
 
 

  



 
 

WSTĘP  
Dzięki 20-letniej obecności na rynku wsparcia sprzedaży, 

mogę śmiało stwierdzić, że wyspecjalizowaliśmy się w tworzeniu 
i przeprowadzaniu synergicznych działań w obrębie audytów 
sprzedażowych. Celowo użyłem słowa synergia. Dzisiejsza presja 
czasu i potrzeba komplementarności działań realizowanych 
w punktach sprzedaży, wymaga optymalnej realizacji procesów 
podczas wizyty przedstawiciela handlowego w sklepie.  

Chociaż mija już ponad rok od wybuchu pandemii COVID-19 
i opublikowano wiele analiz branżowych i gospodarczych, to wciąż nie sposób 
nie wspomnieć o tym również w naszej perspektywie. Dostrzegliśmy, 
że zwyczaje zakupowe konsumentów przeszły całkowitą rekonstrukcję, jednak 
o dalszej obecności produktów bądź usług i lojalności klientów decydować 
mogą wręcz niuanse, u podstaw których są: jakość, widoczność i dostępność 
oferty i asortymentu.  

Skupiając się na początkowym etapie customer journey, związanym 
z dokonywaniem wyboru zakupowego, jesteśmy w stanie wpłynąć 
na zwiększenie świadomości marki, a w konsekwencji na sprzedaż. Kluczem 
do sukcesu będzie cały proces działań, mających na celu właściwą motywację 
osób odpowiedzialnych za sprzedaż oraz wskazanie tych punktów styku klienta 
z marką, które wymagają poprawy lub zmiany.  

Naszym zdaniem warto sięgnąć po sprawdzone narzędzie jakim 
są badania audytowe. Najważniejszymi aspektami takich badań są: scenariusz, 
anonimowość osoby audytującej oraz rzetelne wnioski. Niezależnie czy audyty 
są realizowane wewnętrznie czy za pośrednictwem firmy outsourcingowej ich 
istotą są wyniki i rekomendacje opracowane przez obiektywnych ekspertów.  

W tym e-booku dzielimy się z Państwem własnymi 
doświadczeniami opracowanymi przez naszych 

ekspertów i praktyków w formie praktycznych case 
study oraz z gościnnym udziałem znakomitych 
specjalistów w zakresie HR i socjologii. 

Zapraszam do lektury. 

 
Przemysław Bogdański CEO 

OEX Cursor S.A.
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AUDYT JAKO NARZĘDZIE 
WSPARCIA SPRZEDAŻY.    

CZY JEST UNIWERSALNE?  

M ART A J E RU Z AL S KI  O E X  C U RS O R  

 

Audyt sprzedaży stanowi przede wszystkim dokładną 
ocenę realizowanego procesu sprzedażowego. Jest źródłem 
wielu danych, które poddane odpowiedniej analizie, umożliwiają 
udoskonalenie prowadzonych działań dystrybucyjnych. Badanie 
audytowe może mieć różnorodny charakter i odbywać się 
praktycznie w każdym miejscu, w którym prowadzona jest 
sprzedaż produktów bądź usług: od sklepów 
wielkopowierzchniowych, poprzez dedykowane punkty 

sprzedaży, ale również wyspecjalizowane placówki usługowe.  

Ważnym aspektem 
audytów jest ich jawność, 
przy czym nie zawsze 

ma charakter 

zerojedynkowy, 

czasami stosuje 

się również 
model 

hybrydowy. 

W pierwszej 

fazie, 

polegającej  

Cele badań audytowych: 

•Jakość obsługi, w tym sposób 
komunikacji z klientem, 

•Uczciwość pracowników, 

•Realizacja celów sprzedażowych, 

•Profesjonalizm pracowników, 

•Stosowanie się do wewnętrznych 
procedur firmy, 

•Realizację założeń kontraktu, 

•Standardy punktu, ekspozycji. 

 

 



AUDYTY RETAIL | 6 
 

na zebraniu informacji, audyt jest niejawny i dopiero 

w kolejnej Audytor się upublicznia. Co ciekawe model 

hybrydowy audytów odnosi się również do formy samego 

badania, która może być łączona jako offline i online. 

Dodatkowo może jeszcze występować podział ze względu 
na kategorie badanych zagadnień, kanał sprzedaży lub 
cel badania. 

Perspektywa historyczna 

Od kilku lat obserwujemy rosnącą świadomość wartości 
audytu jako narzędzia wsparcia sprzedaży. Historycznie, 
głównym zainteresowanym takimi badaniami była branża 
FMCG, przede wszystkim ze względu na olbrzymią ilość 
konkurencyjnych produktów i wielowarstwowość działań 
marketingowo - sprzedażowych. Należy  wyraźnie zaznaczyć, że 
zdecydowanym determinantem bieżącej kontroli jakości 
procesu dystrybucji, dla powszechnych i ogólnodostępnych 
marek, jest widoczność ich produktów w punktach sprzedaży.  

Obok branży produktów szybkozbywalnych, 
do pionierów wykorzystania audytu jako narzędzia wsparcia 

sprzedaży, zaliczamy również branżę motoryzacyjną. W tym 
przypadku wzorce sięgają daleko poza europejski kontynent. 
Dokładnie miały one swój początek w Stanach Zjednoczonych, 
gdzie już w małych komisach samochodowych dostrzeżono 
skuteczność standaryzacji jakości obsługi. W Polsce, 
po burzliwym okresie transformacji i zmianach jakie dokonały 
się po wejściu do Unii Europejskiej, producenci i importerzy 
samochodów zaczęli kłaść ogromny nacisk na kontrolę i badania 
audytowe.  
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Trochę później, ale również na szeroką skalę, audyty 
zaczęto realizować dla przedsiębiorstw z grupy HoReCa, 
szczególnie w obszarze sieci punktów sprzedaży. Obecnie 
nie ma branży, która w mniejszym lub większym stopniu, 
nie korzystała z tego narzędzia. Oczywiście im bardziej 
wyrafinowany lub złożony proces sprzedaży, tym format audytu 
jest bardziej zindywidualizowany.   

 Efektywność 

Teoretycznie, o efektywny proces sprzedaży jesteśmy 
w stanie w pięciu prostych krokach zadbać. Ważne, aby proces 
ten sukcesywnie i cyklicznie powtarzać, skupiając się na ciągłym 
doskonaleniu wobec zmieniającego się rynku. Biznesowy audyt 
retail umożliwia zaplanowanie wdrożenia niezbędnych zmian, 
których zadaniem będzie podniesienie poziomu sprzedaży. 
Kluczowymi elementami będą: zebrane informacje, ich właściwa 
analiza oraz wnioski prowadzące do podjęcia prawidłowo 
ukierunkowanych działań naprawczych.  

Wyobraźmy sobie jak wyglądałyby 
regały z produktami w sklepach 

wielkopowierzchniowych, 

gdyby nie były poddawane 

permanentnej kontroli. 

Dzięki audytowi retail 
jesteśmy w stanie 

określić m.in., 
czy sposób prezentacji 

towarów, także 
na dodatkowych 

ekspozytorach czy 

wyspach paletowych,  

 

5 kroków efektywnego 
procesu sprzedaży: 

1. Audyt obecnej sytuacji, 

2. Analiza i wnioski, 

3. Zaprojektowanie usprawnień, 

4. Wdrożenie działań 
naprawczych, 

5. Monitorowanie i kontrola 

jakości. 
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jest wystarczająco skuteczny i przekłada się na sprzedaż. Poza 
tym, na podstawie zebranych informacji możemy ocenić, które 
produkty cieszą się szczególną popularnością wśród 
konsumentów. Dodatkowym celem audytu może być również 
kontrola zaopatrzenia i efektywność prowadzonej polityki 
cenowej.  

 

 
 

W praktyce, audyt sprzedażowy jest 
narzędziem, dzięki któremu można 

wytypować płaszczyzny funkcjonowania 
procesu sprzedaży wymagające naprawy. 
 

 

 

Każdy z tych pięciu kroków ma znaczący wpływ 
na efektywność całości, dlatego warto zadbać o jakość działań 
i powierzyć ich realizację profesjonalnym Audytorom 

handlowym. Outsourcing pozwala producentom 

i dystrybutorom skoncentrować się na fundamentalnych 
dla prowadzonej działalności obszarach, oszczędzając w ten 
sposób czas i zasoby i jednocześnie zachować pełną 
efektywność działań sprzedażowych. 
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Uniwersalność 

Audyty mają szerokie zastosowanie. Zweryfikować 
można dosłownie wszystko: począwszy od tego czy dany 
produkt jest ułożony zgodnie z planogramem a skończywszy 
na tym czy pracownik danej infolinii w odpowiedni sposób 
wita nowego konsumenta. Można powiedzieć, że zakres 
badanych zagadnień nie ma granic. Ważny jest natomiast cel 
do jakiego dany audyt ma być wykorzystany. Jakie założenia 
chcemy potwierdzić lub jakie tezy obalić. Możemy sprawdzić czy 
dana placówka wywiązuje się np. z ustaleń handlowych czy też 
skontrolować czy nasi pracownicy pracują zgodnie 
z obowiązującym standardami jakości.  

Ostatnimi czasy sytuacja związana z pandemią COVID-

19 spowodowała, że firmy poszukują alternatywnych metod 
na weryfikację standardów obsługi czy też innych danych, które 
wcześniej wydawały się być niepotrzebne.  Dużą popularnością 
zaczęły cieszyć się audyty wykorzystujące takie narzędzia jak: 
kontakt telefoniczny czy mailowy. Warto wspomnieć, że nawet 
podczas rozmowy na czacie z pracownikiem danej firmy 

możemy zweryfikować wiele aspektów m.in. zaangażowanie 
przy rekomendacji danej marki czy produktu wraz z dosprzedażą 
usług dodatkowych takich jak np. dodatkowa gwarancja czy 

produkty komplementarne do tego, którym interesuje się dany 
konsument. 
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 Reasumując, audyt sprzedażowy 
zdecydowanie jest uniwersalnym 

narzędziem wsparcia sprzedaży - zmieniając 
tylko scenariusz narzędzia i rozwiązania 
stosowane w takich badaniach możemy 
zastosować w dowolnych obszarach wybranych 
przez klienta. 
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CASE STUDY NO.1 

PRODUKTY TYTONIOWE  
Skala: ponad 5000 punktów miesięcznie  

Rodzaj: audyt ogólnopolski, jawny 

Miejsce badań: sklepy detaliczne, stacje 

benzynowe, sklepy wielkopowierzchniowe, 

sklepy dyskontowe, sklepy franczyzowe, 

kioski ruchu, lotniska (strefy bezcłowe), 
punkty metra i dworców, kanał 
HoReCa, salony fryzjerskie. 

Zakres zbieranych informacji: 

sprawdzenie obecności produktów, 
ocena poprawności planogramu.  

Największe wyzwanie audytu: analiza 

danych oraz czytelna prezentacja wyników badań 
z podziałami na poszczególne sieci, punkty sprzedaży 
z uwzględnieniem marek i kategorii produktów. 

Specyficzną usługą były audyty prowadzone 
w renomowanych salonach fryzjerskich. Zadaniem 

tajemniczego klienta było sprawdzenie 
czy w trakcie wykonywania usługi na włosach, 
fryzjer opowiada o wskazanym produkcie, 

odpowiada na pytania z nim związane, a następnie 
wręcza konsumentowi produkt do wypróbowania.   
Ocenie podlegała również ekspozycja produktowa 
w salonach. 

 

 
KATEGORIA 

produkty tytoniowe – 
czołowy producent 

RYNEK 

Modern Trade 
Traditional Trade 

AUDYT 

 

USŁUGI 

MONTAŻ POSM 
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W oparciu o dane zebrane w trakcie audytu, została 

zweryfikowana realizacja parametrów sprzedaży wynikająca 

z zawartych umów. Oprócz egzekucji zapisów umowy, wyniki 
audytów umożliwiły wdrożenie szeregu usprawnień, 

wykorzystując obecność przedstawicieli terenowych 
w punktach sprzedaży, został zastosowany model synergii 
usług. Audytorzy wykonywali inne cykliczne aktywności, 
takie jak:   

 

• edukacja detalistów w zakresie wiedzy o nowych 
produktach, 

• montaż materiałów POS m.in. wobblerów, plakatów, 
wkładek do bilonownicy, 

• rozliczanie konkursów sprzedażowych i wręczanie 
laureatom nagród w postaci uniwersalnych bonów.   

 

Dzięki wynikom badań audytowych można było 
wyegzekwować realizację przyjętych założeń umownych 
przez punkty sprzedaży. Przeprowadzona analiza umożliwiła 
również, wdrożenie szeregu usprawnień. W konsekwencji 
każda kolejna wizyta audytora kończyła się dużo lepszym 
wynikiem w zakresie poziomu realizacji kontraktu. 
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CASE STUDY NO.2    

ZDROWA ŻYWNOŚĆ 
Skala: 415 punktów w 5 dni roboczych 

Rodzaj: audyt ogólnopolski, jawny 

Miejsce badań: kanał petrolowy – trzecia co do wielkości 
sieć stacji benzynowych  

Zakres zbieranych informacji: sprawdzenie 

obecność produktów w punkcie, ocena 

poprawności planogramu. 

Największe wyzwanie audytu: projekt 

audytowy był realizowany 

w ekstremalnie krótkim terminie 
i obejmował całą Polskę, w tym 

również pojedyncze punkty 
w znaczącym stopniu oddalone 

od siebie. Wymagało to rzetelnego 
zaplanowania tras z uwzględnieniem maksymalnej 
optymalizacji czasu i kilometrażu.    

 

W zależności od formatu stacji benzynowej 
obowiązywały różne planogramy, wymagało 
to od Audytora sprawnego rozpoznania czy 

ułożenie produktów jest zgodne ze standardem.  

 

 

 
KATEGORIA 

zdrowa żywność 

RYNEK 

Petrol 

BADANIA 

OBECNOŚCI 

USŁUGI 

MERCHANDISING 
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Projekt realizowany był w kanale petrolowym 
dla kategorii zdrowej żywności. Badanie audytowemiało 
na celu weryfikację obecności produktów w punktach 

sprzedaży wraz z oceną poprawności planogramu. W ramach 
przeprowadzanego audytu, poza raportem była 
przygotowywana dokumentacja zdjęciowa potwierdzająca 
wyniki badania. 

W sytuacji, kiedy Audytor dostrzegał niezgodności 
w planogramie, wykonywał na miejscu komplementarną 
usługę merchandisingu. Taka synergia działań umożliwiła 
optymalne wykorzystanie obecności przedstawiciela 
w punkcie sprzedaży, chociaż wymagała od Audytorów 
obszernej wiedzy i właściwego przygotowania. Dzięki temu 
został skrócony czas reakcji na niezgodności, wdrożenie 
działań optymalizacyjnych, a tym samym zwiększył się 
potencjał sprzedażowy.  
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CASE STUDY NO.3 

PRODUKTY SPOŻYWCZE 
Skala: 9000 punktów w dwóch cyklach 

Rodzaj: audyt ogólnopolski, hybrydowy 

Miejsce badań: sklepy z rynku tradycyjnego 

Zakres zbieranych informacji: sprawdzenie obecności 
i dostępności produktów, zachowanie wymaganych 
standardów ekspozycyjnych oraz weryfikacja poziomu 

cen w poszczególnych punktach. 

Największe wyzwanie audytu: skala 

audytu obejmująca 9000 punktów 
w całej Polsce, które należało 
odwiedzić w ciągu 10 dni roboczych. 

 

W drugim cyklu audytu, 

wizyty zmieniły charakter 
na jawny. Anonimowi 

dotychczas Audytorzy, zostali 

wyposażeni w specjalny uniform identyfikujący 
markę, co powodowało, że od wejścia do punktu 

byli już widoczni i rozpoznawalni. 

 

 

 

 

 KATEGORIA 

produkty spożywcze – 
produkty zbożowe  

RYNEK 

Traditional Trade 

KONKURS 

USŁUGI 

AUDYT 

MONTAŻ POSM 
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W ramach ogólnopolskiego konkursu skierowanego 

do detalistów z Traditional Trade, przedstawiciele terenowi 
realizowali badanie na zasadzie Tajemniczego Klienta. Ogół 
działań w głównej mierze miał na celu zachęcenie 
kierowników sklepów do poszerzenia asortymentu danego 
producenta oraz odpowiedniego eksponowania produktów. 

Projekt audytowy obejmował również kategoryzację 
i etapowość nagradzania w konkursie. Ze względu na fakt, 
że udział w konkursie brali pracownicy punktów sprzedaży 
zarówno wielkoformatowych, jak i tych mniejszych, 

dla wyrównania szans na zdobycie nagrody głównej, sklepy 

zostały podzielone na kategorie. Ponadto nagrody zostały 
podzielone na dwa etapy. Jeden obejmował realizację działań 
w pierwszym cyklu konkursu oraz drugi nagrodę główną. 

Przedstawiciel handlowy podczas wizyty w punkcie 

wykonywał kilka zadań, tak aby osiągnąć najlepszą 
efektywność.  Oprócz audytu, wykonywany był również 
montaż materiałów POS, które dodatkowo wpływały 
na poprawę estetyki ekspozycji produktów.  

Realizacja projektu przyniosła zwiększenie 
widoczności produktów, udziałów półkowych a tym samym 
sprzedaży. 

 

 

 

 



AUDYTY RETAIL | 17 
 

AUDYT TAJEMNICZEGO KLIENTA 

TO NARZĘDZIE KONTROLI, 
CZY SKUTECZNA MOTYWACJA 

ZESPOŁÓW  SPRZEDAŻOWYCH 
DO PODNOSZENIA JAKOŚCI 

OBSŁUGI?  

AG N I E S ZK A BE L U S I AK  O E X  C U RS O R  

Najbardziej popularnym rodzajem audytów są badania 
Tajemniczego Klienta, które stanowią świetną alternatywę 
do badań ankietowych konsumentów - subiektywnych 

i w rzeczywistości trudnych do realizacji w dzisiejszych czasach. 

W przypadku Tajemniczego Klienta, dzięki standaryzacji 

przeszkolenia mamy większą pewność, że przeprowadzone 
badanie będzie obiektywne.  

 

Rekrutacja odpowiedniego personelu i standaryzacja 

przeszkolenia determinują skuteczność audytu. 

 

Co cechuje idealnego Tajemniczego Klienta? 

• Umiejętność dostrzegania detali 
• Dyscyplina i opanowanie 

• Umiejętność zabezpieczenia poufnych danych 

• Metodyczność w działaniu 

• Dociekliwość 
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Kultura organizacji 

Badanie Tajemniczego Klienta może dostarczać całego 
spektrum informacji, nie tylko związanych z jakością obsługi 
klienta, ale również w zakresie kultury organizacji. Wyniki 
badania pozwalają zastanowić się: dlaczego pracownik 

wykonuje swoje obowiązki w określony sposób. Takie szerokie, 
świadome spojrzenie organizacji nie koncentruje się wyłącznie 
na błędach pracownika jako jednostki, tylko na przyczynach ich 
popełniania. Proces standaryzacji obsługi klienta jest złożony 

z wielu elementów, począwszy od samego DNA czy zbioru 
oczekiwań i przyjętych wytycznych, poprzez cały szereg 
czynności związanych z wdrożeniem, a na pracowniku 
(nie)stosującym tych działań skończywszy. Zgłębiając ten 
temat, możemy wskazać kilka elementów mogących mieć 
bezpośrednie przełożenie na przyczyny popełnianych błędów 
w trakcie obsługi: 

• Nieprecyzyjny i niezrozumiały przekaz informacji. 
W organizacji zostały ustalone standardy obsługi 
klienta, ale decydenci niepoprawnie lub wcale 

nie przekazali informacji odpowiednim zespołom. 
 

• Niepoprawne wdrożenie i komunikacja. Decydenci 
przekazali informacje, ale nie poddali weryfikacji 

czy pracownicy właściwie zrozumieli przekaz.  
 

• Słaba identyfikacja pracowników z wartościami 
organizacji, brak odpowiednich procedur. Pracownicy 

nie znają misji i wizji firmy, tym samym nie identyfikują 
się z miejscem pracy. Brak zaangażowania i określonego 
,,dlaczego’’ w aspekcie dobra płynącego 
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dla pracowników, wpływa na rozwój i osiąganie celów 
organizacji, firmy. 

 

• Brak podtrzymywania zaangażowania pracowników, 
m.in. poprzez podnoszenie kompetencji, programy 

motywacyjne, konkursy pracownicze. Brak organizacji 

spotkań zespołowych, produktowych, szkoleń 
z kompetencji miękkich nie tylko sprzedażowych, 
delegowanie nowych zadań - wyzwań, wpływa 
na demotywację pracowników.  
 

• Brak skutecznego i silnego prowadzenia zespołu przez 
przełożonego, będącego wzorcem w wypełnianiu 
standardów jakości. Bez realnego przykładu i lidera 
ciężko wyegzekwować postępowanie zgodnie 
z wytycznymi. 

Powyższe wybrane czynniki mają wpływ na motywację 
i zaangażowanie pracowników. Często wydaje się, 
że wystarczy wprowadzić: procedury, nakazy, zakazy, 
kontrolę i pracownicy będą działali zgodnie z założeniami. 
Zapomina się jednak jak ważnym czynnikiem w realizacji 

zadań jest właściwa motywacja. Dlatego istotne są tutaj 
również zagadnienia miękkie: cel, kultura, plany 
długoterminowe, rozwój, wewnętrzna motywacja do pracy, 
ambicje.  

Informacje zebrane w trakcie badania Tajemniczego 

Klienta powinny dostarczać na tyle szerokie dane do analizy, 

aby z jednej strony móc ocenić istniejącą sytuację a z drugiej 
znaleźć odpowiedź na pytania: dlaczego taka sytuacja 

ma miejsce i który element procesu wdrożenia standardu jakości 
zawiódł. Takie odpowiedzi dają możliwość przeprowadzenia 



AUDYTY RETAIL | 20 
 

analiz i ponownego spojrzenia na całość procesu, tak aby 

znaleźć najsłabsze ogniwa i je zoptymalizować.  

 

Zagrożenia 

Pomimo, że badania Tajemniczego Klienta funkcjonują 
już od kilkudziesięciu lat, wciąż niosą ze sobą pewne zagrożenia. 

Co więcej zdarza się, że postrzegane są jako dość 
kontrowersyjne, głównie w konsekwencji niewłaściwego 
sposobu wykorzystania wyników. Te dwa aspekty są ze sobą 
dość mocno powiązane, szczególnie w sytuacji, kiedy wyniki 

badań traktowane są wyłącznie jako narzędzie kontroli 
pracodawcy względem pracowników. Do głównych zagrożeń 
przede wszystkim zaliczamy:  

• w przypadku realizacji audytu w pełni niejawnego brak 
możliwości zareagowania tu i teraz. Biorąc pod uwagę 
czas niezbędny do zebrania i przeanalizowania danych 
straty wynikające niskiej jakości mogą być dość 
wysokie,  

 

• możliwość rozpoznania Tajemniczego Klienta 
w przypadku nieprawidłowo wykonanego badania. 
Może to skutkować błędnymi, niemiarodajnymi 
wynikami z danego punktu, jak również ze wszystkich 
kolejnych miejsc, w których pojawi się zdemaskowany 
Audytor. 

 

• nieprawidłowo zaprojektowane i wdrożone badanie 
może wywołać skutek odwrotny do zamierzonego tj. 
wzbudzić niepotrzebne, negatywne emocje wśród 
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badanych pracowników, postrzeganie przez nich 
samego procesu jak i audytujących osób jako 
zagrożenia, nadkontroli czy braku zaufania ze strony 
pracodawcy.  

 

• nierzetelnie wykonane badanie skutkuje 

nieprawidłowymi wnioskami z audytu oraz niesłusznym 
wyciągnięciem konsekwencji wobec pracownika. 
 

• niewłaściwy dobór Audytora do realizowanego zlecenia 
tj. nieodpowiadającego profilowi klienta danej 
instytucji, powodujący brak jego wiarygodności jako 
klienta np. osoba audytująca maklera zupełnie 
nie znająca się na papierach wartościowych 

 

• ujawnienie się Audytora i informacja o tym, że osoba 
badana nie spełniła określonych przez pracodawcę 
wymagań może wywołać bardzo silną reakcję. 
 

• analiza wyników badań tylko przez pryzmat błędów 
pracownika, a nie poprawności całego procesu 

wdrożenia standaryzacji obsługi 
klienta.  

Niemniej jednak, kierując 
się wytycznymi MSPA, 

czyli organizacji 

zrzeszającej firmy 
świadczące usługi 
przeprowadzania 

badań Tajemniczego 
Klienta, jesteśmy 
wstanie uniknąć 

5 wytycznych MSPA  

(Mystery Shopping 

Professionals Association): 

1. Zasady etyczne 

2. Zasady techniczne 

3. Podawania danych do 

wiadomości publicznej 

4. Kontrola jakości 

5. Obowiązki agencji wobec 

Tajemniczych Klientów 
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powyższych zagrożeń i efektywnie korzystać z wyników 
przeprowadzanych badań 

Synergia 

 Coraz częściej dostrzegamy, że wizyty Tajemniczego 
Klienta przestały ograniczać się do samego przeprowadzenia 
badania. W trakcie wizyty w punkcie sprzedaży, poza 
audytem realizowane mogą być też inne czynności. Takie 
działania mają na celu pozyskanie bardziej szczegółowego 
obrazu konkretnego punktu, identyfikacji obszarów 
do poprawy, procedur naprawczych i w efekcie pozwalają 
na natychmiastową korektę działań.  

Czynności te mogą obejmować:

EDUKACJĘ        

PERSONELU 

WERYFIKACJĘ ZGODNOŚCI 
Z KONTRAKTEM NP. 

PLANOGRAMU 

MONTAŻ LUB WYMIANĘ 

MAŁOGABARYTOWYCH 
POSM NP.:  PLAKATU, 

WKŁADKI 
DO BILONOWNICY 

WYKLEJENIE 

POWIERZCHNI NP.: 

ELEMENTU PODŁOGI, 
WITRYNY, LADY MERCHANDISING 

PRACE PORZĄDKOWE 

NP.  WYCZYSZCZENIE 

PÓŁKI, KONSERWACJA 
ELEMENTÓW EKSPOZYCJI 
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Takie czynności również działają motywująco 
na audytowanych pracowników, m.in. poprzez 
uświadomienie i zaangażowanie w spełnienie standardów 
jakości. Jeśli potraktujemy narzędzie wsparcia sprzedaży 
jakim jest Tajemniczy Klient jako motywator do zmian 

na lepsze a nie kontroler do wytykania błędów i wyciągania 
konsekwencji, mamy realną szansę na osiągnięcie założonych 
celów sprzedażowych i jakościowych.  
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CASE STUDY NO.4         

RYNEK PETROL 
Skala: 415 punktów w dwa miesiące 

Rodzaj: audyt ogólnopolski, niejawny  

Miejsce badań: trzecia co do wielkości sieć stacji 
benzynowych 

Zakres zbieranych informacji: pełna weryfikacja standardów 
jakości obsługi na stacjach benzynowych zgodnych 
tzw. 12 sposobami na zadowolenie klientów 

Największe wyzwanie audytu: 
rozbudowany i bardzo szczegółowy 

scenariusz badania, wymagający 
odpowiedniego przeszkolenia 

Audytora. Wizyta w punkcie 

obejmująca wszystkie elementy 

badania trwała ok. 45min.  

 

Po zakończeniu badania 
i dogłębnej analizie danych, został sporządzony 

raport i rekomendacja, na podstawie której 

wdrożono nowy system szkoleń dla pracowników 
stacji. Ponowny audyt kontrolny wykazał 

znaczącą poprawę  jakości obsługi i punkty 
zaczęły realizować we właściwy sposób 
oczekiwania sieci co do jej standardów.  

 

 
KATEGORIA 

standardy 
obsługi klienta 

RYNEK 

Petrol 

BADANIE 

TAJEMNICZY 

KLIENT 

USŁUGI 

PRZYGOTOWANIE 

REKOMENDACJI 

OBSZARÓW DO 
OPTYMALIZACJI 
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Głównym celem badań było sprawdzenie 

czy na stacjach benzynowych realizowane są przyjęte zasady 

w następujących obszarach:  

 

• łatwości wjazdu i wyjazdu,  

• łatwości zlokalizowania odpowiedniego dystrybutora 

z paliwem,  

• sprawności dystrybutorów, 

• spełnienia obietnicy czystych rąk,  
• możliwości wyboru formy płatności, 
• dostępności olejów i płynów eksploatacyjnych, 
• właściwego zatowarowania i merchandisingu,  

• czystości toalet, 

• odpowiedniego oświetlenia, 

• oferowania udziału w programie lojalnościowym, 

• zaangażowania i odpowiedniej postawy personelu, 

• dostępności sprawnego kompresora oraz czystej wody 

do mycia szyb. 

 

Na stacji oceniani byli zarówno pracownicy podjazdu 

jak i pracujący bezpośrednio przy kasach. Ocena obejmowała 

zachowanie i względy estetyczne m.in.: posiadanie 

wymaganego stroju czy identyfikatora. W zakresie 

zachowania weryfikacji podlegało czy pracownik z należytą 
uprzejmością obsługuje klienta. Natomiast w zależności 
od pełnionej funkcji były również weryfikowane dodatkowe, 

szczegółowo określone obszary. Osoby odpowiedzialne 

za obsługę klienta przy dystrybutorze, były audytowane 

w kontekście oferowanej pomocy w zakresie: 
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  • zatankowania paliwa,  

• uzupełnienia płynu do spryskiwaczy,  

• informowania o bieżących promocjach,  
• informowania o benefitach paliw premium. 

 

 

Z kolei pracownicy kasy, byli weryfikowani pod kątem: 

 

• obsługi transakcji tankowania, 

• przekazania informacji o programie lojalnościowym, 

• przekazania informacji o bieżących promocjach, 

• zapytania klienta o inne potrzeby zakupowe. 

 

Badanie opierało się o pytania z kwestionariusza, 
które posiadały punkty krytyczne wyznaczające to czy 
personel stacji realizuje swoje działania zgodnie z założonymi 
standardami czy nie. W tym przypadku wyniki i ich analiza 

wskazały obszary, wymagające poprawy i niespełniające 
założeń co do poziomu jakości. W efekcie, w celu poprawy 

wyników wdrożony został nowy system szkoleniowy. 
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CASE STUDY NO.5 

DERMOKOSMETYKI 
Skala: 120 wizyt w dwóch turach po 1,5 miesiąca każda  

Rodzaj: audyt ogólnopolski, niejawny 

Miejsce badań: sieci aptek 

Zakres zbieranych informacji: pełna weryfikacja standardów 
jakości obsługi dermokonsultantek. 

Największe wyzwanie audytu: wymiana 

Audytorów, tak aby była możliwość 
zrealizowania dwukrotnych wizyt 

bez ujawniania się Tajemniczego 

Klienta. 

 

Audytorzy zostali wyposażeni 

w specjalistyczny sprzęt, 

w postaci mikrokamer, tak aby 

pozyskać informacje nie tylko za pośrednictwem 

ankiety, ale również zebrać pełnowartościowy 
materiał filmowy. Dermokonsultantki na etapie 

podpisania umowy były informowane 
o możliwości powstania nagrań video z wizyty 

Tajemniczego Klienta 

 

 

 

 

 
KATEGORIA 

dermokosmetyki – 
topowy producent 

RYNEK 

Farmaceutyczny 

BADANIAE 

TAJEMNICZY 

KLIENT 

USŁUGI 

SZKOLENIA 
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Na rynku farmaceutycznym popularne są i regularnie 

odbywają się audyty wspierające sprzedaż, m.in. badania 

Tajemniczego Klienta. W tym przypadku głównymi celami 
badania była weryfikacja: 

 

• poziomu jakości obsługi konsumenta w poszczególnych 
aptekach przez pracujące w nich dermokonsultantki, 

• znajomości oferty produktowej, 
• umiejętności sondowania i badania potrzeb konsumenta, 

• jakości przeprowadzenia prezentacji oferty, 

• aktywności na polu sprzedaży komplementarnej, 
• umiejętności radzenia sobie z problemami 

i nieprzewidzianymi trudnościami, 
• zachowania standardów wyglądu biznesowego ustalonego 

dla dermokonsultantek,  

• zachowania dermokonsultantki: kultura osobista, otwartość, 
zrozumienie potrzeb konsumenta. 

 

Po realizacji badań i zebraniu danych, została 

przeprowadzona szczegółowa analiza, w oparciu o którą 
przygotowane zostały rekomendacje dotyczące elementów 
wymagających optymalizacji. Kolejnym krokiem było 

przygotowanie i przeprowadzenie cyklu szkoleń 
dla dermokonsultantek, mające na celu zachowanie 

jednolitego, wysokiego standardu obsługi klienta 

we wszystkich lokalizacjach.  
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CASE STUDY NO.6 

PRODUKTY TYTONIOWE 
Skala: 1300 punktów w 1,5 miesiąca  

Rodzaj: audyt ogólnopolski, hybrydowy 

Miejsce badań: sieć punktów sprzedaży 
papierosów elektronicznych 

Zakres zbieranych informacji: pełna 
weryfikacja standardów jakości obsługi 
doradców klienta 

Największe wyzwanie audytu: Według 
scenariusza, Audytor w trakcie 

przeprowadzania badania, powinien 

znajdować się sam w punkcie sprzedaży, 

natomiast realizacja miała miejsce w okresie 

okołoświątecznym, kiedy praktycznie wszędzie 
był wzmożony ruch konsumentów.   

Audytorzy musieli dostosować się do grafików 
pracy sprzedawców. Pracownicy wykonywali 

mnóstwo roszad nie tylko w ramach swoich 
punktów sprzedaży, ale także wymieniali się 
między punktami. Audytor w punkcie docelowym 
często zastawał inną osobę niż widniejąca 
w pierwotnym grafiku. W wyniku tej sytuacji część 
pracowników została zaudytowana kilkukrotnie 

przez różne osoby. Projekt przez swoją zmienność 
był skomplikowany i wymagał dodatkowego 
opracowania danych. 

 

 
KATEGORIA 

produkty tytoniowe 

RYNEK 

Punktów e-smoking 

BADANIAE 

TAJEMNICZY 

KLIENT 

USŁUGI 
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Zadaniem Tajemniczych Klientów było 

przeprowadzenie audytu wg określonego kwestionariusza 
wraz z dokonaniem oceny: 

 

• prezentacji portfolio produktów realizowanych przez 

Doradców Klienta, 

• przedstawiania benefitów produktów i korzyści płynących 
z ich użytkowania, 

• interakcji z konsumentem – sposobu przywitania, 

komunikacji, odpowiedzi na zadane pytania,  

• złożenia skutecznej propozycji zakupu urządzenia, 

• poleceń produktów dodatkowych i uzupełniających,  

• propozycji założenia karty lojalnościowej i przedstawienia 

korzyści płynących z jej użytkowania. 

 

Audyt miał charakter hybrydowy, ponieważ 
zakończony był ujawnieniem się Tajemniczego Klienta. 

Audytor nie tylko pobierał pieczątkę oraz podpis 

kontrolowanego pracownika pod wynikiem badania, 

ale również szczegółowo omawiał z nim poszczególne 
elementy niespełniające oczekiwań i wymagające poprawy. 

Dzięki temu rozwiązaniu, działania naprawcze wynikające 
z przeprowadzanego badania, były wdrażane niemalże 
natychmiast i przełożyły się bezpośrednio na wzrost 
sprzedaży. Miało to szczególne znaczenie ze względu na czas, 

w którym wizyty były przeprowadzane.  
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AUDYTY OKIEM RADCY 

PRAWNEGO. ODPOWIEDZI 

NA NAJCZĘSTSZE PYTANIA 
I WĄTPLIWOŚCI NATURY 

PRAWNEJ.  

KAT AR ZY N A BO RKO W S KA O E X  C U RS O R  

 

Choć istota badania Tajemniczego Klienta jest 
powszechnie znana, obowiązujące przepisy prawa nie zawierają 
regulacji w tym zakresie. Wyjątek stanowi ustawa o ochronie 

konkurencji i konsumentów, umożlwiająca podjęcie przez 
kontrolującego (dla celów dowodowych) czynności 
zmierzających do zakupu towaru. Ustawa ta ma się jednak nijak 
do uprawnień pracodawców czy zleceniodawców, którzy chcą 

zweryfikować dostępność 
zatrudnionych osób oraz 

zgodność ich 
postępowania 

z przyjętymi 
w organizacji 

standardami 

obsługi klienta. 
Brak regulacji 

w omawianym 

zakresie, 

to z jednej 

strony, brak 

zakazu 

Urząd Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów też może być 

Tajemniczym Klientem! 

Już od 2018 roku Prezes UOKiK może 
wystąpić do Sądu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów o zgodę 
na przeprowadzenie „zakupu 
kontrolowanego”. A wszystko w oparciu 
o nowelizację ustawy z dnia 16 lutego 
2007 roku o ochronie konkurencji 

i konsumentów (UOKiK). Przy czym taki 
audyt ma wyłącznie charakter kontroli 
organu administracji publicznej wobec 
przedsiębiorców w zakresie 
(nie)stosowania niedozwolonych praktyk, 
a nie samej oceny pracy sprzedawców. 
W przypadku wykrycia nieprawidłowości 
Prezes UOKiK może nałożyć kary 
na kontrolowane przedsiębiorstwo. 
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świadczenia tego rodzaju usług, z drugiej zaś podłoże 
do licznych sporów interpretacyjnych. Wątpliwości budzi 
bowiem zarówno właściwe zakwalifikowanie 
przeprowadzonej w ten sposób kontroli pracowników i/lub 
zleceniobiorców, a w konsekwencji określenie obowiązków 
ciążących na pracodawcy lub zleceniodawcy, jak i legalność 
poszczególnych sposobów przeprowadzania tego rodzaju 

badań.  

 

Jakiego rodzaju badania 

Tajemniczego Klienta                      

są zgodne z prawem? 

Najbezpieczniejszym sposobem przeprowadzenia 

badania Tajemniczego Klienta, jest przeprowadzenie rozmowy 

z kontrolowaną osobą zgodnie z ustalonym scenariuszem 

i odnotowanie obserwacji, poprzez udzielenie odpowiedzi 

na pytania zawarte w przygotowanym wcześniej 
kwestionariuszu. Na tej podstawie można stworzyć raport 
odnośnie jakości obsługi oraz sposobów promowania 
produktów lub usług. Informacje te umożliwiają zlokalizowanie 
procesów wymagających usprawnienia lub innych sfer, 

wymagających udoskonalenia, by w konsekwencji zwiększyć 
efektywność sprzedaży. Należy jednak pamiętać, 
że niezależnie od formy zatrudnienia osoba kontrolowana 
powinna być uprzedzona o możliwości przeprowadzania 
w przyszłości kontroli pracy przez Tajemniczego Klienta 

w tym również przez przedstawiciela firmy zewnętrznej. 
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Czy Tajemniczy Klient może 
nagrywać rozmowę? 

W celu uniknięcia nieporozumień na skutek 
rozbieżności pomiędzy informacjami odnotowanymi 
w kwestionariuszu po przeprowadzonym badaniu, 

a tłumaczeniami osoby audytowanej, niejednokrotnie rodzi się 
pokusa utrwalania rozmów prowadzonych przez Tajemniczego 
Klienta. Możliwość przeprowadzenia badania w ten sposób nie 
jest zabroniona z zastrzeżeniem, że podczas badania 
rejestrowany jest wyłącznie dźwięk (nagrania audio) oraz osoby 
zatrudnione wyraziły uprzednio zgodę na nagrywanie dźwięku 
podczas rozmów przeprowadzanych przez Tajemniczego 
Klienta, w tym będącego przedstawicielem firmy zewnętrznej. 
Należy również pamiętać o zasadzie jawności oraz 
adekwatności. Niezbędne jest zatem uprzednie 
poinformowanie osób, które mają zostać poddane badaniu, 
że może być przeprowadzona kontrola wykonywanych 
przez nie zadań, przy udziale Tajemniczego Klienta 
z przedstawieniem zakresu takiej potencjalnej kontroli (oraz 

pozyskać wspomnianą powyżej zgodę). Ponadto przed 

podjęciem decyzji o nagrywaniu rozmów podczas 
przeprowadzanego badania, należy rozważyć, czy środki 
zastosowane podczas kontroli są proporcjonalne do celu, jaki 

chce się osiągnąć. W przypadku, gdy dla zweryfikowania jakości 
obsługi klienta, wystarczające jest opisanie przez Tajemniczego 
Klienta w kwestionariuszu zachowań osoby kontrolowanej, 
nie należy nadmiarowo „na wszelki wypadek” nagrywać 
przeprowadzonych rozmów. Im bowiem środek wykorzystany 
w badaniu jest mniej ingerujący w sferę prywatności 
zatrudnionej osoby, tym bezpieczniej dla pracodawcy lub 

zleceniodawcy. 
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Czy rejestracja obrazu podczas 

badania Tajemniczego Klienta jest 

legalna? 

Rejestrację obrazu, w celu kontroli zatrudnionych osób, 
tym bardziej w ramach badania wykonywanego przez 

Tajemniczego Klienta, należy uznać za wysoce ryzykowną, 
z uwagi na nieadekwatność tego środka w odniesieniu 
do założonego celu oraz duże ryzyko ingerencji w sferę dóbr 
osobistych osoby audytowanej. W tym przypadku nawet zgoda 

pracownika i/lub zleceniobiorcy na przetwarzanie jego 

wizerunku, może zostać uznana za nieskuteczną podstawę 
prawną – z uwagi na stosunek podporządkowania 

w/w podmiotów. Z przepisów Kodeksu Pracy wynika, 
że stosowanie monitoringu wizyjnego możliwe jest 
wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do zapewnienia 
bezpieczeństwa pracowników lub ochrony mienia, kontroli 
produkcji, czy też zachowania w tajemnicy informacji, 

których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. 
Zgodnie z dominującym stanowiskiem doktryny 
niedopuszczalne jest stosowanie tego rodzaju monitoringu 

w celu nadzorowania jakości, efektywności pracy pracownika, 
czy jego dostępności w miejscu pracy. 

Podsumowując, warto korzystać z narzędzi 
pomagających podnieść poziom obsługi w firmie, takich jak 
Tajemniczy Klient, mając na uwadze, że znacznie lepsze efekty 
przynosi koncentrowanie się na standardach czy procesach 
stosowanych w danej organizacji, niż na konkretnych 

pracownikach.  
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Należy pamiętać o konieczności 
dostosowania sposobu przeprowadzenia 

takiego badania do celów, które chcemy 
osiągnąć oraz wyborze środków niegodzących 
w prawo do prywatności lub inne dobra osobiste 
kontrolowanych osób. 
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CASE STUDY NO.7 

GASTRONOMIA 
Skala: długofalowe audyty prowadzone cyklicznie 
na przestrzeni 2 lat 

Rodzaj: audyt regionalny, jawny 

Miejsce badań: restauracje na terenie 

galerii handlowych 

Zakres zbieranych informacji: pełna 
weryfikacja standardów jakości obsługi  

Największe wyzwanie audytu: 
szczegółowość kwestionariusza 

i zawartych w nim kryteriów  

 

Badanie było przeprowadzane na urządzeniach 
raportowych znajdujących się bezpośrednio 

w audytowanych restauracjach. Po wykonaniu 

i zatwierdzeniu badania, wynik od razu był 
widoczny i ujawniany obsłudze restauracji, 

a urządzenie jednocześnie wysyłało dane 

do centrali. 
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Początkowo audyt miał trwać wyłącznie 3 miesiące. 

Natomiast skuteczność cyklicznie powtarzanych badań i ich 

przydatniść zdecydowała o przedłużenia projektu aż do 2 lat. 
W tym czasie Tajemniczy Klienci odwiedzali restauracje 10 

razy w miesiącu. każdorazowo ich zadaniem była weryfikacja:  

 

• zgodności estetyki wyglądu (stroju) kelnerów 
i kucharzy względem wytycznych, 

• dostępności i jakości dań,  
• obecności akcesoriów dla konsumentów m.in. 

tac, sztućców, serwetek itp.,  

• czystości lokalu.  

 

Raport obejmował powyższe 4 główne obszary, 
które szczegółowo opisywało 50 pytań. Na podstawie 

zebranych danych Audytor mógł wystawić końcową ocenę 
stwierdzającą czy restauracja pracuje zgodnie z przyjętymi 
standardami obsługi i wytycznymi centrali. Z każdym 
kolejnym audytem zauważalna była duża poprawa, 

podniesienie jakości i dostępności dań zgodnie 
z oczekiwaniami.   
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CASE STUDY NO.8 

WYPOSAŻENIE DOMU 
Skala: 1 punkt audytowany cyklicznie raz w miesiącu 

Rodzaj: audyt regionalny, niejawny 

Miejsce badań: sklep wielkopowierzchniowy 

z wyposażeniem do domu 

Zakres zbieranych informacji: pełna 
weryfikacja standardów jakości obsługi 
z naciskiem na szczegółową analizę 
umiejętności sprzedażowych 

pracowników. 

Największe wyzwanie audytu: 
szczegółowość scenariusza, wymagała 

od Audytora ponadprzeciętnej precyzji 

w ocenie zachowania pracowników, ale także dużej 
spostrzegawczości i podzielności uwagi na to co działo się 
w otoczeniu, w trakcie przeprowadzanego audytu. 

 

Pomimo bardzo wysokiego poziomu jakości 
obsługi, zgodnego ze standardami, projekt był 

permanentnie realizowany w celu utrzymania 

dotychczasowych rezultatów. 
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Główny nacisk badania położony był na następujące 
zagadnienia: 

 

• podejście pracownika do konsumenta: 

o czy pracownik sam zainteresował się klientem 

i jego potrzebami, 

o jakie było pierwsze wrażenie konsumenta, 

 

• badanie potrzeb konsumenta z nastawieniem 

na zadawanie jak największej ilości pytań, w celu 

udzielenia jak najlepszej odpowiedzi,  

 

• przedstawianie maksymalnej ilości korzyści z zakupu 

produktów, 

 

• proponowanie produktów komplementarnych – 

dosprzedaż, 

 

• proponowanie usług dodatkowych takich jak:  

o transport i wniesienie,  

o szycie,  

o sprzedaż ratalna,  

o zakupy online,  

o montaż, 

 

• zaangażowanie, zaangażowanie i jeszcze raz 

zaangażowanie.  
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Tak duży nacisk na postawę pracownika wynikał 
z założeń i misji firmy, która dąży do tego, aby klient był i czuł 
się najważniejszy w trakcie obsługi. Dzięki wysokim 
standardom obsługi, firma mogła osiągnąć: 

 

 

• lepsze poznanie potrzeb i zwiększenie koszyka 
zakupowego, 

• zadowolenie konsumenta i wzrost współczynnika 
lojalności, 

• zwiększanie portfela poprzez polecenia. 
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CASE STUDY NO.9 

PRODUKTY AGD 
Skala: 5 lat 

Rodzaj: audyt ogólnopolski, hybrydowy 

Miejsce badań: punkty sprzedaży z głównych sieci sklepów 
z branży elektronicznej 

Zakres zbieranych informacji: pełna weryfikacja 
standardów jakości obsługi uwzględniająca 

badanie rekomendacji marki oraz sposób 
komunikowania nowoczesnych 

technologii wykorzystywanych 

wykorzystywanej w urządzeniach 

producenta. 

Największe wyzwanie audytu: przez 

5 lat zostało przeprowadzonych 10 edycji 
audytu i za każdym razem weryfikowany był 

inny zakres. 

 

Analiza badania każdorazowo dawała bardzo 

dobre wyniki, potwierdzające wysoką jakość 

i umiejętności sprzedawców. 
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Wizyty Audytorów były elementem większego 
konceptu wpisanego w program lojalnościowo-motywacyjny 

dla sprzedawców z branży elektronicznej. Sprzedawcy 
jeszcze przed rozpoczęciem badań Tajemniczego Klienta, 
przeszli cykl szkoleń z wykorzystaniem narzędzi 
elearningowych. finalizowanych krótkimi testami wiedzy 

z zakresu przeprowadzonego szkolenia. W następnym etapie 

Audytorzy odwiedzali wszystkie sklepy. Rozpoczęcie wizyty 

miało charakter niejawny a kończyło się ujawnieniem 

i przekazaniem feedbacku odnośnie przebiegu całego 
spotkania. Zdecydowanie w znacznie większej części wizyt 

Audytor gratulował badanym pozytywnego wyniku 

i zwycięstwa w ramach współzawodnictwa, które 
towarzyszyło tym działaniom. W ramach nagrody 

sprzedawcy mogli podnosić swoje kwalifikacje podczas 

cyklicznych szkoleń, oraz otrzymywali sprzęt AGD o wysokiej 
wartości. 

Synergia kilku narzędzi wspierających sprzedaż 
przyniosła długotrwałe korzyści począwszy od budowania 
zaangażowania pracownika, poprzez wyniki punktów 
sprzedaży i finalnie realizacji strategii producenta. 

 

 

 

 

 



AUDYTY RETAIL | 43 
 

JAK WIELOETAPOWOŚĆ PROCESU 
RAPORTOWEGO WPŁYWA 

NA SKUTECZNOŚĆ 
PRZEPROWADZANYCH      

AUDYTÓW?  

KRZY S ZT O F  KĘ D ZI E R S KI  O E X  C U RS O R  

 

Kluczowym elementem w procesie audytowym jest 

analiza zebranych danych i opracowanie podsumowania 

w formie czytelnego raportu. O skuteczności tego działania 
przesądza rzetelność zagregowanych informacji. Dlatego warto 

wprowadzić do procesu dodatkowe punkty kontrolne.  

Wówczas schemat działania mógłby wyglądać następująco: 

 

Audytor wykonuje raport online z wykorzystaniem urządzenia 
mobilnego bezpośrednio po badaniu lub w trakcie czynności 
audytowych, jeśli badanie ma charakter jawny, 

 

Centralny zespół kontrolny weryfikuje dostarczone raporty 

i w przypadku wykrycia błędu:  

• koryguje raport w porozumieniu z Audytorem, 

• jeśli nie ma możliwości wykonania powyższego, kieruje 

Audytora do ponownej wizyty w badanym punkcie,  

E
T

A
P

 1
 

E
T

A
P

 2
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Analityk przygotowuje raport zbiorczy ze wszystkich lokalizacji 

objętych badaniem. W zależności od potrzeb raport może 
przyjąć różną formę: 

• prostego arkusza Excel, 

• prezentacji z wybranymi zagadnieniami z badania oraz 

ze wskazaniem obszarów do optymalizacji i wdrożenia 
zmian w celu zwiększenia efektywności realizowanego 
zadania, 

• dynamiczną z wykorzystaniem narzędzi do wizualnej 
prezentacji danych takich jak Power View, Power Map 

czy Power BI.  

Etap 1 

W pierwszym etapie badania audytowego istotnym elementem 

jest system raportowy. Im bardziej zaawanasowane 

narzędzie, tym większe możliwości tworzenia 
skomplikowanych zadań, scenariuszy i pojedynczych 

kwestionariuszy audytowych.  

Platforma powinna dawać 
możliwość dosłownie 
uszycia raportu 

na miarę naszych 
potrzeb.  
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Jedno biznesowe zagadnienie 

badawcze, a wiele części 
składowych. Czyli z ilu perspektyw 

możemy badać jeden problem: 

• kanały sprzedaży, handlowców, 
dystrybutorów, 

• ceny, koszty, marżowość, 

• stany magazynowe, stany półkowe, 

• portfolio produktowe i 

konkurencyjne, 

• kanały komunikacji,  

• segmentacja klientów, itd. 
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O skuteczności aplikacji raportowej będzie również przesądzać:  

• możliwość dużej częstotliwości synchronizacji 
urządzenia i aplikacji z centralą, 

• integracja z mapami Google, co pozwala na użycie 
geolokalizacji i weryfikacji GPS, 

• dynamika ankiet umożliwiająca wyświetlanie 
aktualnych promocji w danym dniu w odniesieniu 

do konkretnego punktu sprzedaży, 

• zwrotne przekazywanie informacji, czyli możliwość 
zadania indywidualnego pytania per punkt,  

• dedykowany moduł zarządzania przepływem danych, 
tj. tworzenie scenariuszy raportowania, alertów, 
zdefiniowanych powiadomień KPI,  

• możliwość pobrania podpisu w formie elektronicznej, 

• wielokanałowy dostęp do danych: 
 

o w formie powiadomienia e-mail, przesyłanego niezwłocznie 
po zakończeniu wizyty (kluczowe w przypadku wykrytych 
nieprawidłowości w punkcie czy braku możliwości 
zrealizowania wizyty np. brak zgody kierownika), 

o w postaci wiadomości SMS - łatwiejsze do wskazania 

krytycznych informacji (odseparowanie od skrzynki 

pocztowej), 

o danych zapisanych na platformie: 

 

 

 

• raporty, statystyki, analizy 

• przeglądanie danych w konwencji „drill through”, 
• ocenianie wizyty przez dowolne strony projektu, 

• dowolna ilość zdjęć wykonywanych podczas wizyty, 

• interakcje z Audytorem (komunikacja, zlecanie 

zadań). 
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Etap 2 

 Istotą drugiego etapu audytu jest szybkość reakcji na 
nieprawidłowości raportowe. Za nieprawidłowości uznać 
należy m.in. wszelkie odbiegające od pozostałych wyniki, które 
rzeczywiście mogą być anomalią albo ludzkim błędem. 
W porozumieniu z Audytorem można dokonać ponownej 
weryfikacji, po to, aby zdecydować, czy wynik należy: zachować, 
usunąć, poprawić czy ponownie zbadać.  

Bieżące korygowanie błędów popełnionych przez 

Audytora zwiększa pewność co do rzetelności, 
obiektywności 
i poprawności 
danych, które 
w kolejnym 

etapie mają 
być 
zagregowane 

i poddane 

szczegółowej 
analizie.   

 

Etap 3 

W trzecim etapie tworzone są tzw. Data Mart-y, czyli 

najprościej mówiąc raporty będące połączeniem 

wygenerowanych z platformy danych oraz informacji z innych 

źródeł. Dane mogą być w tym momencie: kategoryzowane, 
grupowane, standaryzowane, formatowane a nawet skracane, 

Co należy sprawdzić, żeby mieć pewność,                            że 
zebrane dane są prawidłowe: 

• czy wszystkie rekordy zostały uzupełnione, 
• czy wszystkie obliczenia zostały wykonane, 
• czy nie ma brakujących wartości tzw. missing-ów, 
• czy nie ma błędów merytorycznych. 
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ale im lepsza ich jakość, tym czas potrzebny na ich formatowanie 
jest krótszy. Natomiast złożoność tych działań ostatecznie i tak 

nie jest tak interesująca jak sama prezentacja wniosków 
i rekomendacji, a tym bardziej jeśli ma oprawę wizualną. 
Dzisiejsze narzędzia (chociażby Microsoft-owe), pozwalają 
na przygotowanie raportów, w których: 

• zawarta jest samoaktualizacja po wykonaniu kolejnych 

raportów w terenie, 

• informacje prezentowane są w sposób 
jasny i klarowny,  

• jest możliwość edycji i wyróżnienia najważniejszych 
podsumowań,  

• filtrowanie danych ma charakter dynamiczny 

np. na podstawie regionu lub produktów, 

• podsumowanie wizyt jest narastający i uwzględnia 
dane historyczne. 

Istotnym trendem 

są interaktywne 

dashboardy, które dają 
możliwość podglądu 
wyników po różnych 

kategoriach 

i parametrach oraz 

graficzne prezentacje 

danych – 

np. z wykorzystaniem 

map.  

 

 

6 najważniejszych kryteriów 
określających dashboard, 

niezbędnych do jego 
zaprojektowania: 

• cel, czyli do czego 

ma służyć kokpit, 

• odbiorcy, którzy będą 
z niego korzystać, 

• źródła danych, skąd 
je dostarczamy, czy są 
aktywne/pasywne, 

• wymiary i filtry, czyli przez 

jakie parametry grupować 
i sortować dane, 

• harmonogram odświeżania 
i aktualizacji, 

• szata graficzna, czyli wygląd 
i kolorystyka kokpitu. 
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Dzięki daleko idącym możliwościom personalizacji 
i kompozycji raportów, można z dokumentów analitycznych 
i prezentacji tworzyć atrakcyjne i sugestywne materiały 
wpisujące się w trend data storytelling.   

Wieloetapowość procesu raportu pozwala na skuteczne: 

 

 

• wyeliminowanie błędów, 

• obrazowe przedstawienie wyników całościowych oraz 
szczegółowych dla poszczególnych punktów, 

• dostarczenie wiarygodnych danych z rzetelną analizą 
wyników i rekomendacji, 

• przygotowanie sprecyzowanych odpowiedzi 

na kluczowe pytania badawcze. 
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MONTAŻ POSM 

CASE STUDY NO.10     
BRANŻA FARMACEUTYCZNA 
Skala: 1000 niepowielających się punktów cyklicznie 
co miesiąc  

Rodzaj: audyt ogólnopolski, jawny 

Miejsce badań: 39 sieci aptek obejmujące 6000 punktów 

Zakres zbieranych informacji: sprawdzenie obecności 
produktów, ocena dostępności i widoczności 

wszystkich wariantów produktów dla 
konsumentów wchodzących do punktu 

sprzedaży.  

Największe wyzwanie audytu: 
badanie było przeprowadzane 
w ścisłym reżimie sanitarnym 

ze względu na pandemię COVID-19, 

co więcej pierwszy etap badania wymagał 
wykonania zdjęcia bez udziału osób 

postronnych.   

 

Audytor rozpoczynał badanie od wykonania 
zdjęcia, które miało odzwierciedlać pierwszy punkt 
styku z produktem w podróży konsumenta. 
Miejscem, w którym wykonywane było zdjęcie, 
były drzwi wejściowe apteki, co pozwalało 
sprawdzić i ocenić widoczność produktów. 
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Głównym celem badania audytowego była 
weryfikacja dostępności całej gamy produktów w oparciu 
o parametry zawarte w umowie. Analiza zebranych danych 

pozwoliła szeroko spojrzeć na możliwą efektywność 
sprzedaży w poszczególnych sieciach aptek.  

W połączeniu ze szczegółowymi informacjami 
o braku dostępności produktów w pojedynczych punktach 
sprzedaży, audyt umożliwił określenie trendów 

sprzedażowych w obszarze danej sieci, miasta a nawet 

regionu. Automatyczne zaznaczanie niezgodności pozwoliło 
w bardzo krótkim czasie podjąć kroki mające na celu 
wyegzekwowanie dostępności produktów, a co za tym idzie 
zwiększenia sprzedaży. 

Istotnym elementem projektu było stworzenie jednej 

zagregowanej z kilkudziesięciu niespójnych raportów bazy 

aptek, przed jego uruchomieniem. Agregacja danych z sieci 

aptek pozwala na ich pełną eksplorację, czyli odkrywanie 
znaczących powiązań, wzorców zachowań, trendów a tym 
samym na estymacje sprzedaży.  
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CASE STUDY NO.11 

CENTRUM HANDLOWE 
Skala: 1 punkt w 3 dni robocze 

Rodzaj: audyt regionalny, niejawny 

Miejsce badań: 1 punkt 

Zakres zbieranych informacji: pełna weryfikacja standardów 
jakości obsługi. 

Największe wyzwanie audytu: teoretycznie audytowany był 
1 punkt na mapie, a praktycznie wewnątrz 

znajdowało się ponad 100 mniejszych 

punktów, w których należało 
przeprowadzić audyt wg różnych 
scenariuszy.  

 

Ze względu na różnorodność 
weryfikowanych punktów, 

Audytorami były również mamy 

z dziećmi. 
 

Właściciel centrum handlowego mierzył się 
z pytaniem czy wszystkie sklepy oraz inne punkty świadczące 
usługi, w tym gastronomiczne, spełniają określony umową 
standard jakości obsługi. Dużym wyzwaniem był fakt, że te 

100 różnorodnych miejsc należało poddać badaniu w ciągu 
3 dni roboczych. Dlatego całość realizacji wymagała 

 
KATEGORIA 

centrum handlowe 

RYNEK 

-- 

BADANIE 

TAJEMNICZY 

KLIENT 

USŁUGI 
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większego nakładu pracy związanego z przygotowaniem 
skutecznego audytu pod względem jakości i logistyki.  

Pierwszym elementem wymagającym przygotowania 
była odpowiednia kategoryzacja sklepów i punktów, tym 
samym opracowanie dopasowanych scenariuszy wizyt oraz 

arkuszy kontrolnych z odpowiedziami. Kolejnym etapem był 
dobór oraz przeszkolenie odpowiedniego personelu 

audytującego, w zależności od danej kategorii i charakteru 
sklepu czy punktu usługowego. W konsekwencji zespół 
charakteryzował się dużą różnorodnością.  
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STANDARY 

EKSPOZYCYJNE 

CASE STUDY NO.12 

PRODUKTY ALKOHOLOWE 
Skala: 3000 punktów w 10 dni roboczych 

Rodzaj: audyt ogólnopolski, jawny 

Miejsce badań: sklepy wielkopowierzchniowe i małe 
detaliczne  

Zakres zbieranych informacji: weryfikacja obecności 
produktów oraz standardów ekspozycyjnych 

Największe wyzwanie audytu: badanie musiało być 
przeprowadzone w bardzo krótkim czasie, 

co wymagało dużej dyscypliny od całego 
zespołu zarządzającego projektem 

 

Po każdym zrealizowanym 
cyklu okazywało się, 

że udziały półkowe zostały 
utrzymane na oczekiwanym 

poziomie, a wręcz zwiększały 
się. 

 

 

Badanie było realizowane cyklicznie co pozwalało 

na stałe podnoszenie standardu oraz zwiększanie 
i utrzymanie udziałów półkowych na oczekiwanym poziomie. 

Audyty były połączone z edukacją pracowników punktów 

 KATEGORIA 

alkohole – topowy 
producent 

RYNEK 

Modern Trade 
Traditional Trade 

BADANIE 

OBECNOŚCI 

USŁUGI 

EDUKACJA 

PRACOWNIKÓW 
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sprzedaży w zakresie wprowadzanych nowości czy aktualnie 
obowiązujących promocji. Szybka usługa szkoleniowa 

tzw. one minute education, świadczona na miejscu, była 
nieocenionym wsparciem dla sprzedawców.  

Po każdym ze zrealizowanych cykli, dane były 
szczegółowe analizowane, aby móc przygotować 
rekomendację mającą na celu zwiększenie efektywności 
kolejnych zleceń. 
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AUDYTY TAJEMNICZEGO       

KLIENTA – ONLINE.  

AL E KS AN DR A DRO ZD S O C J O M AN I A  

 

Pandemia pokazała nam jak ważny jest rozwój 
gospodarki w obrębie transformacji cyfrowej, a w szczególności 
rozwój sprzedaży kanału online. Dane z raportu PwC mówią 
same za siebie: aż 74% Polaków po zakończeniu pandemii 
będzie kontynuować zakupy przez Internet, a 10% zamierza 

je nawet zwiększyć*. Zmiany w zachowaniach zakupowych 

konsumentów widać również w dynamice wzrostu rynku 

ehandlu, którego wartość do 2026 roku wyniesie ok 162 mld zł 
brutto oraz przyniesie wzrost liczby przedsiębiorstw 
prowadzących sprzedaż online (ok. 150 000 podmiotów) *.  

Istnieje wiele czynników, które mają wpływ na to, 
jak będzie kształtować się polski e-commerce. Jednym z nich, 

moim zdaniem, niezwykle istotnym jest tworzenie pozytywnych 

doświadczeń klientów w wirtualnym świecie handlu 

ecommerce. Konsumenci mają coraz lepsze zrozumienie 
czym są dobre doświadczenia a co oznaczają te złe - 

niechciane i nieakceptowalne. To, czego wymagają 
użytkownicy to dobrze zaprojektowanych ścieżek 

zakupowych charakteryzujących się łatwością, 
przejrzystością i wygodą, co prowadzi do ich retencji, 

a w dłuższym dystansie również do lojalizacji (econsultancy, 
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2020). Negatywne doświadczenia zakupowe konsumentów 
mogą mieć nieodwracalne i dramatyczne skutki dla e-sklepów: 

 

 

 

 

 

 

Powyższe dane potwierdzają jak ważne jest 
projektowanie doświadczeń klienta - szczególnie w warunkach 

e-commerce’owych. Istnieje wiele możliwości kontrolowania, 
sprawdzania i optymalizacji tych doświadczeń. Obok danych 
ilościowych takich jak wskaźnik porzuconych koszyków, NPS, 
AOV czy CLV występują bardzo dobre i rzetelne narzędzia takie 
jak audyt Tajemniczego Klienta. Pomimo faktu, że ta metoda 

kojarzy się nam głównie z taktyką stosowaną w sklepach 
stacjonarnych jest ona równie niezwykle popularna i efektywna 

w kontekście audytu doświadczeń w sklepach online.  

 

 

globalnie aż 62% 
konsumentów przestało 
wchodzić w interakcję 
z markami ze względu 

na słaby Customer 

Experience  

(Microsoft Global State of 

Multichannel Customer Service 

Report), 

 

w momencie, gdy dany 

użytkownik opuszcza 
markę, 4 na 5 osób już 

nigdy do niej nie 

powróci  

(SDL The Global CX Wakeup 

Call Report). Report), 
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Audyt Tajemniczego Klienta może się składać z kilku 

warstw:  

 

1. Łatwości użytkowania i prostoty e-sklepu na poziomie UX/UI 

oraz na poziomie rozwiązań operacyjno-logistycznych np.: 

typy dostaw/płatności. 
2. Łatwości nawiązania kontaktu ze sklepem w kontekście 

kanałów takich jak: FAQ/chatbot, formularze 

zwrotów/reklamacji/zapytań, live chat/infolinia. 

3. Procesu realizacji zamówienia oraz zwrotu/reklamacji  

 

 

Jeżeli chodzi o łatwość nawiązywania kontaktu 
ze sklepem, Audytor najpierw sprawdza na ile jest w stanie sam 

rozwiązać nurtującą go kwestię. Wybór poprawnych FAQ oraz 
treści do chatbota jest kluczem do szybkiego i łatwego 
załatwienia swojej sprawy. Obszary podlegające audytowi 
to między innymi: 

• czy FAQ/chatbot faktycznie zawiera wszelkie 

niezbędne informacje jakie są potrzebne 
użytkownikowi do rozwiązania jego problemu, 

 

• łatwość dotarcia do tych odpowiedzi w sposób 
intuicyjny i szybki. 

Jeżeli te dwa kryteria nie są spełnione, możemy być 
pewni, że klient oceni doświadczenia zakupowe jako negatywne.  
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W kontekście użyteczności formularzy 
zwrotów/reklamacji/zapytań Tajemniczy Klient bada: jak długie 
są to formularze, jak bardzo są skomplikowane podczas 
wypełniania (specyfika pól do wypełnienia), czy są responsywne 

w zależności od urządzenia (mobile vs. desktop). To co jest 

niezwykle ważne w kontekście formularzy to nie tylko ich 
optymalizacja UX, ale również: szybkość odpowiedzi po 
stronie konsultantów, język jakim się posługują przy 

odpowiedziach, czy ich odpowiedzi rozwiązują dany 
problem klienta, czy klient jest na bieżąco informowany 
o statusie realizacji swojego zapytania.  

Badanie doświadczeń w kontekście live chat oraz 
infolinii przez Tajemniczego Klienta syntetyzuje kryteria 

z dwóch poprzednich kanałów dotarcia. Audytor będzie zwracać 
uwagę na to: jak łatwo znaleźć numer infolinii oraz ikonkę live 
chatu na stronie, dostępne godziny, w których te dwa narzędzia 
działają, ilość przekierowań/pytań wstępnych w live chat-cie 

oraz na infolinii, szybkość rozwiązania danej kwestii, język jakim 
posługują się konsultanci, jaka jest ich merytoryka, 
czy rozpoznają potrzeby Tajemniczego Klienta.  

Drugim ważnym punktem, który może być rzetelnie 
zbadany przez Tajemniczego Klienta i dać obraz doświadczeń 
użytkownika to realizacja zamówienia i procesu 
zwrotu/reklamacji, które są wpisane w każdy biznes, szczególnie 
ten online. Jest to bardzo ważna kwestia w kontekście 
budowania relacji z klientem, ponieważ pokazuje zaufanie 
i szacunek do klienta, co w długofalowym podejściu wpływa na 
jego lojalizację. Audytor może sprawdzić, na ile firma trzyma się 
sztywno ustalonych zasad i reguł a na ile jest w stanie zaufać 
wersji swojego użytkownika. To, co należy również zbadać pod 
tym kątem to wielokrotnie już wspominana prostota:  
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• jak łatwo jest zwrócić/zareklamować dany produkt/usługę,  
• czy do przesyłki jest dołączany list zwrotny oraz informacja 

jak można złożyć zwrot,  
• czy czas składania reklamacji/ zwrotu jest standardowy czy 

też wydłużony,  

• jakimi kanałami można zwrócić/zareklamować 
produkt/usługę,  

• jak długo trzeba czekać na odpowiedź ze strony firmy,  
• jak szybko cała kwestia zostanie rozwiązana.  

 

Wybór Tajemniczego Klienta jako narzędzia 
do sprawdzania i optymalizacji doświadczeń użytkownika 
pozwala na zrozumienie jego potrzeb i problemów, które nie 

może być osiągnięte jedyne przez analizę danych ilościowych, 
ale poprzez prawdziwe zanurzenie się w proces przez jaki 
przechodzi klient.  

 

ŹRÓDŁA:  

1.https://www.pwc.pl/pl/media/2021-02-09-analiza-pwc-prognoza-rozwoju-

rynkuecommerce-w-polsce.html                                                                                                                              

2. Microsoft Global State of Multichannel Customer Service Report                                                                

3. https://www.rws.com/download/research-the-global-cx-wakeup-call/82425/ 

 

 

https://www.rws.com/download/research-the-global-cx-wakeup-call/82425/
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STANDARY 

EKSPOZYCYJNE 

CASE STUDY NO.13 

PRODUKTY ODZIEŻOWE 

Skala: 6 punktów, cyklicznie 

Rodzaj: audyt ogólnopolski, niejawny 

Miejsce badań: sklepy stacjonarne  

Zakres zbieranych informacji: pełna weryfikacja standardów 
jakości obsługi. 

Największe wyzwanie audytu: ze 

względu na niejawność i charakter 
sklepu, występowała ograniczona 

liczba Audytorów, którzy mogliby 
przeprowadzać wizyty w punktach. 

 

Badanie miało charakter 
hybrydowy, ale nie 

w zakresie jawności 
i niejawności tylko miejsca 

przeprowadzenia: offline, czyli fizycznie 

w punkcie, ale także online, za pośrednictwem 
infolinii, czatu i video. 

 

 

 

 

 
KATEGORIA 

standardy obsługi klienta 
– producent dodatków 
kobiecych 

RYNEK 

Salony Własne + obsługa 
online 

BADANIE 

OBECNOŚCI 

USŁUGI 

EDUKACJA 

PRACOWNIKÓW 
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Dla konsumenta wybierającego produkty premium, 

z wyższej półki cenowej, szczególnie ważne są: 

 

• sposób zaprezentowania produktu,  

• jakość obsługi klienta w punkcie sprzedaży,  
• możliwość uzyskania odpowiedniego wsparcia w biurze 

obsługi klienta.  
 

Badanie zaangażowania personelu oraz jego 
zachowania względem konsumenta zgodnie z przyjętymi 
standardami, daje wymierne korzyści w kwestii 
wyeliminowania czynników niekorzystnych w procesie 
obsługi klienta. Poprawa satysfakcji z obsługi, ma znaczący 
wpływ na jego ponowny powrót do punktu a co za tym idzie 
na wynik sprzedaży. Dlatego w ramach przeprowadzonego 

audytu badanie miało charakter hybrydowy i obejmowało:  

 

• sklepy stacjonarne,  

• doradztwo internetowe (e-mail/czat), 

• poziom obsługi świadczony przez infolinię. 
 

Szczególnie ostanie dwa badane elementy mają 
kluczowe znaczenie w czasie trwającej pandemii COVID-19, 

kiedy to znaczna część transakcji odbywa się online. 
Taka forma audytu o charakterystycznej synergii działań 
potwierdza pewne trendy rynkowe i na trwałe wpisze się 
w formaty badań Tajemniczego Klienta 
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AUDYT          

TAJEMNICZEGO KLIENTA         

OKIEM HR-OWCA.  

E W A M AZU RC ZY K - J AN KO W S KA # G RU B Y H R  

 

W dobie dużej konkurencji, jakość obsługi klienta, jak 
i dbanie o pracowników są kluczowe w procesach wsparcia 

sprzedaży. Warto korzystać, z dostępnych metod, 
aby sprawdzać poziom obsługi. Jedną z najpopularniejszych jest 

audyt Tajemniczego Klienta.   

Tajemniczy Klient pozwala na zbadanie tego, w jaki 

sposób standardy obsługi klienta są realizowane w codziennej 
pracy. Mystery Shopping od dawna stosowany jest 

w Stanach Zjednoczonych. W niektórych krajach 
europejskich korzystanie z tej metody jest zabronione 

ze względu na aspekty etyczne. Dlatego tak ważne jest 
przeprowadzenie badania w przemyślany sposób, zgodnie 
z wytycznymi oraz z zachowaniem transparentności wobec 
pracowników.  

Kluczowe w tej metodzie jest przeprowadzenie badania 

w warunkach naturalnych dla pracowników. Pracownik nie wie, 
że ma do czynienia z tzw. Tajemniczym Klientem. Dzięki temu 
można uzyskać rzeczywisty obraz poziomu obsługi klienta.  

Badanie Tajemniczego Klienta ma wiele zalet. Trzeba 

jednak zwrócić uwagę na dwa aspekty. Po pierwsze – aspekt 

etyczny. Należy pamiętać o poinformowaniu pracowników 
o tym, że firma stosuje tę metodę oraz wyjaśnić, na czym 
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badanie polega, jaki jest jego cel, w jaki sposób będą zbierane 
i przetwarzane dane oraz co będzie się później działo 
z wynikami.  

 

 

Ważne jest to, aby pracownicy mieli 

wszystkie informacje dotyczące samej 
metody przeprowadzanego audytu, rozumieli 

powody jego stosowania, a przede wszystkim 

byli poinformowali, w jakim okresie mogę 
spodziewać się przeprowadzenia badania. 

 

 

Informowanie pracowników jest ważne także 
ze względu na dbanie o dobrą atmosferę w firmie. Brak 
informacji może skutkować obniżeniem motywacji do pracy oraz 
doprowadzić do niezdrowej atmosfery, co w konsekwencji 

wpłynie na zwiększenie rotacji pracowników. Wszystkie 
te czynniki mogą negatywnie wpływać na jakość obsługi klienta, 
na morale panujące w firmie oraz na wizerunek samej firmy.  

Jasne stanowisko w tej sprawie zajmuje MSPA (Mystery 

Shopping Professional Association) – organizacja zrzeszająca 
firmy świadczące usługi przeprowadzania badań Tajemniczego 
Klienta. Przedstawia ona wytyczne dotyczące metody, zarówno 
pod względem formalnym, jak i etycznym. Wynika z nich, 
że informowanie pracowników jest konieczne. 



AUDYTY RETAIL | 64 
 

Badanie Tajemniczego Klienta bywa wykorzystywane w firmach 

również w systemach premiowych/motywacyjnych. Bardzo 
duże kontrowersje wzbudza w tym przypadku brak zachowania 

anonimowości pracowników (w niektórych krajach zabronione 
jest zbieranie imion) oraz używanie tej metody jako jedynego 

źródła oceny. W tej sytuacji kluczowe jest nie tylko 
poinformowanie pracowników o zasadach, ale także ujęcie tych 

zasad w odpowiedniej polityce firmy. Zawsze trzeba pamiętać 
o tym, żeby przy ocenie pracowników nie brać pod uwagę 
wyników tylko jednego badania. Podczas badania należy 
unikać subiektywnych ocen oraz popełniania przez 

Ankieterów błędów poznawczych, aby zmniejszyć ryzyko 
manipulacji i jakiegokolwiek wpływu na wynik badania. 
Ankieterzy nie powinni prowokować czy zmuszać 
pracowników do niewłaściwych zachowań. Bardzo ważne 
jest szkolenie Tajemniczych Klientów z zasad takiej formy 
audytu, ale także pokazanie im, co może wpływać na ocenę. 

Niezmiernie istotny jest również aspekt poufności 
danych. Pracownicy powinni zostać poinformowani o tym, w jaki 
sposób, w jakim celu i jakie dane będą zbierane w trakcie 
badania, a same dane powinny być przetwarzane 
i przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

Badanie Tajemniczego Klienta wzbudza kontrowersje, 

dlatego tak ważne jest, aby zadbać o każdy szczegół w trakcie 

przygotowań do jego. Sprawdzanie jakości standardów obsługi 
klienta, nie może przysłonić konieczności dbania 
o pracowników.  
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Moim zdaniem, badanie 

Tajemniczego Klienta powinno być 
stosowane w celu weryfikacji jakości obsługi 
klienta. 

 

 

 

Wyniki powinny służyć przede wszystkim poprawie 
standardów, między innymi poprzez pomoc pracownikom w ich 
rozwoju tak, aby lepiej rozumieli klientów, ich oczekiwania 
i potrzeby. Natomiast samo badanie powinno koncentrować 
się na procesie.  

Zachowanie anonimowości, poinformowanie 
pracowników o wszystkich aspektach badania, działanie 
zgodnie z wytycznymi MSPA i obowiązującym prawem, pozwoli 
uzyskać w trakcie audytu materiał, który z powodzeniem 
wykorzystać można do ciągłego udoskonalania standardów 
jakości obsługi klienta oraz rozwijania kompetencji 
pracowników. 
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https://oexcursor.pl/20-za-20-na-20/
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