekiwań stawianych przez 
jego interesariuszy i uwarunkowań ich działalności, wymóg odpowiedzialnych 
postaw należy rozszerzyć także na te podmioty, które zgłaszają oczekiwania 
wobec banków i wnoszą określone kontrybucje do ich działalności.  

Sukcesy banków są uwarunkowane normami określającymi ich funkcjono-
wanie, ale przede wszystkim postawami i działaniami ludzi – niezbędne są tu 
uczciwość i poczucie odpowiedzialności wszystkich interesariuszy. 

 
Powrót do podstawowych, zapomnianych w ostatnich latach w gospodarce wolnorynkowej 

wartości wydaje się niezbędny dla poskromienia ułomności natury ludzkiej i krzewienia niezbęd-
nej harmonii społecznej. Żyjemy w czasie przewartościowań teoretycznych i poszukiwań 
skutecznych rozwiązań dla odbudowy zaufania, równowagi i stabilizacji gospodarki rynkowej. 
Podstawowego znaczenia nabiera przezwyciężenie kryzysu moralnego i kryzysu wartości – jako 
warunku odzyskania zaufania do przedsiębiorstw, instytucji finansowych i rządzących. Wymaga 
to powrotu do wartości i cnót obywatelskich, które legły u podstaw rozwoju gospodarki rynkowej 
w postaci: ciężkiej pracy i oszczędności; odpowiedzialności zamiast aprobaty nieograniczonego 
ryzyka; akumulacji i bogacenia się w następstwie realnych procesów wzrostu, a nie spekulacyj-
nym, często wirtualnego wzrostu; konsumpcji na poziomie uzyskiwanych dochodów, a nie stale 
powiększanym kredytom gospodarstw domowych i długu publicznego; budowania harmonii 
społecznej w miejsce narastających nierówności dochodowych i społecznych6. 

 
Podstawą udanych relacji banku z interesariuszami jest zatem odpo-

wiedzialność obu stron, a warunkiem koniecznym – zaufanie do banku. 
Wszystkie strony tych relacji razem budują ład sektora bankowego. Od ich 
wspólnej odpowiedzialności zależy zatem kształt bankowości. Bezsprzecznie 

                                    
6 A. Szablewski, Nowy świat w globalnej gospodarce, „CEO”, czerwiec 2009, http://ceo.cxo.pl/ 

artykuly/345826_0/Nowy.swiat.w.globalnej.gospodarce.html (dostęp: 29.10.2012). 
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najważniejsze są jednak decyzje właścicieli i kierownictwa banków, a także 
działania ich „strażników” (instytucji sieci bezpieczeństwa) oraz państwa.  

Każdy z tomów i każdy z rozdziałów niniejszej rozprawy, a nawet niektóre 
fragmenty tekstu, są tematami, które zasługują na rozwinięcie w osobnej 
monografii. W tej pracy nie było możliwe dogłębne przedstawienie wszystkich 
zagadnień z należną im szczegółowością; nie podjęto tu także wielu istotnych 
wątków i aspektów. Główny zamiar stanowiło kompleksowe zaprezentowanie 
zagadnienia kształtowania relacji banku z jego kluczowymi interesariuszami. 
Chęć takiego holistycznego spojrzenia wymusiła dość powierzchowne przed-
stawienie wielu tematów. Poszczególne kwestie są omówione w sposób bardzo 
skondensowany, przekaz ten w zamyśle ma zasygnalizować najistotniejsze 
zagadnienia. Niniejszą trzytomową monografię należy zatem traktować jako 
prezentację ujętego we wspólne ramy modelu kształtowania relacji banku  
z interesariuszami, stanowiącą zbiór tematów do szczegółowej eksploracji.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


