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Doskonalenie procesu obsługi klienta przy wykorzystaniu badań 
typu „Tajemniczy Klient” na przykładzie Ford Polska Sp. z o.o.

Streszczenie

Celem rozważań jest zaprezentowanie jednej z metod sprawdzenia jakości obsługi klienta w pro-
cesie sprzedaży i/lub realizacji usługi – badania typu „Tajemniczy Klient”. 

Opisane badanie przeprowadzono wśród dealerów firmy Ford Polska Sp. z o.o. w listopadzie 
2011 r. Dokonano analizy założeń przyjętych do badania, sposobu jego realizacji oraz wykorzystania 
wyników badania do doskonalenia standardów obsługi klienta. 

Zaprezentowano także sposób wykorzystania końcowych wyników tych badań, a także pewne 
ogólne wnioski dotyczące wpływu wybranych zagadnień na doskonalenie procesu obsługi klienta 
przez Ford Polska Sp. z o.o.

Słowa kluczowe: „Tajemniczy Klient”, gra rynkowa, doskonalenie jakości obsługi klienta. 

Kody JEL: D22, D23, D83, M42 

Wstęp

Badania opinii i jakości obsługi realizowane metodą typu „Tajemniczy Klient” mają 
w Polsce dość krótką historię. Na podstawie informacji zamieszczanych m.in. w Internecie 
przez firmy świadczące ten rodzaj usług, za początek Mystery Shopping1 na rynku krajowym 
można przyjąć lata 90. ubiegłego już wieku2. 

„Tajemniczy Klient” narodził się w latach 60. w USA. Początkowo jego zadaniem było 
obserwowanie bankierów, diagnozowanie oszustw i odstępstw w transakcjach finansowych3. 
Współcześnie badania typu „Tajemniczy Klient” prowadzone są praktycznie w każdym ob-
szarze działalności gospodarczej. Korzystają z nich sieci sklepowe, banki i towarzystwa 
ubezpieczeniowe, hotele, restauracje, stacje benzynowe, firmy telekomunikacyjne, dealerzy 
samochodowi. Coraz powszechniejsze są badania obsługi klienta w urzędach administracji 
państwowej lub jednostkach samorządu terytorialnego. 

Najogólniej ujmując, badanie typu „Tajemniczy Klient” jest to sposób sprawdzenia ja-
kości obsługi klienta w procesie sprzedaży i/lub realizacji usługi przez daną firmę4. Badanie 
takie może być zlecone przez samą firmę, jednostkę, która sprawuje nad nią nadzór lub przez 
firmy konkurencyjne prowadzące badania porównawcze. Wszędzie tam, gdzie dochodzi do 
kontaktu pracownika danej firmy z klientem istnieje potencjalny obszar do zbadania i na-

1  Badania typu „Tajemniczy Klient” mają kilka  nazw, także angielskich, które są powszechnie i wymiennie stosowane 
w publikacjach. 
2  Patrz: Bibliografia. 
3  http://www.tajemniczyklient.eu [dostęp: 20.12.2011]. 
4  Definicja własna. 
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stępnie – do doskonalenia. Wyniki badań typu „Tajemniczy Klient” są właśnie stosowane 
do doskonalenia procesu obsługi klienta i osiągnięcia przewagi konkurencyjnej nad innymi 
uczestnikami gry rynkowej. 

W tym miejscu należy przywołać dane mówiące, że jedynie ok. 4% klientów niezado-
wolonych z jakości obsługi przez daną firmę składa skargę. Większość, bo 96% o swoim 
niezadowoleniu informuje znajomych, przyjaciół i rodzinę. W marketingu przyjmuje się 
zasadę, że zadowolony klient poinformuje o tym fakcie 8 znajomych, zaś niezadowolony – 
185. Dlatego w procesie obsługi klienta tak ważna jest metodyka pozyskiwania informacji 
zwrotnych. Źródła, takie jak rejestr skarg, odpowiedzi na ankiety, forum internetowe na 
danej stronie nie są wystarczające i nie dają pełnego obrazu o opiniach klientów. Badania 
typu „Tajemniczy Klient” są dużo bardziej miarodajne, aczkolwiek same w sobie również 
nie mogą być traktowane jako jedyne wiarygodne źródło materiału do analizy. 

Ponadto, koszty pozyskania nowego klienta przez firmę wiążą się z poniesieniem kon-
kretnych wydatków m.in. na reklamę, promocję produktu, wprowadzenie programów lojal-
nościowych. W procesie doskonalenia obsługi klienta i podnoszenia poziomu satysfakcji 
należy pamiętać, że koszt utrzymania klienta zwykle jest pięciokrotnie niższy6 od kosztu 
jego pozyskania. 

Niestety, wiele firm zdaje się nie pamiętać o powyższych liczbach. Często zlecają one 
badania typu „Tajemniczy Klient”, a następnie nie wykorzystują wyników badań i pozy-
skanych informacji do doskonalenia procesu obsługi klientów. Działania zmierzające do 
poniesienia jakości obsługi są więc jedynie pozorne. 

Nie należy nigdy zapominać o prostej maksymie: „jeśli nie zadbasz o swoich klientów, 
zrobi to konkurencja”7.

Etapy badania 

Zlecenie i scenariusz audytowy

Audytor otrzymuje zlecenie przeprowadzenia wizyty w wybranym punkcie lub kilku 
punktach. Zwykle zleceniodawca określa termin realizacji badania, często także godziny 
jego przeprowadzenia. 

Do każdego zlecenia opracowywany jest scenariusz. Określa on warunki brzegowe ba-
dania: jak ma się zachowywać audytor, jaką usługę i/lub zakup realizuje, jaka jest kwota 
transakcji i forma jej finansowania. Scenariusz zawiera także wytyczne dotyczące tego, na 
co audytor w procesie obsługi ma zwrócić szczególną uwagę. 

Scenariusz powinien być tak opracowany, aby „Tajemniczy Klient” stał się przecięt-
nym klientem i nie mógł zostać rozpoznany przez obsługę. Zwykle nacisk kładziony jest 
na umożliwienie przejęcia inicjatywy przez pracowników badanej firmy, aby w ten sposób 
sprawdzić ich profesjonalizm, zaangażowanie, stopień realizacji procedury obsługi klienta 
i posiadanych predyspozycji handlowych. 

5  Patrz szerzej: http://pl.wikipedia.org/wiki/Mystery_shopping [dostęp: 20.12.2011].
6  Tamże.
7  Patrz szerzej: http://www.ankietki.com/mysteryshopper_tajemniczyklient.htm [dostęp: 02.01.2012].
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Badanie czyli audyt

W trakcie przeprowadzania badania istotnymi jego elementami jest obiektywizm i rzetel-
ność. Audytor musi ponadto wykazać się także spostrzegawczością i refleksem. 

Obiektywne podejście do badanej firmy wymaga odejścia od prywatnych doświadczeń 
lub uprzedzeń audytora. Jeśli z jakichś powodów obiektywizm ten nie może być zachowany, 
profesjonalizm i rzetelność audytorska wymaga, aby takie badanie zrealizował ktoś inny. 
Również w przypadku wystąpienia potencjalnego konfliktu interesów (np. współmałżonek 
pracuje w badanej placówce) należy zgłosić ten fakt do agencji zlecającej badanie. 

Rzetelność audytora jest podstawą zrealizowania badania na najwyższym poziomie. 
Obejmuje ona zarówno przygotowanie do badania do strony formalnej (znajomość klienta, 
produktów), jak i dokładne zrealizowanie wymagań agencji badawczej (wysoka jakość na-
grania audio, precyzyjne dopowiedzi w pytaniach otwartych kwestionariusza). 

Raport z audytu – Kwestionariusz poaudytowy

Raport z audytu czyli Kwestionariusz poaudytowy jest dokumentem, który wypełnia au-
dytor po zakończeniu badania. Zwykle do każdego badanego punktu audytor wypełnia jeden 
kwestionariusz. Niektóre firmy badawcze ściśle określają czas wypełnienia kwestionariusza, 
np. 24 godziny od momentu zakończenia badania. Kwestionariusz może zawierać pytania 
otwarte, w których audytor może przedstawić swoje opinie, wrażenia, własne spostrzeżenia 
i obserwacje, a także pytania zamknięte, dotyczące konkretnych zagadnień procesu obsługi. 
Mogą one dotyczyć np. wyglądu placówki, parkingu, czystości, oznakowania dojazdu. 

Zawartość kwestionariuszy zostaje następnie przeanalizowana i opracowana w formie 
końcowego raportu, który podsumowuje wyniki badań oraz – na życzenie zleceniodawcy 
– formułuje postulaty dotyczące przeprowadzenia ewentualnych zmian.

Badania typu „Tajemniczy Klient” w Ford Polska Sp. z o.o. 

Ford Polska Sp. z o.o.8  jest częścią globalnej korporacji, którą jest Ford Motor Company 
– koncern motoryzacyjny z siedzibą w Dearborn (USA), założony w 1903 r. przez Henry`ego 
Forda. W Polsce Ford Polska sprawuje rolę importera, sprzedaje modele samochodów oso-
bowych oraz ciężarowych za pomocą sieci dealerów składającej się z ponad 60 placówek na 
terenie całego kraju. 

Ford Polska w systemowym podejściu do zarządzania bazuje na wytycznych i zalece-
niach otrzymywanych z centrali europejskiej oraz amerykańskiej. W dążeniu do osiągania 
przewagi konkurencyjnej bazuje na stałym podnoszenia jakości świadczonych usług po-
przez monitorowanie i doskonalenie procesu sprzedaży i jakości obsługi klientów. 

Koncern Ford prowadzi monitorowanie jakości obsługi klienta poprzez badania ankieto-
we we wszystkich krajach europejskich. W 2002 r. w Polsce wdrożono system, polegający 
na tym, że w ciągu 2 miesięcy od daty zakupu samochodu rozsyłano do klientów ankiety 

8  W dalszej treści artykułu będę używać skróconej nazwy „Ford Polska”. Adres strony internetowej: http://www.ford.pl. 
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dotyczące opinii na temat jakości obsługi. Ponieważ procent odpowiedzi oraz jakość infor-
macji zwrotnych nie były satysfakcjonujące ani pomocne we wdrażaniu zmian, Ford Polska 
poszukiwał innych rozwiązań – kierownictwo sięgnęło więc po narzędzie badawcze typu 
„Tajemniczy Klient”. 

Głównym celem prowadzenia tego rodzaju badań była możliwość szybkiego wpływania 
na jego poszczególne elementy (ankiety ogólnoeuropejskie mają bowiem jeden niezmien-
ny wzorzec dla wszystkich krajów) oraz otrzymywania wyników natychmiast po badaniu. 
Dzięki takiej konstrukcji badania Ford Polska może w sposób dynamiczny wprowadzać 
niezbędne uprawnienia. 

Jak podkreśla A. Dąbrowska i P. Wódkowski9, firmy zlecające badanie „Tajemniczy 
Klient” nie zawsze rozumieją, jak ważny jest przepływ informacji. Tylko sprawne przekazy-
wanie informacji na temat jakości obsługi klienta, od centrali do terenu, czyli od prezesa do 
ocenianych pracowników, omawianie słabych i silnych punktów przyczynia się do uspraw-
niania procesu i tworzenia lepszych standardów obsługi. I właśnie taki schemat pionowego, 
dwukierunkowego przepływu informacji zastosował Ford Polska przy konstrukcji badania 
„Tajemniczy Klient”.

 

Założenia do badań typu „Tajemniczy Klient” w Ford Polska 

Salony samochodowe są częstym „obiektem” przeprowadzania badań. Zwykle ocenie 
podlegają organizacja i wygląd salonu, jakość obsługi oraz jazda próbna. Badania prowa-
dzone na zlecenie Ford Polska są rozszerzone o badania porównawcze, tzn. w trakcie jedne-
go badania porównywane są salony i wybrane modele samochodów różnych marek. 

W celu usystematyzowania wymagań, które powinni spełniać dealerzy w zakresie jakości 
obsługi klienta, centrala firmy w 2002 r. rozpoczęła prace nad opracowaniem Standardów 
obsługi klienta. Grupa osób pracujących w dziale sprzedaży, opierając się na własnych 
analizach i informacjach zebranych od dealerów, stworzyła Listę punktów do badania. 
Lista ta stała się podstawą do opracowania standardów realizowanych obecnie w badaniu 
„Tajemniczy Klient”. 

Standardy badania były także konsultowane i omawiane w trakcie spotkań z przedsta-
wicielami Stowarzyszenia Autoryzowanych Dealerów Forda (SADEF), organizacji działa-
jącej od 1994 roku. Analizie poddano m.in. zagadnienia dotyczące formy i zakresu badań 
salonów, wymagań Ford Polska w stosunku do dealerów, a także konsekwencje braku ich 
realizacji. 

W początkowej fazie badań Ford Polska korzystał z różnych firm specjalizujących się 
w badaniach opinii i jakości obsługi. Jednak od roku 2004 r. Ford Polska obsługiwany jest 
przez jedną firmę badawczą. Dzięki ciągłości współpracy została zapewniona wymagana 
jakość dostarczanych raportów i analiz, a także możliwość stałego doskonalenia jakości 
przeprowadzanych badań. 

9  A. Dąbrowska, A. Wódkowski, Znaczenie badania jakości usług przy pomocy metody „tajemniczy klient”, (w:) K. Mazurek-
Łopacińska (red.), Badania marketingowe – skuteczność w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Wrocławskiego we Wrocławiu, Wrocław 2010, s. 137-145.
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Badania „Tajemniczy Klient” realizowane są cyklicznie, co kwartał. Badaniom podlega-
ją wybrane salony w różnych częściach Polski. Każdorazowo zatrudnionych jest od kliku 
do kilkunastu audytorów. 

Standardy obsługi Klienta podstawą badań typu „Tajemniczy Klient”

Poniżej zostaną zaprezentowane podstawowe punkty z listy omawianej w poprzednim 
punkcie artykułu, które są podstawą do konstruowania scenariusza badawczego przez firmę 
realizującą badanie. 

Standardy te, jak już wspomniano, zostały wypracowane w ciągu ostatnich 10 lat, pod-
legają jednak cyklicznej weryfikacji i procesowi doskonalenia, co w dłuższej perspekty-
wie przekłada się na doskonalenie całego procesu obsługi klienta w salonach marki Ford 
w Polsce. 

Standardy obsługi Klienta i badań „Tajemniczego Klienta”10 obejmują 6 punktów, któ-
rych spełnienie jest sprawdzane każdorazowo w takcie badań: 
1. Zauważenie i powitanie Klienta – Klient w ciągu 3 minut od wejścia do salonu powi-

nien zostać powitany przez pracownika poprzez nawiązanie kontaktu wzrokowego i/lub 
skinienie głowy albo bezpośrednio np. „dzień dobry”. Jeśli wszyscy sprzedawcy są za-
jęci, dowolny inny pracownik, np. recepcjonistka, powinien powitać Klienta i poprosić 
o zaczekanie na sprzedawcę. 

2. Identyfikator – Każdy pracownik jest zobowiązany do noszenia w widocznym miejscu 
czytelnego identyfikatora z imieniem i nazwiskiem oraz nazwą zajmowanego stanowi-
ska. 

3. Jazda próbna – Sprzedawca w trakcie rozmowy z Klientem musi zaproponować jazdę 
próbną modelem samochodu, którym jest zainteresowany Klient. W przypadku braku 
samochodu demonstracyjnego w salonie, sprzedawca powinien umówić się z Klientem 
na inny termin. 

4. Dane kontaktowe – Sprzedawca ma obowiązek pozyskania od Klienta danych kontak-
towych (imię, nazwisko, telefon, ew. adres e-mail) w celu nawiązania kontaktu w spra-
wie decyzji o zakupie. 

5. Wizytówka – Klient powinien otrzymać od sprzedawcy wizytówkę imienną lub ogólną 
salonu w dowolnym momencie rozmowy. Może być ona wręczona osobno lub dołączo-
na do materiałów informacyjnych lub folderu. 

6. Telefon do Klienta – W terminie do 3 dni roboczych po wizycie Klienta w salonie sprze-
dawca powinien skontaktować się z nim telefonicznie. W przypadku braku połączenia 
kontakt należy ponawiać kilkakrotnie i/lub zostawić wiadomość w skrzynce głosowej. 

Powyższe standardy podlegają oczywiście ewolucji w czasie. Ford Polska na bieżąco 
monitoruje wyniki badań i proces stałego doskonalenia ma wpisany w swoje działania. 

10  Opracowanie na podstawie materiałów otrzymanych z Ford Polska Sp. z o.o. 
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Przykład badania 

W listopadzie 2011 r. przeprowadzono badanie, w którym audytowano, obok salonów 
Forda, także marki takie, jak: Toyota, Skoda, Opel, Volkswagen. Przedmiotem badania był 
model Ford Fiesta i w wybranych markach odpowiednio modele: Yaris, Fabia, Corsa, Polo. 

Ford Polska prowadzi tzw. analizę porównawczą dystrybutorów, której celem jest doko-
nanie analizy porównawczej jakości obsługi klienta w sieci sprzedaży składającej się z wielu 
dystrybutorów. Badanie takie obejmuje zarówno zróżnicowanie terenowe (różne miasta/ob-
szary kraju), jak i zróżnicowanie „właścicielskie” (poszczególne salony należą do różnych 
sieci dealerskich). 

Do zbioru dobrych praktyk Ford Polska należy zaliczyć informowanie pracowników 
salonów i ich właścicieli o przeprowadzaniu badań jakości obsługi klienta. Wielu z pra-
cowników jest już doświadczonych w identyfikowaniu „Tajemniczych Klientów”, jednakże 
każdorazowo nawet w przypadku „zdemaskowania” audytora zachowują profesjonalizm 
i najwyższe standardy obsługi klienta. 

Założenia badania obejmowały następujące punkty:
1) Cel wizyty

W punkcie tym opisane są salony, które będą badane, a także konkretne modele samo-
chodów. Cel badania zwykle definiowany jest jako sprawdzenie formy i jakości obsługi 
klienta w przypadku zainteresowania zakupem samochodu. 

2) Przebieg wizyty
a) Przed salonem – W punkcie tym opisane są wymagania dotyczące np. oznakowania 

samochodu testowego do jazdy próbnej i jego ekspozycji przed salonem. Zdefiniowane 
mogą być także elementy, takie jak: oznakowania dojazdu do salonu, czystość wygoda 
i oznakowanie parkingu. 

b) Po wejściu do salonu – W tym punkcie przedstawione są wymagania dotyczące np. 
zmierzenia czasu od wejścia potencjalnego klienta do salonu do momentu podejścia 
sprzedawcy. Ocenie podlegają także powitanie, strój sprzedawcy, a nawet uśmiech bądź 
jego brak. Wymagania co do oceny zawierają także elementy ekspozycji samochodów, 
czystość w salonie, dostępność materiałów informacyjnych. 

c) Rozpoczęcie rozmowy – Sposób rozpoczęcia rozmowy jest istotny z punktu widzenia 
jej dalszego przebiegu. Audytor wyraża zainteresowanie danym modelem, jednak nie 
podaje szczegółów dotyczących budżetu, przeznaczenia samochodu i preferencji doty-
czących jego wyposażenia. Rozmowa ma dać możliwość pracownikowi wykazania się 
inicjatywą i dociekliwością w definiowaniu potrzeb klienta. 

d) Rozmowa z pracownikiem – Zwykle w trakcie rozmowy „Tajemniczy Klient” powinien 
być bierny – inicjatywa leży po stronie sprzedawcy. 

e) Obiekcje – Częstym elementem audytu jest sprawdzenie reakcji pracownika na tzw. 
obiekcje. Jest to rodzaj zastrzeżenia zgłaszanego przez potencjalnego klienta polegają-
cego na porównaniu oglądanego samochodu do modelu innej marki i wskazaniu prze-
wagi u konkurenta. Istotna jest nie tylko reakcja, ale także odpowiedź sprzedawcy i jego 
wiedza na temat produktów konkurencji. 

f) Jazda próbna – Jazda próbna jest kluczowym elementem badania salonu samochodowe-
go. Oceniany jest każdy jej element: od formy złożenia propozycji odbycia takiej jazdy, 
przez jej przebieg, aż do jej zakończenia i otrzymania materiałów informacyjnych. 
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g) Finansowanie – W trakcie audytu ocenie może podlegać także forma finansowania 
zakupu, atrakcyjność kredytu, leasingu, zaproponowane rabaty i ewentualne gratisy. 
Informacje podawane przez audytora mają mieć taką formę, aby sprzedawca miał moż-
liwość zaproponowania różnych wariantów finansowania i przedstawienia szczegółów 
wybranej oferty. 

h) Pozyskanie danych kontaktowych – W tym punkcie oceniana jest inicjatywa sprze-
dawcy w pozyskaniu danych kontaktowych potencjalnego klienta – zwykle jest to imię 
i nazwisko oraz numer telefonu. Po zakończeniu audytu oceniany jest także czas od-
dzwonienia przez sprzedawcę z danego salonu i dodatkowe propozycje zachęcające do 
zakupu samochodu. 

3) Podsumowanie wizyty 
Podsumowanie wizyty powinno być wykonane bezpośrednio lub w krótkim czasie od 
wyjścia z salonu. Istotne jest bowiem „wrażenie”, które salon i sprzedawca pozostawił 
u potencjalnego klienta. 

4) Raport z badania
Raport z badania wypełniany jest zwykle w formie elektronicznej za pomocą aplikacji 
dostępnej dla audytorów na stronie internetowej firmy badawczej. Postawą do wypełnie-
nia raportu jest często nagranie dokonane przy pomocy urządzenia audio, np. dyktafonu. 

Analiza wyników badań

Poszczególne raporty z audytów są szczegółowo analizowane przez firmę organizującą 
badania, następnie sporządzane są raporty zbiorcze i przekrojowe obejmujące poszczególne 
zagadnienia szczególnie interesujące zleceniodawcę. 

Ford Polska na bazie dotychczasowych doświadczeń w badaniach opracował własne za-
sady analizy i działań doskonalących. 

Jedną z takich praktyk jest obserwowanie przez pracowników Ford Polska spotkań poau-
dytowych organizowanych przez agencję badawczą, w której biorą udział wszyscy audyto-
rzy wykonujący dane badanie. Daje to dodatkową możliwość zidentyfikowania i przeanali-
zowania informacji, które nie zostały umieszczone w formalnych raportach z audytu, a które 
zostaną ustnie przekazane przez audytorów w trakcie takiego spotkania. 

Dzięki opisanej współpracy z jedną firmą badawczą, a także dzięki przyjętemu zało-
żeniu o regularności badań przeprowadzanych we wszystkich salonach, zdefiniowano naj-
ważniejszą cechę analizy wyników badania – trend w czasie. Na podstawie analiz trendów 
opracowywany jest swoisty ranking salonów szeregowany według osiągniętego łącznego 
wyniku. Wyniki takie są oficjalnie komunikowane poszczególnym dealerom. Wyniki zbior-
cze są także przekazywane poszczególnym Kierownikom Strefowym, odpowiedzialnym za 
daną grupę salonów. Ich zadaniem jest omówienie z poszczególnymi dealerami uzyskanych 
wyników i wniosków z nich wypływających. W przypadku, gdy wyniki nie są zadowalające, 
dealerzy zostają zobowiązani do opracowania, uzgodnienia i wdrożenia działań napraw-
czych. Na „najgorszych” nakładane są kary finansowe. 

Ranking wyników dealerów jest istotnym czynnikiem motywacyjnym zarówno dla 
kierownictwa salonu, jak i dla pracowników. Te jednostki, które chcą znaleźć się na wy-
sokich pozycjach, muszą wykonać określone działania, aby zrealizować oczekiwane cele. 
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Najwyższe miejsca w rankingu są nagradzane dyplomami i pucharem wręczanym przez 
Prezesa. Nagrody te są przez pracowników często bardziej cenione niż tradycyjna gratyfi-
kacja finansowa. 

Jednakże zdiagnozowanie poszczególnych elementów, których jakość można poprawić, 
należy już do samych dealerów i właścicieli poszczególnych salonów. Odbywa się to oczy-
wiście na podstawie analizy wyników badań dostarczonych przez audytorów, jednak należy 
podkreślić konieczność zaangażowania, jak i wkładu pracy wielu osób na drodze do dosko-
nalenia. 

Podsumowanie

Wyniki badań poddawane są szczegółowej analizie na kilku płaszczyznach:
1. Zarządczej 

Wnioski z wyników badań są analizowane pod kątem wprowadzenia zmian w zarzą-
dzaniu siecią dealerską lub zmian strategicznych dotyczących zarządzania konkretnymi 
salonami.

2. Procesowej 
Proces obsługi i Standardy obsługi Klienta są każdorazowo analizowane i modyfikowa-
ne w dążeniu do jak najlepszego dostosowania do wymagań klientów. 

3. Szkoleniowej 
Wyniki badań identyfikują zarówno dobrych sprzedawców, jak i osoby, których „warsz-
tat” zawodowy wymaga usprawnienia. Pracownicy mogą zostać skierowani na szko-
lenia wewnętrzne, zewnętrzne lub objęci swoistym rodzajem coachingu. Wszystkie 
działania są nakierowane na rozwój pracowników i osiągnięcie wymaganego poziomu 
realizacji obsługi klienta. 

4. Personalnej 
Firma to ludzie. Kierownictwo Ford Polska stara się docierać do każdego dealera i po-
szczególnych pracowników. Analiza personalna ma na celu identyfikację i ewaluację 
liderów i tzw. pracowników kluczowych. 

Należy podkreślić fakt, że firma badawcza, zachowując standard najlepszych praktyk 
nie przekazuje danych personalnych poszczególnych pracowników, co do których zo-
stały zgłoszone konkretne obiekcje lub uchybienia w trakcie realizacji badania metodą 
„Tajemniczy Klient”. 

Wnioski

Zadowolenie klienta decyduje o sukcesie firmy

Jak pokazują wyniki badań przeprowadzone przez Mystery Shopping Providers 
Association11, głównym powodem straty klienta jest w 68% nieodpowiednia obsługa.  

11  http://www.mysteryshop.org [dostęp: 02.02.2012].
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Co ciekawe, na drugim miejscu z wynikiem 14% znajduje się zła jakość produktu12. Oznacza 
to, że klienci przywiązują bardzo dużą wagę przebiegu procesu zakupu towaru lub usługi 
i są skłonni od niego odstąpić w przypadku nieodpowiedniego, ich zdaniem, potraktowania. 
Drugorzędną kwestią, choć nadal istotną, staje się jakość produktu, a można domniemywać, 
że także jego marka, jeśli określone standardy jakości obsługi nie zostały zachowane. 

Kierownictwo Ford Polska doskonale zna powyższe dane, potrafi je także zinterpretować 
i przekuć w konkretne wymagania stawiane pracownikom oraz długoterminowe cele firmy. 

Dobry pracownik to wysoka jakość obsługi klienta

Truizmem jest stwierdzenie, że szybciej i taniej z punktu widzenia firmy jest doszkolić 
pracownika już zatrudnionego w firmie, niż znaleźć, wdrożyć i przeszkolić pracownika no-
wego. Jednakże dla wielu firm kwestia ta pozostaje niezrozumiała. 

Pracownicy są kluczowym elementem procesu obsługi klienta. Oczywiście, muszą mieć 
stworzone odpowiednie warunki do obsługi (lokal, czystość, ekspozycja towaru) oraz dane 
niezbędne narzędzia (strój służbowy, materiały informacyjne, aktualne cenniki i warunki 
sprzedażowe). W procesie uzyskiwania informacji zwrotnych od klientów, które mają po-
służyć za podstawę do doskonalenia procesu obsługi, nie należy pomijać tak ważnego źródła 
informacji, którym są właśnie pracownicy front line czyli bezpośrednio pracujący z klien-
tem. Ich zadowolenie, satysfakcja z pracy, utożsamianie się z marką i firmą wpływają na 
stosunek do wykonywanych czynności i są rejestrowane i odbierane przez klientów. 

Należy pamiętać o procesie ewaluacji kadr czyli sprawdzania postępów i rozwoju po-
szczególnych pracowników. Programy szkoleń wewnętrznych, zewnętrznych, wewnętrz-
nego coachingu są podstawowym elementem podnoszenia kompetencji zawodowych 
pracowników. Dobry pracownik to jednak coś więcej: to osoba szanowana przez swoich 
przełożonych, mająca jasno określone zadania i wymagania, znająca i rozumiejąca swoją 
rolę w procesie sprzedaży i tym samym umacnianiu pozycji rynkowej firmy. 

W tym miejscu należy wspomnieć o istotnym narzędziu, którym jest komunikacja pozio-
ma i pionowa wewnątrz firmy. Pracownicy, którzy dzielą się informacjami i spostrzeżeniami 
pomiędzy sobą, wpływają w ten sposób na własne doskonalenie. W procesie komunikacji 
pionowej informacje uzyskane od pracowników z samego dołu, czyli wspomnianych już 
front line, mogą wskazać kierownictwu niedostępny punkt widzenia z racji pozycji zajmo-
wanej w firmie. Umiejętność rozmawiania z pracownikami i chęć rozumienia ich ułatwia 
menadżerom sprawne pokierowanie ich działaniami. W końcowym efekcie pozwoli to na 
takie zorganizowanie pracy, aby była ona najbardziej efektywna. 

Procedura zawsze w cenie

Dyskusyjny pozostaje fakt, czy proces obsługi klienta czyli sprzedaży towaru i/lub usług 
powinien być opisany procedurą czy pozostawiony swobodnie, do samodzielnej realizacji 
przez pracowników. 

12  Patrz szerzej: http://pl.wikipedia.org/wiki/Mystery_shopping [dostęp: 02.01.2012].
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Wiele firm i samych pracowników jest zdania, że w trakcie sprzedaży należy pozostawić 
swobodę osobom realizującym ten proces. Podejście takie zakłada, że pracownicy wykazują 
się wysokim stopniem zaangażowania w proces, a także dużą dozą inwencji i kreatywności. 
Ponadto w takim podejściu przyjmuje się założenie o znikomej roli weryfikacji działań tych 
pracowników. 

Autorka jest zwolenniczką tezy, że procedura obsługi klienta powinna być ujęta w for-
malny dokument, spisany i zakomunikowany tym pracownikom, których dotyczy. Procedura 
może być bardziej lub mniej szczegółowa, powinna opierać się jednak na przyjętych stan-
dardach obsługi klienta, czyli liście zawierającej kluczowe, najważniejsze – z punktu widze-
nia firmy – wymagania. 

Należy podkreślić jednak fakt, że nie wszystkie elementy da się zawrzeć w procedurze. 
Formalny i nieformalny kodeks dobrych praktyk funkcjonujący w firmie nie znajdzie swo-
jego odzwierciedlenia w zapisach procedury. Także elementy kultury organizacyjnej, które 
wpływają istotnie na wszystkie procesy zachodzące w organizacji, nie zostaną zapisane, 
a przecież – w obrazie procesu idealnego – powinny znaleźć swoje odzwierciedlenie. 

Ciągłe doskonalenie

Proces ciągłego doskonalenia jest stałym elementem projektowania badań typu 
„Tajemniczy Klient”. Każda firma na podstawie dotychczasowych wyników badań i własnej 
wiedzy zna swoje słabe i mocne strony. Posiada też zasób informacji na temat preferencji 
klientów i oczekiwanych standardów obsługi. Wszystkie te informacje powinny być zebrane 
i wnikliwie przeanalizowane. Wnioski z takiej analizy, zestawione z założeniami przyjętego 
przez przedsiębiorstwo modelu biznesowego, pozwoliły na modyfikowanie lub opracowa-
nie nowego modelu – programu badań jakości obsługi. 

Należy pamiętać, że kryzys gospodarczy nie obejmuje oczekiwań klientów. Nie znajdują 
oni żadnego uzasadnienia dla obniżania swoich oczekiwań w zakresie jakości obsługi. Co 
więcej, stają się coraz bardziej wymagający i z drugiej strony – świadomi swoich praw 
i „siły” w grze rynkowej. Ciągłe doskonalenie jest więc procesem, na który skazana jest każ-
da firma, pragnąca dostosowywać się do stale zmieniającego się otoczenia rynkowego i ge-
nerowanych przez nie wymagań w celu osiągnięcia i utrzymania przewagi konkurencyjnej. 

Tone at the top

Tone at the top czyli „Ton z góry” jest terminem określającym styl przewodzenia firmie 
i zaangażowanie najwyższego kierownictwa w krzewienie wartości, takich jak otwartość, 
uczciwość, integracja i zachowania etyczne.

Kierownictwo Ford Polska swoją „postawą biznesową” idzie o krok dalej. Podstawą 
sukcesu i stałego doskonalenia jest komunikacja i umiejętność słuchania pracowników 
na wszystkich szczeblach zarówno w centrali, jak i u poszczególnych dealerów. Informacje 
dostarczane przez pracowników mających bezpośredni kontakt z klientem są bowiem dla 
kierownictwa firmy bardzo cenne. Wszelkie informacje i uwagi, zarówno w tonie pozytyw-



OLGA DYCZKOWSKA-USS 89

nym, jak i negatywnym, mogą być istotną wskazówką do uwzględnienia w procesie dosko-
nalenia obsługi klienta i rozbudowywania pozycji rynkowej firmy. 

Metoda ta w przypadku Forda sprawdziła się wyśmienicie. W 2001 r., kiedy obecny 
Prezes obejmował kierownictwo Ford Polska, marka ta była na 11. miejscu w rankingu 
sprzedaży13. Obecnie zajmuje 2. miejsce, ustępując jedynie Skodzie, a wyprzedzając popu-
larne marki, takie jak Opel, Fiat, Volkswagen i Toyota. 

Podziękowania

Pragnę serdecznie podziękować pracownikom Ford Polska Sp. z o.o.: pani Iwonie Ćwięk – za 
dobrą wolę i wsparcie dla moich działań oraz  panu Jackowi Sowie – za udostępnienie materiałów 
i informacji oraz za cierpliwość w udzielaniu odpowiedzi na pytania. 

Jednak przede wszystkim dziękuję Prezesowi Ford Polska Sp. z o.o. panu Adamowi Kołodziejczy-
kowi – za inspirację i „zielone światło” na drodze do powstania niniejszego artykułu. 
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Improving the Process of Customer Service with the Use of Surveys of 
the Mystery Customer Type on the Example of Ford Polska Sp. z o.o.

Summary

The objective of considerations is to present one of the methods of checking the quality of cus-
tomer service in the selling process and/or service provision – surveys of the Mystery Customer 
type. The described survey was carried out among dealers of the Ford Polska Sp. z o.o. company in  

13  http://www.motofakty.pl/artykul/kolodziejczyk_na_dnie.html [dostęp: 02.01.2012].
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November 2011. There was carried out an analysis of the assumptions adopted for the survey, way 
of its implementation and use of the survey results for improvement of customer service standards. 
There was also presented the manner of use of the final results of those surveys as well as some gen-
eral conclusions related to an impact of the selected issues on improvement of the process of customer 
service by Ford Polska Sp. z o.o.

Key words: Mystery Customer, market game, improving customer-service quality. 

JEL codes: D22, D23, D83, M42

Совершенствование процесса обслуживания клиента  
с использованием обследований типа «таинственный клиент»  
на примере ООО «Форд Польша»

Резюме

Цель рассуждений – представить один из методов проверки качества обслуживания кли-
ента в процессе продажи и/или оказания услуги – обследование типа «таинственный клиент». 
Описанное обследование провели среди дилеров фирмы Ford Polska Sp. z o.o. в ноябре 2011 
года. Провели анализ предпосылок, принятых в обследовании, способа его проведения и ис-
пользования результатов для совершенствования стандартов обслуживания клиента. Пред-
ставили также способ использования конечных результатов обследования, а также некоторые 
общие выводы, касающиеся влияния избранных вопросов на совершенствование процесса об-
служивания клиента компанией Ford Polska Sp. z o.o.

Ключевые слова: «таинственный клиент», рыночная игра, совершенствование качества об-
служивания клиента. 
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