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Agenda:
1. Pojęcie jakości obsługi, satysfakcji 

i lojalności. 
2. Przegląd metod badawczych. 
3. Konstrukcja narzędzi badawczych.
4. Przygotowanie do badan 

terenowych 
5. Omówienie kluczowych wskaźników. 
6. Projektowanie cyklu badań 

w omawianym zakresie. 
7. Trendy w zakresie badań jakości, 

satysfakcji i lojalności. Przykłady 
wdrożeń. 



Wprowadzenie



Jakość pamięta się 
o wiele dłużej niż cenę.

Gucci
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Abercrombie & Fitch (A&F)



„Odlot, sklep jest stylowy, ciemno w środku, tylko luminacje świetlne w 
pokojach, poza tym sklep jest jak muzeum, duży i w każdym pokoju 

pedantycznie poukładane ciuchy, cos wspaniałego, nie można się oprzeć 
niczemu w tym sklepie i bardzo przystojni sprzedawcy.” 

[http://www.stylmiasta.pl/abercrombie-fitch/]

Ø Głośna, charakterystyczna muzyka 
Ø Półmrok, przyciemnione światło w całym 

wnętrzu 
Ø Iluminacje świetlne na wyeksponowane 

modele ubrań 
Ø Zapach firmowych perfum rozpylanych 

przez obsługę 
Ø Najczęściej ogromny, wypchany łoś

Wnętrza sieci sklepów A&F utrzymane są jednakowej stylistyce:





Ø Bardzo wyedukowani i świadomi 
konsumenci.

Ø Bardzo trudno wskazać unikalne 
propozycje poszczególnych marek.

Ø Odejście/odchodzenie od koncepcji 
„więcej sprzedajemy” na rzecz 
„budowania relacji” poprzez jakość, 
satysfakcję konsumentów. 

Ø Znaczący wzrost znaczenia sprzedawców.
Ø Znaczący spadek znaczenia sprzedawców.
Ø Powszechna dostępność produktów/usług.
Ø Konkurencja na niespotykaną wcześniej 

skalę.

Przymus śledzenia doświadczeń klienta z 
markami a szczególnie relacji z klientami w 

trakcie procesów sprzedażowych.



To się opłaca - lojalność
a wzrost wartości firmy

Wartość akcji firm o wysokim ACSI (American Consumer Satisfaction Index) na tle S&P 500. 
Źródło: Christopher W Hart, Zadowolenie z wzrost wartości firmy, w: Raport Specjalny Harvard Business Review Polska Paradoks lojalności, 



Pojęcie jakości obsługi



Źródło: SGH, ABM 
Badanie rządu USA

Fakty: Co mówią badania.
Ø 96% niezadowolonych konsumentów nie skarży 

się, że ich źle obsłużono
Ø Jeśli obsługa jest rzeczywiście zła, to 91% 

odbiorców detalicznych nigdy nie wraca do 
takiego sklepu czy stacji benzynowej.

Ø Jesteśmy skłonni wydać 10% więcej za produkt 
lub usługę, jeśli zakupiony towar jest tego 
samego rodzaju, podobnej jakości, ale 
towarzyszy mu lepsza obsługa klienta.

Ø 56 proc. Polaków często lub bardzo często zdaje 
się na pomoc fachowców ds. sprzedaży 



Metody badań jakości obsługi 



Po co badać obsługę, satysfakcję 
i lojalność?

Przewaga rynkowa to potencjał wyrażony wielkością 
grupy lojalnych klientów

Koszty pozyskania nowego 
klienta są z reguły większe niż 

utrzymania obecnego

z punktu widzenia firmy,
należy pragmatycznie selekcjonować grupy 

szczególnie wartościowych klientów



Metodologia

Badania jakościowe (IDI, FGI) z pracownikami 
i klientami

Badania ilościowe (PAPI, CATI, CAPI, CAWI)

Jakość obsługi – metody badań

Audyty, studium przypadków krytycznych  

Eksperymenty badawcze 

Mystery Shopper
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Jakość postrzegana przez
klienta

Poziom jakości obsługi -
Mystery Shopping
(Tajemniczy Klient)

Wskaźnik satysfakcji NPS (Net
Promoter Score)

Liczba skarg

Wskaźnik satysfakcji klienta
CSI (Consumer Satisfaction

index)

Analiza treści skarg

Własny wskaźnik satysfakcji
typu NPS

ostatni rok

plany na 2014

dane w procentach

Z jakich badań/wskaźników korzystał/a Pan/i firma w ostatnim roku?
Z jakich badań/wskaźników zamierza korzystać Pan/i firma w następnym roku?

Źródło: badanie PTBRiO



Co można uzyskać prowadząc 
badania jakości i satysfakcji? 
• Badanie JAKOŚCI OBSŁUGI klienta może zapewnić:

• opracowanie standardów jakości obsługi, pomoc w ich wdrażaniu oraz 
cykliczny monitoring zmian,

• Zgodność podejścia sieci sprzedaży z potrzebami i oczekiwaniami 
klientów,

• monitorowanie sieci konkurencyjnych (benchmarking).

• Badania SATYSFAKCJI pozwalają:
• tworzyć i weryfikować standardy obsługi klienta, 
• obserwowanie pracy pracowników, 
• lepiej poznać profil przeciętnego klienta firmy, co umożliwia trafniejsze 

adresowanie wszelkiego rodzaju działań marketingowych,
• poznać rzeczywiste oczekiwania  klientów firmy. 



Definicja badań
Mystery Shopping



Z Kodeksu ESOMAR
• ... celem (MS) jest pomaganie instytucjom w poznaniu i 

doskonaleniu  standardów obsługi klienta poprzez
porównanie ich działalności z celami organizacji i 
standardami 

• Wyszkoleni obserwatorzy zbierają wymagane informacje, 
odwiedzając oddziały wybranej organizacji lub inne punkty 
kontaktu z klientem, zachowując się tak jakby byli 
faktycznymi lub potencjalnymi klientami danych usług 

• W podobny sposób można odwiedzać konkurentów […]

Źródło: www.esomar.org

http://www.esomar.org/


Definicja Mystery Shopping

„Mystery Shopping jest rodzajem badania, w 
którym audytor (Mystery Shopper) wciela się w 

postać zwykłego klienta, który w trakcie 
dokonywania zakup prowadzi obserwację, a 

następnie zapisuje je na specjalnym formularzu. 
Audytor nie ujawnia się, zatem obserwowany nie 

wie, kiedy jego praca jest monitorowana. 
Działania tajemniczych klientów są zamierzone i 

systematyczne.”

Źródło: Badania marketingowe. Od teorii do praktyki, red. Dominika 
Maison, Artur Noga-Bogomilski, GWP, Gdańsk 2007, s.221



Impuls do stosowania Mystery Shopper
CZYNNIKI

WEWNĘTRZNE ZEWNĘTRZNE

Ø zachwianie danych 
sprzedażowych

Ø potrzeba sprawnego 
zarządzania siecią sprzedaży 

Ø potrzeba wypracowania, bądź 
weryfikacji wewnętrznych 
standardów obsługi klienta

Ø rozbudowa organizacji, rozwój 
sieci placówek 

Ø wypracowywanie na nowo 
wizerunku marki 

Ø sygnały od klientów, że 
spada jakość obsługi klienta 

Ø działania konkurencji

Ø wymogi korporacyjne



Specyficzne dla metody -
standaryzacja opisu audytora



ü Tożsamość audytora czyli jego „historia 
życia”. Opis zmiennych społeczno-
demograficzny. Informacje dotyczące 
dotychczasowych zachowań i relacji z marką.  

ü Rola audytora czyli opis zadań możliwych do 
wykonania i wykluczonych w czasie audytu. 
Wykaz precyzyjnych zaleceń i brzmień 
odpowiedzi na wypadek, jeśli 
sprzedawca/doradca zacznie zadawać 
dokładniejsze pytania

Standaryzacja opisu audytora



Składowe „historii życia” (klient 
indywidualny):

ü kim jest audytor? 
ü płeć
ü wiek
ü stan cywilny
ü dzieci
ü status zawodowy
ü dochody
ü aktywność życiowa
ü dotychczasowe kontakty z daną firmą bądź 

jej konkurencją
ü zachowania związane z audytowaną 

usługą/produktem

Standaryzacja opisu audytora



Mężczyzna - lat 30-35. Żonaty, 1 dziecko w wieku 
przedszkolnym. Jeżdżący samochodem o wartości 
do 30 tysięcy złotych, planujący zakup samochodu 

o wartości 50-65 tysięcy złotych o 
niesprecyzowanej formie płatności. 

Pracujący we własnej firmie rodzinnej, 
wynagrodzenie uśrednione 4800 złotych brutto. 

Żona pracuje na pół etatu w księgowości 
(wynagrodzenie 2400 PLN). Raz do roku 
wyjeżdżają za granicę z reguły na narty. 

W letnie weekendy wyjeżdżają na wycieczki 
w promieniu 100 km od swojego miasta. Mają psa. 

Planują drugie dziecko, etc. 

Standaryzacja opisu audytora
Przykład:



Ø Nienaturalnej
Ø Powtarzającej się w audytach
Ø Niedokładnej (nieprecyzyjnej)
Ø Niezrozumiałej dla obserwatorów
Ø Przeładowanej zadaniami

Błędy konstrukcji roli audytora

Należy raczej unikać tworzenia roli:



Kluczowe wskazówki dla audytorów

1. Nagraj obserwację 
2. Zapamiętaj scenariusz
3. Wypełnij formularze niezwłocznie. 
4. Skoncentruj się na faktach. 
5. Uwiarygodnij obserwację (zdjęcie, 

ulotka, wizytówka, paragon)



Kwestionariusz

üPytania 0-1 (było-nie było)

üAudytor musi wszystko zapamiętać

üStandardy jakości mają swoje odbicie w kwestionariuszu 

(nie badamy innych wątków)

üCoraz częściej liczą się refleksje subiektywne audytorów 



Zasady etyczne ESOMAR



ü [sprawić aby] respondenci nie 
ucierpieli na skutek badania

übadacze nie mogą podejmować się 
sprawdzenie jakości pracy 
konkretnych osób pod kątem 
możliwych kroków 
dyscyplinarnych

ü ... lub jako metody zwiększania 
dystrybucji i sprzedaży produktu 
poprzez tworzenie pozornego 
popytu na ten produkt lub usługę. 

Kodeks ESOMAR



Przykład – zwiększanie 
sprzedaży 
vAdresatem akcji reklamowej są ludzie 

z wykształceniem średnim +
vNowością wykorzystaną w tej kampanii 

jest akcja animacyjna prowadzona
w księgarniach motywująca księgarzy do 
polecania wydawnictw PWN pt. 
"Tajemniczy Klient". Jej głównym 
elementem są wizyty Tajemniczego Klienta
udającego chęć zakupu słownika języka 
polskiego. W momencie kiedy polecony
mu zostanie Uniwersalny Słownik 
Języka Polskiego, wówczas sprzedawca 
jest nagradzany upominkami PWN 
(polary, torby). 

Źródło: PWN, informacja prasowa 2003



üNie wydawaj nierozsądnie pieniędzy
üNie nadużywaj dobrej woli 

organizacji, którą aktualnie 
obserwujesz. Nie zakłócaj ich pracy

üNie identyfikuj pracowników w 
raporcie z projektu

üPrezentuj dane zagregowane

Kodeks ESOMAR



üNie nagrywaj

üJeśli musisz identyfikować 

poproś o zgodę

üTożsamość wyjawiasz badaczom 

a nie zlecającemu projekt

üInformuj wcześniej o realizacji

üRekompensuj stratę czasu

Kodeks ESOMAR



üAngażuj obserwowanych w 
stopniu minimalnym:
• 2-3 minuty lub równowartość 

zakupu
• 10 min w firmach 

produkcyjnych
• 15-20 min w firmach 

usługowych

Kodeks ESOMAR



Formy raportowania



Czy sprzedawca w dowolnym momencie zaproponował produkt dodatkowy do tego, 
którym interesował się audytor (np. pasek, koszulę, spodnie w innym fasonie, niż 
polecany jako pierwszy lub zapytał mówiąc np. „Czy mogę Panu coś dodatkowo

zaproponować?”)?

2010 N=440; 2009 N=482; 2008 N=556; 2007 N=212; 2006 N=184



Salon sprzedaży usług 
telekomunikacyjnych 

Atmosfera w salonie: klient czuje się komfortowo, jest traktowany profesjonalnie.

Miejsce umożliwiające wygodne oczekiwanie na obsługę.

Estetyczny wygląd salonu: czystość, spójność wyposażenia, umeblowania.

„Powolna obsługa, uczucie zniechęcenia.”

„Nie czułem chęci podjęcia współpracy.”

„Niezbyt miła, napięta atmosfera, gdy tyle 
osób stoi w kolejce.”

„Ciasno, brak miejsc siedzących.”

„Zimno, nieprzytulnie, chaotycznie.”

„Salon duży, ale brak miejsc, a jest bardzo długi 
czas oczekiwania.” „Gdyby była kolejka, to nie ma w ogóle miejsca na 

czekanie.”

„Niewygodne fotele, mało miejsc siedzących.”

„Krzesła dla starszych ludzi za wysokie.”„Ciasno, brak miejsc do siedzenia.”

„Brudne szyby  i podłoga.” „Złe ułożenie umeblowania, a co się z tym wiąże -
brak wolnej przestrzeni.”

„Zakurzone meble.”„Za ciemne kolory, mało estetyczne.”



Raportowanie on-line

• Interfejs użytkownika platformy raportowania 
Mystery Shopper można
zobaczyć na demo
http://mysh.cadas.pl/demo

LOGIN: manager1 HASŁO: Manager1
LOGIN: regional1 HASŁO Regional1

http://mysh.cadas.pl/demo


Przykłady standardów



Przykłady standardów







Przyszłość metody Mystery
Shopping



1. Ujawnianie pracowników sprzedaży. 

Brak anonimowości

2. Nagrywanie w standardzie 

3. Bardziej jakościowy charakter 

4. Coraz szybsze formy raportowania

5. Ścisłe powiązanie wyników MS 

z systemem premiowym 

6. Autentyczni klienci w roli audytorów 

7. Łączenie metod badawczych

Przyszłość metody? 



1. A może odchodzenie od MS na rzecz 
wywiadów telefonicznych i 
pogłębionych z grupą docelową –
autentycznymi klientami?

2. Więcej celów biznesowych – nie 
zawsze korzystnych dla konsumentów 
versus nieustanne dopasowanie się 
dopasowanie się do konsumenta –
ciągłe zmiany standardów jakości. 

3. Większe zaangażowanie zarządów 
we wchodzenie w świat konsumenta. 
Świadomość, że to zwiększa 
przychody. 

Przyszłość? 



Metody badawcze i nie tylko



Na co uważać?
• W badaniach i monitorowaniu jakości obsługi, satysfakcji i lojalności 

najczęściej określa się wskaźniki, które pozwalają śledzić zmiany 
i reagować na zachowania klientów.

• Nie ma uniwersalnego zestawu czynników istotnych dla klientów 
każdej firmy. 

• Pomiar dokonany w firmie powinien odbywać się z wykorzystaniem 
mierników zrozumiałych dla całości zarządu i pracowników. 
Trzeba przy tym posługiwać się językiem zrozumiałym i 
jednoznacznym dla wszystkich. 

• Informacje zdobywa się zarówno metodami ilościowymi (np. 
ankiety), jak i jakościowymi (np. wywiady indywidualne, grupowe).

4
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Wykorzystanie badań 
marketingowych

• Poznawanie opinii
• Obserwacja konsumenta
• Obserwacja konkurencji

Techniki jakościowe zapewniają 
nową perspektywę 

i pozwalają udzielać odpowiedzi 
na wiele pytań!



IDI

• Jedna z najpopularniejszych metod 
badań jakościowych.

• Jej celem jest dogłębne poznanie 
konkretnych postaw i zachowań 
rozmówców, a następnie próba ich 
wyjaśnienia.

Indywidualny wywiad pogłębiony IDI (Individual In-Depth Interview) to 
klasyczna metoda badań jakościowych o charakterze eksploracyjnym.



FGI

• Panelowa rozmowa oparta na scenariuszu 
prowadzona jest przez moderatora. 

• Z reguły uczestniczy w niej od 6 do 8 osób.  
• Ma na celu poznanie i zestawienie opinii 

i doświadczeń.
• Atmosfera grupy zwiększyła otwartość 

wypowiedzi oraz umożliwiła „wyjście” poza 
indywidualną perspektywę, przy 
jednoczesnym uzyskiwaniu pogłębionych 
informacji od każdego 
z rozmówców. 

Zogniskowany wywiad grupowy FGI (Focus Group Interview) to klasyczna 
metoda badań jakościowych



Obserwacja

• Obserwacje to celowe, czyli 
ukierunkowane, systematyczne i 
zamierzone postrzeganie badanego 
procesu, zjawiska lub przedmiotu. 

• Obserwacja daje pierwotne informacje.
• Może być jawna lub ukryta.
• Umożliwia subiektywne postrzeganie 

przy jednoczesnym interpretowaniu 
obiektywnych faktów. 

Obserwacja jest najbardziej elementarną metodą poznania empirycznego, 
wchodzącą również w skład innych metod – np. MS, Shadowing



MS

• Łączy obserwację z zero jedynkową 
weryfikacją stopnia realizacji 
standardów jakości obsługi.

• Pozwala pracować i rozwijać standardy 
jakości obsługi w firmie.

• W wymierny sposób monitoruje pracę 
pracowników.

Mystery shopping (MS) – Tajemniczy Klient metoda badawcza 
umożliwiająca ocenę poziomu jakości  obsługi klientów



On JOB

• Łączenie metod umożliwia pełniejsze dotarcie do opinii 
rozmówcy.

• Zaletami on Job są: 
• prostota metody
• bezpośredni kontakt z rzeczywistością rynkową
• wiarygodne zidentyfikowanie ważnych elementów

• Do ograniczeń tej metody należy trudność w kwantyfikacji 
dokonanych obserwacji oraz stosunkowa łatwość 
nadinterpretacji zebranych danych.

On JOB to metoda autorska łącząca zalety IDI (a nawet 
otwartego wywiadu pogłębionego) z tradycyjną obserwacją 

uczestniczącą



Ale czasem opłaca się 
działać niestandardowo!



• Pracownicy produkcji, 
inżynierowie, marketingowcy 
i sprzedawcy

• Furgonetka
• Supermarket
• Narzędzia 
• Krzewy i rupiecie 

Black&Decker
wsłuchiwanie się w głos klienta



• Koniec kwestionariuszy
• Rozmowa osobista

Hotele Mandarin
bezpośrednie badania satysfakcji



• Organizowanie dyskusji –
debaty na temat satysfakcji

• Spotkania organizowana raz 
na rok

Texas Instruments
dyskusja nad wynikami badań satysfakcji



• 470 pracowników
• 1300 klientów  
• Dwa razy w roku
• Bezpośrednie kontakty

IBM – „Partnership Executive”



• 1991
• Boston, bunt restauratorów  
• 3 lata codziennych spotkań z 

klientami (niezadowolonymi) 
• System rabatowy 
• 350 tys. nowych klientów

American Express
spotkania z niezadowolonymi klientami 



• Klienci jako specjaliści od HR
• Angażowanie klientów w 

działania firmy

Motorola
klient ekspertem HR



Zasady skutecznych badań 
satysfakcji i lojalności

Szczegółowa analiza procesów i standardów obsługi, 
a nie ogólne pytania 

Sytuacja firmy na tle konkurencji (benchmarking)

Celem jest lojalność klientów (nie tylko zadowolenie)

Słuchaj klientów, mogą być najlepszymi doradcami

Pracownicy również wpływają na lojalność klientów



Program badań
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Klasyczne badania typu tajemniczy klient (Mystery Shopper)

Badania jakościowe klientów

Audyty jawne - obserwacje pracowników w kontekście jakości
obsługi

Rankingi punktów sprzedaży z przyznawaniem nagrody/nagród
imiennej i/lub grupowej dla zespołu

Dyskusje z audytorami po obserwacjach tajemniczy klient w formie
grup dyskusyjnych

Badania jakościowe pracowników obsługi klientów

Badania tajemniczy klient z udziałem autentycznych,
zrekrutowanych do tych potrzeb klientów

Pomiary eksperckie (typu tajemniczy klient) w doświadczonych w
dziecinie fachowców na niewielkich próbach badawczych (stricte

Badanie tajemniczy klient w obszarze B2B

Pomiary eksperckie (typu tajemniczy klient) w wykonaniu trenerów
z natychmiastowym feedbackiem

Projekty typu "złoty klient", czyli obserwacje tajemniczy klient
połączone z przyznaniem nagrody (najczęściej gotówkowej)

Tak, często Tak, sporadycznie Nie Nie wiem

Jakie badania z zakresu jakości obsługi klientów prowadzi Pana/i 
firma?

PTBRiO, wrzesień 2013, konferencja JSL; badanie CATI/CAWI, N=110 zleceniodawcy badań 



Poszukiwanie korzyści biznesowych 
1. Wskazanie grupy docelowej, której satysfakcja będzie 

najważniejsza, gdyż nie da się jednocześnie zadowolić 
wszystkich. 

2. Wypracowanie hipotez np. wg modelu KANO, z 
perspektywy klienta: „musi być”, „im więcej tym lepiej”, 
„budzące zachwyt”. 

3. Znalezienie szerszego kontekstu potrzeb konsumenckich a 
szczególnie sposobów ich zaspokojenia. 

4. Równoczesne zaangażowanie osób pierwszego kontaktu 
(z konsumentem) oraz osób odpowiedzialnych za biznes.

5. Ustalenie celów.
6. Systematyczna kontrola procesu (narzędzia, odsłuch 

wywiadów, samodzielne wyjście w teren).
7. Akcentowanie kluczowych wniosków.
8. Stworzenie rankingu sprzedawców (doradców). 
9. Komunikowanie wyników badań. 
10. Rewitalizowanie programów szkoleniowych.



Metody badań
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Identyfikacja 
grupy docelowej

Identyfikacja 
krytycznych 

obszarów relacji

Kontrola 
standardów 

obsługi

Kontrola
efektów działań 

naprawczych
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Badanie 
segmentacyjne

Badania 
satysfakcji i
lojalności 

Analiza 
przypadków 
krytycznych

Mystery
shopper

Badania 
satysfakcji i 
lojalności



Program badań satysfakcji i lojalności

Etap wstępny 
jakościowy

Warsztaty z
pracownikami, FGI z 

klientami, IDI z 
decydentami 

Powody satysfakcji i niezadowolenia, 
Dotychczasowe i planowane strategie 
lojalnościowe
Zarys możliwych opcji działań 
prolojalnościowych

Etap ilościowy Np. wywiady face to 
face

Określenie:
- zadowolenia z aspektów działania, 
- barier zmiany dostawcy, 
- wizerunku, 
- produktów konkurencyjnych, 
- chęci zakupu, rekomendacji

Etap 
konsultacyjny

Warsztaty eksperckie, 
warsztaty z 

pracownikami

Prezentacja wyników
Opracowanie strategii prolojalnościowych
Opracowanie programów poprawy działania 



Podróż konsumenta 
(customer journey)



Podróż konsumenta 
(customer journey)

1. Jak firma podchodzi do drobiazgów, które dla konsumenta są warunkami 

koniecznymi (obserwacja, wywiad)? Ocena za sposób rozwiązania 

problemu, także metoda, w jaki sposób firma próbuje odzyskać zaufanie?

2. Czy potrafisz wykorzystywać szanse, mają pomysły na przewidywanie 

sposobów zaspokojenia potrzeb. Docelowo chodzi o wywoływanie 

podziwu u odbiorcy. 

3. Należy wykonać mapy dla wszystkich kluczowych grup docelowych 

marki – zgodnie z ustaleniami z segmentacji lub innych analiz.



• Dzięki takiej mapie możemy odtworzyć obraz marki 
istniejący w głowie konsumenta, stworzony przez wszystkie 
zapamiętane zdarzenia i kontakty pomiędzy nim a konkretna 
marką.

• Musi bazować na faktycznych potrzebach, sposobach ich 
zaspokojenia i doświadczeniach konsumentów.

7
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Podróż konsumenta 
(customer journey)

1. Drobiazgi, detale 
2. Sposoby rozwiązywania problemów 
3. Metody odzyskiwania zaufania 
4. Wykorzystanie szans na nowe sposoby 

zaspokojenia potrzeb 
5. Wywołanie podziwu u odbiorcy 



MODEL KANO
• Cechy obowiązkowe (must be 

quality) to takie, które muszą być 
standardowo zawarte w produkcie lub 
usłudze, bez nich nie spełnia swojej 
funkcji. Nie ma również znaczenia 
w osiągnięciu satysfakcji – ich istnienie 
w produkcie uznawane jest 
za oczywiste, brak przekłada się 
na utratę klienta.

• Cechy jednowymiarowe (one 
dimensional quality) mają największe 
znaczenie dla satysfakcji klienta 
z produktu czy usługi, kształtują 
jakość. Są to cechy poszukiwane 
przez klienta, im jest ich więcej, tym 
większa szansa na spełnienie 
wymagań. Ich brak powoduje wzrost 
niezadowolenia, ale nie tak gwałtowny 
jak w przypadku cech obowiązkowych.

7
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Cechy wabiące (attractive quality) mają 
za zadanie przyciągnąć klienta 
do produktu lub usługi, przewyższają 
bowiem jego wymagania. Ich wpływ 
na zadowolenie klienta nie jest 
szczególny, kiedy ich nie ma, mogą 
jedynie powodować utratę 
zainteresowania produktem lub usługą.

Cechy obojętne lub pomyłki są 
niezauważalne, czyli kompletnie zbędne. 
Nie wpływają ani na obniżanie, ani 
wzrost zadowolenia klientów.



Analiza przypadków krytycznych 

• Analiza przypadków krytycznych (critical incident technique, CIT) 

to jedno z narzędzi w badaniu satysfakcji klientów. 

• To technika klasyfikacji bazująca na analizie opisów zdarzeń 

krytycznych ‒ bardzo pozytywnych i zdecydowanie negatywnych.

• Pomaga wskazać prawdziwe problemy jakościowe firm oraz 

zarysowuje niezbędne zmiany w ogólnym podejściu kadry 

kierowniczej do konsumenta umożliwiające istotny wzrost jego 

satysfakcji.

7
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Analiza przypadków krytycznych 

• Zdarzenie krytyczne musi spełniać cztery podstawowe 
kryteria, aby móc zostać przyjęte do badania CIT:

1. występowanie interakcji pomiędzy konsumentem a 
pracownikiem; 

2. bycie bardzo zadowolonym lub niezadowolonym z punktu 
widzenia konsumenta;

3. bycie odrębnym epizodem;
4. bycie na tyle szczegółowym faktem, aby prowadzący 

wywiad mógł go sobie wyobrazić, a konsument pamiętał i 
zechciał nam o tym szczegółowo opowiedzieć.

7
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CSI 
(Customer Satisfaction Index)



Przykładowe czynniki warunkujące
ocenę jakości obsługi

Szybkość z 
jaką klient 
zostanie 

obsłużony

Kompetencje 
sprzedawcy

Uprzejmość 
sprzedawcy

Uwaga 
poświęcona 

klientowi



Wskaźnik badania satysfakcji klientów

Wskaźnik satysfakcji klientów 
CSM = suma punktów przyznana przez klientów w poszczególnych kategoriach 

÷ liczba kategorii

CSI = suma punktów przyznana przez klientów w poszczególnych kategoriach ×
odpowiednia waga ÷ liczba kategorii

Poszerzony wskaźnik satysfakcji klientów –
CSI (Customer Satisfaction Index)

Przy badaniu satysfakcji wykorzystując ten wskaźnik należy wcześniej 
ustalić zadowalający poziom satysfakcji i do niego dążyć. Można przy 

obliczaniu tego wskaźnika posłużyć się 10-punktową skalą. 



Wskaźniki satysfakcji klientów 
CSM/CSI

• Kategorie: czynniki uważane przez klientów za najważniejsze: czas 
dostarczenia, uprzejmość personelu, opakowanie, itd. (wyłonione np. w czasie 
FGI, ankiet audytoryjnych).

• Dla kogo? Rynki instytucjonalne i usługi (raczej nie FMCG).
• Zastosowanie:

o Ewentualna korekta strategii marketingowej.
o Narzędzie motywacji pracowników do usprawnienia relacji z nabywcami.
o Materiał porównań między jednostkami firmy.
o Dane uwiarygodniające firmę wobec nowych kontrahentów.

Zadaniem CSM/CSI jest sprawdzenie, w jaki sposób aktualni 
i potencjalni klienci postrzegają Twoją firmę. 



% wskazań Top2Boxes 
(oceny 5+6)

kultura osobista

umiejętność wyczerpującej 
odpowiedzi

komunikatywność

odpowiednia prezentacja produkt

wyczerpująca wiedza produktowa

pomoc w dobieraniu produktów

wskazanie przymierzalni

dostępność osoby obsługującej

umiejętność opowiedzenia o 
produkcie

rozpoznanie potrzeb

zaproponowanie w nienachalny 
sposób produktu dodatkowego
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Net Promoter Score (NPS)

Fred Reichheld, 
Bain & Company



Wskaźnik rekomendacji
Net Promoter Score (NPS)

• NPS jest miarą lojalności klientów i jakości budowanych z nimi relacji (ważne 
monitorowanie długoterminowe).

• Pozwala ocenić, w którzy klienci są istotni i kluczowi dla marki. Kto generuje 
najwięcej zysku, w kogo warto inwestować. 

• Umożliwia określenie poziomu lojalności klientów oraz jego monitorowanie.
• Tworzy się go zadając klientom jedno pytanie: 

„Na ile jest prawdopodobne, że polecił(a)by Pan(i) naszą firmę 
rodzinie/znajomym?” 

Wskaźnik
rekomendacji (NPS)% Zwolenników % Krytyków

10

8 7
6 5 4 3 2 1 0

Obojętni

„zdecydowanie                                  
prawdopodobne” „zupełnie nieprawdopodobne”

9



CES (customer effort score) 
• Ile wysiłku musiał(a) Pan(i) włożyć w uzyskaniu 

odpowiedzi na swoje zapytanie? Oceń to w skali od 1 
(bardzo mały wysiłek) do 5 (bardzo duży wysiłek).

• Opracowano drugą wersję miernika CES (2.0), w której 
pytanie wygląda inaczej: w jakim stopniu zgadzasz się z 
następującym stwierdzeniem „Firma X zrobiła wszystko, 
aby ułatwić mi [zamówienie produktu/skorzystanie z 
usługi/uzyskanie informacji]”? Oceń stopień zgodności z 
tym stwierdzeniem w skali od 1 do 7, gdzie 1 oznacza 
„Zdecydowanie się nie zgadzam”, a 7 „zdecydowanie się 
zgadzam”.

8
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CES (customer effort score) 
• Badanie „wysiłkowości” procesów znajduje swoje szczególne 

uzasadnienie przy ścieżkach konsumentów realizowanych w 
Internecie (np. proces zakupu w sklepie internetowym). 

• CES to idealny miernik procesów bezobsługowych, bez 
udziału człowieka.

• Wskaźnik CES sprawdzi się także w pomiarze jakości 
kanałów obsługi (call center czy placówka, oddział firmy), w 
ocenie procesu zgłaszania reklamacji czy wszelkich interakcji 
na linii klient‒marka. 

• Jedno precyzyjne pytanie, na które łatwo odpowiedzieć. To 
sprzyja większej partycypacji w ankiecie.

8
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CES (customer effort score) 
• Na co trzeba uważać przy stosowaniu CES? S
• Niewiele mówi o całości relacji klienta z marką. Skupia się tylko na 

interakcjach, przez co pomija aspekty dotyczące benefitów 
produktów (czy usług), ceny oraz wpływu pozycjonowania marki. 

• Nie pozwala również na podzielenie konsumentów, ponieważ sama 
„wysiłkowość” nie stanowi żadnej cechy. Z tych powodów 
kwalifikujemy go jako taktyczny, czyli przydatny do pomiaru 
satysfakcji w bardzo określonych warunkach. 

• Aby mieć pewność rzetelności badania CES, trzeba przeprowadzać je 
jak najszybciej po interakcji klienta, którą chcemy mierzyć. 

8
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FCR (first contact resolution)
1. Czy sprawa, z którą Pan/Pani się 

kontaktował(a) została rozwiązana?
2. Ile razy Pan/Pani się kontaktował(a), aby 

rozwiązać sprawę? 
3. W jakim stopniu doradca odpowiedział na 

Pan/Pani pytanie lub zrealizował dyspozycję, z 
którą się Pan/Pani zgłosił(a)? 

4. Ile razy Pan/Pani kontaktował(a) się w celu 
złożenia dyspozycji lub załatwienia sprawy? 

8
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FCR (first contact resolution)
• Wskaźnik FCR pozwala przewidywać poziom kosztów obsługi 

klienta. Przyjmuje się, że wzrost o 1% w wyniku FCR pozwala na 
redukcję kosztów o 1% w pracy infolinii. Jest to zatem dobre 
narzędzie do usprawniania wewnętrznych procesów i obsługi 
klienta. 

• Klient będzie usatysfakcjonowany właśnie wtedy, kiedy jego 
dyspozycje będą realizowane w jak najkrótszym czasie i przy 
minimalnym nakładzie sił. 

• Łatwość interpretacji pytania przekłada się na intuicyjność 
wyników. Od razu wiemy, nie mając nawet porównania, że jeśli 
50% konsumentów nie rozwiązało swojej sprawy przy 
pierwszym kontakcie, świadczy to o słabości obsługi. 
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FCR (first contact resolution)
Na co trzeba uważać przy korzystaniu z FCR? 

• Podsumowanie ankiet zawierających FCR stanowi wierzchołek 

góry lodowej w zrozumieniu, gdzie leży problem (niski wynik) 

lub co decyduje o wysokiej jakości obsługi (wysoki wynik). 

• Miernik daje jasną odpowiedz na pytanie „jak jest”, ale nie 

pomaga w zrozumieniu „dlaczego tak jest”. 
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Trendy w 
pomiarach jakości 
obsługi
Źródło:
Arkadiusz Wódkowski
AMPS
Prezentacja na konferencji „Jakość, satysfakcja, lojalność”

Na podstawie:
Badania trendów w jakości obsługi
CAWI, N=110, zleceniodawcy badań 
Mands



Jak działa konkurencja?

• Wysłanie pracowników jako audytorów do firm 
konkurencyjnych.

• Wyczulenie pracowników na potrzeby klientów.
• Nauka rozpoznawania i weryfikowania realizacji 

standardów.
• Poznawanie zwyczajów konkurencji – czerpanie 

dobrych wzorów i uczenie się na cudzych 
błędach.

Pracownicze wejście w buty klienta

Pracownicy zdobywają wiedzę nt. branży, zapoznają się z 
rozmaitymi formami obsługi klienta.



Złoty Klient

• Projekty typu "złoty klient", czyli 
obserwacje tajemniczy klient 
połączone z przyznaniem nagrody 
(najczęściej gotówkowej).

Akcja reakcja 



Mystery shopping - trenerski

• Po audycie specjalnie wyselekcjonowany
audytor – trener omawia z
pracownikiem mocne i słabe strony
obsługi.

Audyty MS a zaraz po nich wsparcie szkoleniowe 
ze strony audytora

Quality



Audyty b2b

• Firmy audytują firmy
• Procesy negocjacyjne. 

Możliwość zdobycia wiedzy o 
cenie ostatecznej. 

• Najczęściej z audytorem 
asystującym.

Tożsamość audytora podstawą 



Mystery shopping - ekspercki

• Badanie jakościowe.
• Specjaliści zajmujący się na co 

dzień jakością obsługi rekrutowani 
z branż niekonkurencyjnych do 
zleceniodawcy. 

Wyselekcjonowana grupa ekspertów w roli tajemniczych 
klientów



Dyskusje z audytorami

W poszukiwaniu insight-ów

• Pogłębienie wyników 
ilościowych



Niezwykle trudno sabotować standardy, które samemu się tworzy!

Opinie pracowników
Aktywne angażowanie pracowników w działanie 

firmy związane z jakością 

• Komunikowanie wyników badań 
klientów.

• Zapraszanie na grupy dyskusyjne z 
klientami. 

• Zapraszanie na warsztaty zmierzające 
do tworzenia/rewitalizacji standardów 
jakości obsługi.



Dosyć trudno 
jest grać nie 
swoją rolą 

przez dłuższy 
czas!

• Specjalny audytor towarzyszy 
pracownikowi przez cały dzień pracy. 

• W zaawansowanych formach 
obserwacja kończy się wywiadem 
pogłębionym z pracownikiem.

• Można korzystać z formy cienia, 
można też być bardziej aktywnym 
badaczem. 

Pracownicy 
Audyty on-job. 

Dzień pracy sprzedawcy/handlowca/doradcy.



Klasyczny Mystery Shopping

• Wizyty audytorów w placówkach, 
rozmowy telefoniczne, e-maile.

• Audytorami mogą zostać np. 
pracownicy firmy badawczej lub 
odpowiednio wyszkoleni klienci.

• Monitorowanie zachowań 
indywidualnych sprzedawców.

Działanie tajemniczego klienta

Wejście w rolę klienta, pozwala poznać 
doświadczenia klient z zakresu obsługi w 

firmie.



Rozmowa z klientem

• Badania jakościowe.
• Rozmowy z klientami podczas FGI lub 

IDI.
• Zwrócenie uwagi na to czym różniły się 

oczekiwania klienta od uzyskanej 
obsługi.

• Skupienie się na powtarzających się 
kwestiach.

• Dokładna analiza problemów.

Pytanie klientów o obszary niezadowolenia

Wprowadzanie zmian zgodne 
w uzyskanymi wynikami.



Zbieraj opinie klientów 

• Badania ilościowe.
• Regularne przeprowadzanie ankiet 

wśród klientów.
• Zbieranie danych na wiele 

sposobów (np. w placówkach po 
wizycie, e-mailem, przez interenet, 
listownie, telefonicznie).

Proś klientów o ocenę jakości obsługi

Ile grup docelowych tyle form!

Powtarzalność i regularność wykonywania badań 
pozwala porównywać wyniki i śledzić zmiany.



Współdziałanie 

9
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• Przedstawione badania często
realizowane są łącznie. Razem dają
bowiem całościowy obraz relacji
łączącej klienta z firmą/marką.

• Niektóre używane w badaniach
wskaźniki są więc wspólne dla każdego
z typów badań.

• Każde z badań musi zostać dostosowane
do indywidualnych potrzeb firmy
– powinno być „skrojone na miarę”.

Badania 
jakości obsługi

Badania 
lojalności 
Klientów

Badania 
satysfakcji 
Klientów





Budowanie jakości obsługi…
• zaczynamy od podstaw („trzeba odrobić alfabet”)
• z czasem wymagamy więcej – standardy bazowe a optymalne („możesz” staje się 

„musisz”)

TAK NIE
ü Istnieją różne modele biznesowe: 

niekiedy sprzedają półki (Zara, 
Deichmann)

ü Doradztwo to pożądany kierunek rozwoju
ü Każdy pracownik musi posiadać umiejętność

odczytania potrzeb klienta i obsługiwać
według skryptu doradcy lub sprzedawcy w
zależności od konkretnej sytuacji

…przebiega etapami

Czy każdy sprzedawca powinien stać się doradcą?



Czy to się opłaca?

Około 6-10% wzrostu przychodu w perspektywie długoterminowej, choć 
trudno to wykazać w syntetycznych wyliczeniach

Tworzenie, wdrażanie
i monitorowanie 

standardów

Kosztowna inwestycja, która 
przekłada się na biznes

Gwałtownie wzrasta spełnianie „twardych standardów”: cross-sell, wskaźniki 
rekomendacji i finalizacji, podtrzymywanie kontaktu

Aspekt psychologiczny – pracownicy odkrywają własny wyższy potencjał 
sprzedażowy

Wyższy wskaźnik finalizacji, więcej klientów obsługiwanych sprzedażowo 
– „ruch nie ucieka”, ale jest efektywnie wykorzystany



ü Określają poziom zadowolenia klientów z obsługi i pomagają w 
opracowaniu standardów jakości obsługi.

ü Rekonstruują obraz Organizacji widzianej oczami klienta.
ü Nakreślają obraz Organizacji na tle konkurentów.
ü Mierzą poziom lojalności oraz poziom satysfakcji 

wyselekcjonowanych grup klientów.
ü Ukazują, dlaczego i którzy niezadowoleni klienci są wciąż 

lojalnymi klientami.
ü Wskazują, dlaczego i którzy zadowoleni klienci mogą 

rezygnować z usług Organizacji.
ü Definiują priorytety poprawy poszczególnych obszarów działania 

firmy.
ü Angażują i wykorzystują potencjał pracowników firmy w procesie 

poprawy działania.

Korzyści z badań obsługi, 
satysfakcji i lojalności



Obsługa, satysfakcja i lojalność 
złote zasady

Nie tylko zadowolenie, ale i lojalność 

Nie tylko wypełnianie obowiązków, 
ale i zaangażowanie

Nie tylko pomiar, ale i zarządzanie

Klient

Pracownik

Zarząd



Kluczowe błędy obsługi w opinii polskich konsumentów



Źródło:
Artur Noga-Bogomilski

GfK Polonia
Prezentacja na konferencji „Podróż przez 

doświadczenia”

Na podstawie:
Badania polskich konsumentów

CAWI, N=1000
GfK Polonia 



Posługiwanie się skomplikowanych
i niezrozumiałym językiem

• Warsztaty samochodowe
• Finanse
• Technologia i IT
• Oprogramowanie



Brak kontaktu po sprzedaży 
(mimo wcześniejszej 

obietnicy)
„(…)obiecali mi przecież!”

„(…)te życzenia takie sztuczne, 
odczytywane chyba z kartki no ale 

zawsze…”

„(…)wszystko miło, fajnie i w ogóle 
ale tylko do podpisania umowy. 

Potem pies z kulawą nogą się nie 
zainteresuje.”



Pomyłki i błędy w rozliczeniach, 
zamówieniach, dokumentach

• Błędnie naliczone rachunki, 
opłaty i prowizje

• Towarry, których nie 
zamawialiśmy

• Wykorzystywanie klauzuli, na 
które się nie zgadzaliśmy

• Błędne zapisane lub odczytane 
dane osobowe



Niski poziom kultury 
osobistej pracowników 

obsługi

• Pracownik niemiły, 
nieuprzejmy, opryskliwy

• Skrajna bierność, pasywność
• „Praca jako kara”
• „Klient jako przeszkoda”



Schematyczne traktowanie 
klienta

• Pracownik obsługi nie był elastyczny w realizacji moich 
potrzeb

• Standaryzacja, która przeradza się w bezduszny 
automatyzm



Brak postawy pro-klienckiej

• „Czułem się jak petent a nie klient”
• Petent prosi a druga strona może 

coś dać albo nie. Petent ma zawsze 
słabszą pozycję

• Tymczasem Klient wymaga, 
wybiera, decyduje…



Ukrywanie lub naginanie 
informacji związanych z ofertą

• Regulaminy, których nikt nie czyta
• (*) Gwiazdki w umowach, których 

nikt nie rozumie
• Niejasne lub „ukryte” bariery 

„wyjścia”/rozwiązania umowy



Brak wystarczającej wiedzy o 
produktach i usługach

• Szczególnie widoczne w przypadku 
zaawansowanych usług i produktów 
(bankowość, ubezpieczenia, doradztwo 
finansowe, telekomy)

• Zjawisko „sezonowości wiedzy” w 
przypadku pracowników niektórych 
punktów sprzedaży oferujących 
produkty różnych marek 



Długi czas oczekiwania na 
obsługę

• Kolejka
• Awaryjność systemów 

informatycznych
• Chaos komunikacyjny 

i kompetencyjny
• Skomplikowane 

procedury/biurokracja



Brak zainteresowania 
rzeczywistymi potrzebami 

Klienta• Pracownik obsługi nie interesowało 
czego (jakiego produktu, rozwiązania) 
naprawdę potrzebuję.

• Pracownik sprzedawał w sposób 
nachalny,   wręcz „wciskał” produkt lub 
usługę

• „Polowanie na klienta”, które w obliczu 
dążenia do realizacji planów 
sprzedażowych może przerodzić się w 
patologię. 

• Up- selling ? Walka o podniesienie 
wartości paragonu – a co z budowaniem 
relacji?



15.06.2019 „10 grzechów głównych w obsłudze”

19 tykających bomb
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M Brak zainteresowania rzeczywistymi potrzebami klienta.
M Długi czas oczekiwania na obsługę.
M Brak wystarczającej wiedzy o produktach i usługach.
M Ukrywanie lub naginanie informacji związanych z ofertą.
M Brak postawy proklienckiej i schematyczne traktowanie klienta.
M Niski poziom kultury osobistej pracowników obsługi.
M Pomyłki i błędy w rozliczeniach, zamówieniach, dokumentach.
M Brak kontaktu po sprzedaży (mimo wcześniejszej obietnicy).
M Brak zainteresowania klientem, niezaopiekowanie, pozostawienie samemu sobie.
M Brak kumulowania wiedzy o konsumencie.
M Natarczywość, nachalność sprzedawców wobec klientów.
M Brak dobrej, funkcjonalnej strony internetowej lub aplikacji mobilnej.
M Niestaranne wykonanie usługi.
M Niehigieniczni pracownicy.
M Niedotrzymanie obietnicy złożonej klientowi.
M Słaby, utrudniony kontakt z firmą.
M Niedopasowany, nieodpowiedni strój pracownika obsługi.
M Zachowania obsługi wprawiające konsumenta w zakłopotanie.

Co irytuje cię w obsłudze klienta?



Źródło: Ipsos, CAPI, maj 
2019 r. 

Procent osób, które 
wskazały poszczególne 
błędy obsługowe, jako te 
które najbardziej irytują 
klientów.

Nie sumuje się do 100%, 
ponieważ można było 
wskazać (na 
przygotowanej liście) kilka 
odpowiedzi. Max. 3. 

15.06.2019 Błędy w obsłudze klienta

37%

29%

26%

20%

20%

19%

19%

16%

15%

15%

14%

12%

12%

10%

8%

8%

7%

7%

5%

Długi czas oczekiwania na obsługę.

Natarczywość, nachalność sprzedawców…

Ukrywanie lub naginanie informacji związanych…

Brak wystarczającej wiedzy o produktach i…

Niestaranne wykonanie usługi.

Brak zainteresowania rzeczywistymi…

Posługiwanie się skomplikowanym i…

Brak postawy proklienckiej i schematyczne…

Pomyłki i błędy w rozliczeniach, zamówieniach,…

Niedotrzymanie obietnicy złożonej klientowi.

Brak zainteresowania klientem,…

Brak kumulowania wiedzy o konsumencie.

Słaby, utrudniony kontakt z firmą.

Brak dobrej, funkcjonalnej strony internetowej…

Brak kontaktu po sprzedaży (mimo…

Niedopasowany, nieodpowiedni strój…

Niehigieniczni pracownicy.

Zachowania obsługi wprawiające konsumenta…

Niski poziom kultury osobistej pracowników…

Co irytuje cię w obsłudze klienta?
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