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Wprowadzenie
W dzisiejszym świecie klient jest ostatecznym recenzentem działań marki. Jego 
doświadczenia są indywidualne, zróżnicowane, realne i pozostają poza dyskusją – firmy 
nie chcą ich podważać. Przedsiębiorstwa zdają sobie jednak sprawę, że wpływ na te 
doświadczenia mają czynniki bezpośrednie (związane z interakcją, w której klient uczest-
niczył) oraz pośrednie (czyli budowane poprzez otoczenie – to opinie innych, nawet mało 
znanych osób; to wizerunek, jaki na przestrzeni czasu marka świadomie lub nie zbudowała 
w mediach; to wizerunek jej pracowników i partnerów). W związku z powyższym firmy sta-
rają się wychodzić klientom naprzeciw, mierzyć i doskonalić obsługę, by jej doświad-
czanie było jak najbardziej satysfakcjonujące.

Przeprowadzone na przełomie 2021 i 2022 r. badanie stanowiło próbę uchwycenia tego 
zjawiska. Niniejszy raport ma na celu scharakteryzowanie Customer Service & Experience 
w przedsiębiorstwach działających w Polsce. Chcemy: 

1. ustalić sposoby komunikacji pomiędzy markami i klientami; 

2. poznać sposoby pomiaru skuteczności obsługi klienta; 

3. porównać perspektywy klienta i dostawców obsługi;

4. ustalić wpływ pandemii Covid-19 na organizację i efektywność obsługi klienta. 

Zapraszamy do lektury!

Raport powstał na postawie badania zrealizowanego między 12.11.2021 a 27.01.2022 r. metodą CAWI (ang. Computer-Assisted Web 
Interview) na próbie 123 przedstawicieli zarówno wielu branż, jak i reprezentantów różnej wielkości organizacji. Badanie zrealizowane 
zostało przez Fundację Customer Fixe. W raporcie wykorzystano także dane z badania konsumentów Doświadczenia polskich klientów 
2021 zrealizowanego przez Fundację Customer Fixe między 28.08 a 30.09.2021 r. metodą CAWI na próbie 1899 badanych.



BADANIE W LICZBACH

Tylu menedżerów  
struktur obsługi klienta   
wzięło udział w badaniu.

Kim są odbiorcy procesu 
obsługowego firm?
Rozkład odbiorców procesu obsługowego
Pytanie: Kim są Twoi klienci?

Jakiej wielkości struktury 
Customer Service mają firmy?
Wielkość reprezentowanych przez badanych 
struktur Customer Service
Pytanie: Iloma stanowiskami pracy dysponujesz?

Firmy do 10 
stanowisk 

obsługowych
24%

33%
Firmy 11-50 

stanowisk 
obsługowych

14%
Firmy 51-100 

stanowisk
 obsługowych

24%Firmy 101-250 
stanowisk 

obsługowych

5%
Firmy powyżej 250

stanowisk 
obsługowych

10%90%

B2C
konsumenci

B2B
biznes

Usługi finansowe

Logistyka

Media i telekomunikacja

0 8 12 16 202 %4 6 10 14 18

17%

13%

13%

E-commerce 10%

Czas wolny i rozrywka 9%

Spożywczy handel 
detaliczny 7%

Dostawcy 
energii elektrycznej i gazu 7%

Pozaspożywczy handel 
detaliczny 4%

Gastronomia 4%

Inne 16%

4OBSŁUGA KLIENTA A DOŚWIADCZENIE OBSŁUGI 



Jakie kluczowe procesy są realizowane  
w ramach struktur obsługowych firm? 
Procesy realizowane w ramach struktur obsługowych respondentów
Pytanie: Jakie procesy biznesowe obsługujesz w ramach Customer Service?

Jak firmy realizują procesy obsługowe?
Udział outsourcingu w procesach obsługiwanych przez respondentów
Pytanie: Czy korzystasz ze wsparcia outsourcingu obsługi klienta 
(Contact Centers)?

36%

5%

5%

24% 26%

5%

Infolinia Sprzedaż i obsługa 
bezpośrednia

Obsługa 
posprzedażowa

Pomoc 
techniczna

Obsługa
 zamówień Obsługa reklamacji

26%

Inhouse

Outsourcing

64%

18%18%

0%0%

bardzo 
zadowolonyzadowolonyani zadowolony, 

ani niezadowolony
niezadowolonybardzo 

niezadowolony

Jaki poziom satysfakcji osiągają 
marki z dostarczanej im przez firmy 
obsługi klienta?
Na ile dobrą obsługę dostarczają firmy swoim klientom
Pytanie: Oceń siebie — na ile dobrą obsługę dostarczasz 
swoim klientom?
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43

3,42

3,83/5

Wskaźnik satysfakcji 
klientów z obsługi                

Wskaźnik satysfakcji 
menedżerów z dostarczanej 
obsługi
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1.  
SPOSOBY KOMUNIKACJI MIĘDZY 
MARKAMI I KLIENTAMI
Każda objęta naszym badaniem marka oferuje swoim klientom co naj-
mniej dwa kanały kontaktu – telefon oraz e-mail. Decyzje te wynikają 
z oczekiwania klientów, którzy wskazują na te media jako preferowane 
(odpowiednio w 65% i 52%).
W przedsiębiorstwach komunikacja z klientem odbywa się również poprzez chat, media 
społecznościowe, a także roboty komunikacyjne, niemniej stopień ich wykorzystania 
najczęściej jest uwarunkowany rodzajami prowadzonej działalności oraz procesów. 



Dwie trzecie badanych wskazało na wykorzystanie w swoich firmach rozwiązań, 
które pozwalają klientowi załatwić sprawę bez kontaktu z pracownikiem. 
Bardzo otwarci są na nie klienci, którzy aż w 74% wyznaczają selfservice jako 
jeden z preferowanych kanałów kontaktu z marką.
40% badanych marek obsługuje swoich klientów w placówkach, sklepach czy innych stacjonar-
nych punktach obsługi. Te z kolei nie są pożądane przez klientów (należy jednak zauważyć, że 
w badaniu brały udział zarówno firmy usługowe i handlowe, których podstawowe kanały obsługi 
mają charakter scentralizowany i zdalny, jak i takie, gdzie placówka jest warunkiem koniecznym 
i podstawową formą utrzymania relacji handlowo-obsługowej).

Najniższy udział w oferowaniu, ale 
również preferencji klientów mają 
wciąż boty komunikacyjne. 35% 
przedstawicieli firm przyznało, że 
wykorzystuje w obsłudze chat- 
boty, natomiast 20% voiceboty. 
Analogiczne wartości odnoszą 
się do preferencji klientów – 33% 
chętnie korzysta z chatbotów, 23% 
z voicebotów.

Zmiana modelu komunikacji pomiędzy mar-
kami i ich klientami wynika z rozwoju techno-
logii oraz zwiększenia jej dostępności, a także 
z nowych sposobów / nawyków porozumie-
wania się konsumentów. Przedsiębiorstwa 
śmiało rozwijają kanały komunikacji cyfrowej, 
a powoli odchodzą od komunikacji bezpo-
średniej (twarzą w twarz).

70%

100%

100%

64%

56%

40%

35%

20%

74%

27%

65%

52%

41%

13%

33%

23%

Marka Klient

telefon

e-mail

chat selfservice

social media placówka

chatbot

voicebot

Kanały komunikacji 
obsługowej
Pytanie: W jaki sposób kontaktujesz się 
z obsługą klienta marek, z których korzystasz? 
(badanie konsumenckie)
Pytanie: Jakie kanały kontaktu udostępniasz 
swoim klientom? (badanie firm)
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2.  
SPOSOBY POMIARU SKUTECZNOŚCI 
OBSŁUGI KLIENTA

Trzy czwarte uczestniczących w badaniu firm potwierdziło, że 
realizuje proces badania satysfakcji klientów. To on jest źródłem 
informacji o jakości pracy struktur obsługowych oraz oczekiwań 
klientów w stosunku do marki, jej produktów i usług.
Aby uzyskać reprezentatywne dane na temat satysfakcji oraz oczekiwań klientów, 
należy pozyskać odpowiednią ich liczbę. W typowych sytuacjach obsługowych 
pozyskanie od klienta informacji zwrotnej okazuje się sporym wyzwaniem. Na 
aktywny udział w badaniach marka może liczyć na około 27% klientów 

(oczywiście, jeżeli respondenci tego badania dokonali u niej 
zakupu). Ten wynik jest i tak wysoki w porównaniu do naszych 
obserwacji i doświadczeń.

Procent marek badających 
satysfakcję klientów
Pytanie: Czy badasz satysfakcję klienta z obsługi?

74%



Aż 27% uczestników badania przyznaje, że ignoruje w takich sytuacjach 
zaproszenia do udziału w ankietach, a 45% czasami się łamie i wspomoże 
markę informacją o swoich odczuciach.
Sytuacja zmienia się, gdy do gry wkraczają emocje (zarówno pozytywne, jak i negatywne). 
W sytuacjach trudnych (np. reklamacyjnych) zakończonych powodzeniem klienta, jak 
i trudnych zakończonych niepowodzeniem skłonność do udzielenia informacji zwrotnej 
istotnie wzrasta. Co ciekawe, w pierwszym (pozytywnym) przypadku bardziej (o 11 punk-
tów procentowych) niż w drugim (negatywnym). 

Nigdy Czasami Często Zawsze

Po trudnej sprawie, 
w której pracownik nie rozwiązał problemu

Klient niezadowolony
10% 28% 30% 32%

Po rutynowym kontakcie
(np. informacyjnie) 27% 45% 7%20%

Po trudnej sprawie, 
w której pracownik rozwiązał problem

Klient zadowolony
5% 22% 32%41%

Deklarowana przez klientów skłonność do feedbacku
Pytanie: Jak chętnie odpowiadasz na ankiety satysfakcji kierowane do Ciebie  
przez marki w różnych sytuacjach? (badanie konsumenckie)

E-mail
z linkiem do badania

IVR
(interaktywna ankieta

głosowa)

Telefon
(zespół badający satysfakcję)

Interaktywny SMS

SMS z linkiem do badania

54%

24%

13%

8%

4%

Sposoby zapraszania 
klientów do udzielenia 
feedbacku marce
Pytanie: Jakimi sposobami badasz 
satysfakcję?
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71% respondentów często lub zawsze udziela marce feedbacku. Ponad 
połowa marek, których reprezentanci wzięli udział w badaniu, do pozy-
skania feedbacku od klientów wykorzystuje e-mail z linkiem do badania. 
Ta metoda jest najbardziej uniwersalna i stosowana przez większość firm, 
niemniej największą skuteczność osiągają organizacje realizujące procesy 
elektroniczne (szeroko pojęty e-commerce). 
Drugim w kolejności najpopularniejszym sposobem prośby o ocenę jest interaktywna 
ankieta głosowa IVR. Tę wykorzystują organizację o dużej liczbie obsługiwanych klientów 
i zaawansowanej technologii (telekomunikacja, bankowość, media). Coraz mniej popu-
larnym sposobem (13%), lecz wciąż najbardziej skutecznym, jest kontakt telefoniczny 
realizowany przez zespół badający satysfakcję. Najrzadziej stosowanym, prawdopodobnie 
ze względu na relatywnie małą skuteczność, jest SMS (8% – interaktywny SMS, 4% SMS 
z linkiem do badania).

Wybór strategii pozyskiwania feedbacku jest w dużej mierze zależny 
od wielkości obsługiwanego ruchu. Im jest on większy, tym bardziej 
selektywny. 
Ponieważ, sumarycznie rzecz biorąc, liczba organizacji małych i średnich biorących 
w badaniu jest dominująca, nie dziwi, że niemal połowa (54%) wskazań padła na ankieto-
wanie każdej interakcji. Bardziej precyzyjne informacje – najczęściej dotyczące procesów 
zakupowych oraz reklamacyjnych – badane są po zakończeniu sprawy (38%). Tylko 8% 
respondentów dokonuje badania satysfakcji w sposób akcyjny. Średni respons badania 
satysfakcji wynosi 26,5%.

Strategia badania 
satysfakcji przez marki
Pytanie: Jaką strategię badania satysfakcji 
stosujesz?

Ankieta po każdej
interakcji

Losowo % połączeń

Po zakończeniu każdej sprawy

Akcyjnie do bazy klietów

45%

38%

30%

8%
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Podstawą prawidłowego wnioskowania głosu klienta (voice of customers) jest odpowiednia / repre-
zentatywna liczba wypełnionych i zwróconych ankiet. Połowa menedżerów wskazała, że respons ich 
badania nie przekracza 20%, przy czym jedna druga z nich wskazuje, że jest to nawet mniej niż 10%. 
Na podstawie danych uzyskanych w badaniu wynika, że średnia ważona respons wynosi 27,5%. 
Należy jednak pamiętać, że wielkość tego parametru będzie zależna od branży oraz procesu, który 
jest analizowany.

Marki wysyłają do klientów pytania o ocenę obsługi interakcji oraz ich satysfakcję z doświad-
czonej relacji (42%). W zestawie pytań coraz więcej marek umieszcza również pytanie o skłonność 
do polecenia marki (42%) bądź jej obsługi swoim najbliższym znajomym i rodzinie. Na podstawie 
uzyskanych odpowiedzi marki określają wskaźniki opisujące jej pracę przez pryzmat realnych 
doświadczeń klientów – odpowiednio CSAT (Customer Satisfaction Score) oraz NPS (Net Promotor 
Score). Znacznie rzadziej pytają klienta o jego wysiłek włożony w rozwiązanie sprawy (17%).

Jaki jest respons badań opinii klienta?

O co w ankietach pytają marki?

< 10%

25%

11 - 20%

25%

21 - 30%

20%

31 - 40%

15%

41 - 50%

10%

> 50%

5%

Response z wysłanych 
zaporoszeń osiągany przez 
marki
Pytanie: Jaki poziom response na wysyłane 
ankiety osiągasz?

Response z wysłanych zaporoszeń 
osiągany przez marki
Pytanie: Jaki poziom response na wysyłane ankiety 
osiągasz?

Satysfakcja / zadowolenie klienta
(CSAT)

Wysiłek włożony w obsługę
(CES)

Skłonność do polecenia marki
(NPS)

42%

42%

17%
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Satysfakcja powinna być mierzona i analizowana dla każdego procesu oddzielnie, nawet 
dla każdego kanału komunikacji w sposób niezależny. Każdy z nich bowiem opisuje własną 
historię. Nie dziwi specjalnie, że głównym procesem, dla którego prowadzony jest pomiar, 
to standardowa obsługa zgłoszeń, czyli tzw. infolinia. 44% respondentów (badających 
satysfakcję w swoich firmach) wskazało go jako jeden z trzech głównych analizowanych 
procesów. Na drugim miejscu (25%) wskazana została pomoc techniczna. Wciąż wysoki 
(19%) odsetek wskazań dotyczy trudniejszych sytuacji, czyli tych związanych z reklama-
cjami. Na samym końcu z wynikiem zaledwie 6% wskazań znalazła się windykacja.

Marki słuchają klientów. Najczęściej badają satysfakcję ze standardowego 
kontaktu, najrzadziej z windykacji. Chcą wiedzieć więcej, ale nie domykają 
pętli komunikacji. Tak wynika z tego, co powiedzieli w badaniu. Ale czy 
klienci czują się usłyszani?
Ponad połowa badanych klientów przyznała, że marki nigdy nie kontaktują się z nimi po 
pozostawieniu przez nich swoich opinii lub oceny. 38% wskazała odpowiedź „czasami”, a  
łącznie 11% „często” lub „bardzo często”. Jednocześnie 100% uczestniczących w badaniu 
i badających satysfakcję w swoich firmach menedżerów potwierdziło, że analizuje dane 
zebrane w ankietach. 82% z nich przyznaje, że kontaktuje się z klientami po wypełnionych 
ankietach satysfakcji w celu pogłębienia tematu przekazanych informacji. Co druga marka 
dziękuje swoim klientom za udzieloną informację zwrotną. Zaledwie 18% menedżerów infor-
muje klientów o wykorzystaniu informacji i sugestii do wprowadzenia zmian w procesach 
obsługowych czy produktach lub usługach.

Jakie składowe satysfakcji mierzą marki?

Response z wysłanych 
zaporoszeń osiągany przez 
marki
Pytanie: Jaki poziom response na wysyłane 
ankiety osiągasz?

Obsługa standardowa
(infolinia)

Reklamacje

Pomoc techniczna

Windykacja

44%

25%

19%

6%
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Czy analizujesz dane zebrane 
w ankietach wypełnionych przez 
klientów?
Pytanie: Czy kontaktujesz się z klientami zwrotnie po 
pozostawionych wypowiedziach:

NIGDY

51%

CZASAMI

38%

CZĘSTO

9%

BARDZO
CZĘSTO

2%

Czy marka kontaktuje się z Tobą 
po pozostawieniu swojej oceny/
opinii?
Pytanie: Jak często marki wracają do Ciebie z informa-
cją zwrotną po tym, jak przekazałeś jej swoją opinię lub 
ocenę? (badanie konsumenckie)

aby podziękować
za udzielony feedback

aby poinformować o wykorzystaniu 
sugestii i wprowadzeniu usprawnień

aby pogłębić temat

53%

82%

18%
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3.  
PORÓWNANIE PERSPEKTYW KLIENTA 
I DOSTAWCÓW OBSŁUGI
Marki każdego dnia zmagają się z wyzwaniami swoich klientów. 
Poprosiliśmy je zatem, aby wytypowały, co ich zdaniem jest największym 
problemem klienta (można było zaznaczyć tylko jedną odpowiedź).
Z zadziwiającą zgodnością (aż 46%) wytypowały długi czas rozwiązywania problemu. Co 
czwarty pytany wskazał na niezrozumiałe dla klienta procedury, a co piąty długi czas 
oczekiwania na połączenie czy kolejkę w placówce lub sklepie. Zaledwie 10% responden-
tów jako uciążliwość wskazało brak kompetencji lub niskie kompetencje pracowników    
oraz brak informacji zwrotnych.



Co ciekawe, klienci zapytani o to, co ich najbardziej irytuje, wskazali na 
pierwszym miejscu (54%) niskie kompetencje pracowników, na drugim 
miejscu długi czas rozwiązywania problemu (49% wskazań), na trze-
cim – długi czas oczekiwania na połączenie lub kolejkę w placówce (48% 
wskazań).
Jednocześnie ponad 80% badanych firm ocenia, że dostarcza klientom dobrą (64%) lub 
bardzo dobrą (18%) obsługę. Nikt z respondentów nie określił swoich działań jako nieza-
dowalających. Wskaźnik satysfakcji menedżerów z dostarczanej obsługi wynosi 3,83. 

Z kolei co drugi konsument zapytany o ogólną satysfakcję z obsługi świadczonej przez 
marki ocenił ją jako dobrą (47%) lub bardzo dobrą (3%). Co dziesiąty badany jest niezado-
wolony z doświadczanej obsługi. Wskaźnik satysfakcji klientów z obsługi wyniósł 3,42.

Możemy uznać, że perspektywy są zbieżne.

Dokonując oceny, zarówno marki (odnośnie do własnej działalności), jak i konsumenci 
(odnośnie do swoich doświadczeń) bazują na punktach odniesienia. Z jednej strony są 
to cele biznesowe, przekonania, strategia czy tzw. najlepsze praktyki branżowe, z drugiej 
doświadczenia (własne i zasłyszane) oraz wyobrażenia zbudowane przez czynniki środo-
wiskowe. Aby móc te perspektywy porównać, zapytaliśmy respondentów o to, co dla nich 
jest najważniejsze w obsłudze klienta – poprosiliśmy, aby za pomocą ułożonych według 
ważności cech i funkcji obsługi zdefiniowali oferowany serwis.

Co jest największym problemem klienta?

Długi czas rozwiązywania
problemu

Niezrozumiałe dla klienta
procedury

Długi czas oczekiwania
na połączenie / kolejka w placówce

Kontakt w nowych kanałach

Brak / niskie kompetencje
obsługującego pracownika

Brak informacji zwrotnych

46%

24%

18%

10%

5%

5%

Największe wyzwania 
klientów
Pytanie: Co postrzegasz jako największe 
wyzwanie Twoich klientów?
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W jaki sposób firmy definiują dobrą 
obsługę klientów?
Ponad 60% firm na pierwszym miejscu zdecydowanie wskazało spraw-
ność i skuteczność rozwiązywania zgłoszeń i problemów. 
Co ciekawe, 58% konsumentów również wskazało skuteczność jako najważniejszy dla 
nich czynnik obsługi. Na drugim miejscu marki postawiły nowoczesność –  wykorzystanie 
nowoczesnych technologii, w tym automatyzacji procesów. Na trzecim miejscu znalazła 
się dostępność obsługi co do miejsca i czasu. Listę cech o najmniejszym znaczeniu, i to 
zarówno w opinii marek, jak i ich klientów, zamyka… fizyczna dostępność obsługi, czyli 
obsługa w punktach, placówkach czy okienkach.

SKUTECZNA
ROZWIĄZUJĄCA SPRAWNIE PROBLEM

NOWOCZESNA
ZAUTOMATYZOWANA, STOSUJĄCA NOWE TECHNOLOGIE

Z LUDZKĄ TWARZĄ
STAWIAJĄCĄ NA TRADYCYJNE FORMY KONTAKTU

EMPATYCZNA
SKUPIONA NA KLIENCIE I JEGO POTRZEBACH

KOMPETENTNA
ZNAJĄCA SIĘ NA RZECZY

DOSTĘPNA
CO DO MIEJSCA I CZASU

MIŁA
UŚMIECHNIĘTA, GRZECZNA

DOSTĘPNA
FIZYCZNIE
(W PLACÓWCE, OKIENKU, 
BIURZE)

Hierarchia ważności  
cech obsługi klienta 
Pytanie: Jak definiujesz „dobrą obsługę 
klienta”?
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Marki wyraźnie koncentrują wysiłki, aby z jednej 
strony sprostać zapotrzebowaniu klientów na wspar-
cie, a z drugiej, by zapewnić sprawność realizowanych 
wewnątrz procesów biznesowych. 
W tym celu inwestują w nowe rozwiązania technologiczne przej-
mujące kolejne funkcje do tej pory realizowane przez człowieka 
oraz udostępniają klientom nowe interfejsy komunikacyjne 
pozwalające załatwić coraz więcej spraw w sposób zdalny. 
Z porównania badań doświadczeń zarówno marek, jak i konsu-
mentów widać, że firmy dostrzegają i reagują na potrzeby definio-
wane przez klientów.

SKUTECZNA
ROZWIĄZUJĄCA SPRAWNIE PROBLEM

KOMPETENTNA
ZNAJĄCA SIĘ NA RZECZY

MIŁA, UŚMIECHNIETA
TRAKTUJĄCA MNIE Z SZACUNKIEM

Z LUDZKĄ TWARZĄ
(NIE LUBIĘ ROBOTÓW)

DOSTĘPNA
KIEDY JEJ POTRZEBUJĘ

SKUPIONA NA MNIE
I MOJEJ SPRAWIE

KREATYWNA
DĄŻĄCA DO ROZWIĄZANIA

ZAUTOMATYZOWANA
(W PLACÓWCE, OKIENKU, 
BIURZE)

DOSTĘPNA
FIZYCZNIE
(W PLACÓWCE, OKIENKU, 
BIURZE)

Hierarchia ważności cech 
obsługi klienta ‒ badanie 
konsumenckie
Pytanie: Jaka to jest według Ciebie „dobra 
obsługa klienta”?
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4.  
WPŁYW PANDEMII COVID-19  
NA ORGANIZACJĘ I EFEKTYWNOŚĆ 
OBSŁUGI KLIENTA
Niewątpliwie największą rewolucją była konieczność przestawienia się 
na pracę zdalną. Dotyczyło to w znacznym stopniu 91% respondentów; 
pozostałe 9% – w mniejszej skali. 
Zamknięcie tradycyjnych sklepów pobudziło z dnia na dzień handel elektroniczny. W ślad 
za tą zmianą podążyło zwiększone zapotrzebowanie na obsługę. Dotyczyło to 81% firm, 
z czego 67% w znacznym stopniu.

Zwiększona liczba zgłaszanych spraw wygenerowała w wielu firmach spory backlog, który 
spowodował znaczne wydłużenie czasu ich rozwiązywania (63%).



Mimo nagłych i istotnych zmian w zapotrzebowaniu na obsługę menedżerowie wskazują, 
że dobrze poradzili sobie z organizacją pracy i procesów w nowych warunkach. Niemal 
połowa respondentów przyznała, że pandemia nie wpłynęła na ograniczenie możliwo-
ści obsługi zgłoszeń klientów lub wpłynęła nieznacznie (37%).

Podobnie procesy rekrutacyjne wpłynęły istotnie w zaledwie 30%, natomiast 70% 
firm nie odczuło wpływu lub odczuło go w sposób nieznaczny.

Jak zmienił się świat firm w czasie 
pandemii Covid-19? 
Perspektywa menedżerów zarządzających 
procesami obsługi klienta

w znacznym stopniu w nieznacznym stopniu nie wpłynęła

Zwiększenie zapotrzebowania na
obsługę zdalną 67% 14% 19%

Konieczność uruchomienia
pracy zdalnej 91% 9%

Dłuższy czas
rozwiązywania spraw klientów 42% 21% 37%

Ograniczone możliwości
obsługi zgłoszeń klientów 16% 37% 47%

Problemy z rekrutacją
nowych pracowników obsługi 30% 30% 40%

Problemy ze szkoleniami
pracowników obsługi 40% 15% 45%

Konieczność wdrożenia / zakupu
nowych rozwiązań technologicznych 32% 26% 42%

Pytanie: W jakim stopniu pandemia Covid 19 wpłynęła na świad-
czoną przez Ciebie obsługę klienta?

20OBSŁUGA KLIENTA A DOŚWIADCZENIE OBSŁUGI 



Niesamowita zmiana, jaka zaszła w sposobie komunikowania się klien-
tów między sobą, przełożyła się na wzrost akceptacji nowych kanałów 
komunikacji. Marki zmuszone pracować zdalnie wdrażały nowe rozwiąza-
nia pozwalające na „nowe” (w biznesie) formy kontaktu. Co trzeci badany 
wskazał, że dostępność obsługi, czyli łatwość kontaktu z marką, polepszył 
się w stosunku do czasu przed pandemią. Jednocześnie 15% zauważa 
pogorszenie doświadczeń. 
Obsługa zdalna wpływa na skuteczność obsługi ruchu przychodzącego – szczególnie 
w odniesieniu do pracy zdalnej. Jednocześnie wspomniana adaptacja klientów do nowych 
form kontaktu przekłada się na postrzegane polepszenie sytuacji w tym zakresie.

Na drugim biegunie zmian znalazła się natomiast sprawność procesów. Co piąty z bada-
nych przyznaje, że jest gorzej. Marki dłużej realizują procesy związane z transakcjami 
(czyli począwszy na realizacji zamówień, skończywszy na procesach reklamacyjnych). O ile 
pierwsze powody mogą obecnie być związane z istotnymi brakami w dostępności surow-
ców, a co za tym idzie produktów, o tyle długie czasy rozpatrywania reklamacji mogą wyni-
kać z konsekwencji backlogu zgłoszeń, jeszcze z pierwszej fali pandemii. Niemniej 15% 
badanych przyznaje, że widzi postęp w tym zakresie. I te doświadczenia mogą być rezul-
tatem przyspieszonej, ale i skutecznej digitalizacji marek. Ponieważ, jak już zauważyliśmy, 
wpływ dużych marek na postrzeganie obsługi klienta jest bardzo duży (generują większe 
zasięgi opinii, klienci mają z nimi relatywnie częściej do czynienia), zapewne doświadczenia 
relacji klientów z nimi istotnie rzutują na opinie – szczególnie te skrajne.

Sprawność rozwiązywania 
zgłoszeń klientów 

(czas i dokładność)
19% 69% 15%

Łatwość kontaktu z marką 
(dostępność obsługi) 15% 29%56%

Jakość obsługi 17% 14%69%
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Pytanie: Jak oceniasz skuteczność operacyjną i biznesową nastę-
pujących tzw. nowych  technologii w obsłudze klienta?

Najmniej zauważalne zmiany klienci wskazali w obszarze jakości obsługi. 
Postrzeganie jakości jest bardzo osobistym doświadczeniem, najbar-
dziej z trzech ujętych w tym pytaniu. Mamy więc pewien wpływ empatii 
i wyrozumiałości dla marek, z drugiej strony wzrost gotowości do 
samoobsługi – zarówno pierwszych prób, jak i sprawnego użytkowania. 
Skuteczność realizacji swojej sprawy może istotnie korelować z postrzega-
niem wzrostu satysfakcji z jakości.
Nowe technologie są siłą napędową rozwoju obsługi klienta. Komunikacja, procesy obsłu-
gowe, wszelkie powtarzalne czynności zmierzające do rozwiązania problemu mogą dzisiaj 
być wspierane przez roboty programowe czy algorytmy sztucznej inteligencji. W chwili 
pojawienia się nowych rozwiązań zarysowuje się zauważalna polaryzacja opinii. Z jednej 
strony zachwyt i ciekawość, z drugiej ostrożność i sceptycyzm. W tym kontekście warto 
zastanowić się, jaki stosunek do „nowinek” mają menedżerowie, którzy wzięli udział 
w badaniu.

Z jakich nowych form obsługi korzystają 
marki w relacji z klientami?

Voiceboty 
komunikacyjne boty głosowe

Chatboty
komunikacyjne boty tekstowe

Sztuczna inteligencja

Rozpoznawanie głosu

Rozpoznawanie twarzy

Sklepy autonomiczne

bardzo niska niska neutralna wysoka bardzo wysoka

28% 9% 27% 18% 18%

7% 29% 14% 36% 14%

8% 8% 15% 61% 8%

8% 4% 23% 42% 23%

25% 10% 25% 27% 13%

14% 14% 29% 29% 14%
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Badanie konsumenckie
Pytanie: Jaki jest Twój stosunek do nowych technologii 
wykorzystywanych w obsłudze klienta?

Nowe technologie są włączane do naszego środowiska obsługowego. Niemniej 
zakres ich wykorzystania wciąż jest jeszcze nie za duży. W badaniu tylko 35% 
marek korzysta z chatbotów, a jeszcze mniej, bo 20%, z voicebotów. 40% marek 
wykorzystuje dzisiaj sztuczną inteligencję oraz rozpoznawanie głosu. Natomiast 
rozpoznawanie twarzy wykorzystuje 10%, a sklepy autonomiczne 5% marek bio-
rących udział w badaniu.
Najbardziej spolaryzowane opinie dotyczą komunikacyjnych botów głosowych, czyli voicebotów 
(zaznaczmy, że wskazania bazują wyłącznie na odpowiedzi użytkowników poszczególnych roz-
wiązań). Na pytanie: „Jak oceniasz skuteczność operacyjną i biznesową komunikacyjnych botów 
głosowych w obsłudze klienta?”, odpowiedzi respondentów rozłożyły się po mniej więcej po równo. 
Zarówno zwolenników tego typu rozwiązań, jak i sceptyków jest ponad 30%. 

Znacznie większą liczbą zwolenników cieszą się komunikacyjne boty tekstowe, czyli chatboty. Tu 
skuteczność tych rozwiązań zauważa połowa respondentów, która ich używa. Niemniej wciąż aż 
38% użytkowników nie widzi w nich wartości.

Największym stopniem zadowolenia cieszy się sztuczna inteligencja. Aż 69% firm wykorzystujących 
ją w swoim działaniu dostrzega w niej wartość operacyjną.  Cieszy również wysoka efektywność 
rozpoznawania głosu. Aż 65% użytkowników tej technologii potwierdza jej przydatność.

Na tym tle ciekawi, jaki jest stosunek klientów do proponowanych przez marki technologii.

Jaki masz stosunek do 
nowoczesnych form obsługi? 
Opinie klientów zdecydowanie

negatywny
zdecydowanie

pozytywnyobojętny
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Najbardziej sceptyczny stosunek do nowych technologii respondenci 
badania wykazują w stosunku do botów głosowych – aż 62% responden-
tów wskazało odpowiedzi „zdecydowanie negatywny” lub „sceptyczny”. 
Natomiast jedna czwarta respondentów potwierdziła, że jest pozytywnie, 
a nawet bardzo pozytywnie nastawiona do tego rodzaju narzędzi. Warto 
zaznaczyć, że operacyjnie jest to prawdopodobnie najtrudniejsza (choć 
nie najbardziej złożona) forma procesu: mówimy, następnie po zrozumie-
niu przez system intencji wypowiedzianej przez klienta i przetworzeniu 
informacji następuje odpowiedź praktycznie w czasie rzeczywistym. Ten 
algorytm musi sobie poradzić zarówno z językiem jako złożonym syste-
mem, jak i z indywidualnymi zmiennymi, np. wadami wymowy.
Nieco mniej sceptycyzmu i więcej optymizmu wykazali respondenci do starszego brata 
voicebotów, czyli botów tekstowych. 53% biorących udział w badaniu określiło swój stosu-
nek do chatbotów jako zdecydowanie negatywny lub sceptyczny. Natomiast już 34% jest 
„za”, a nawet zdecydowanie „za”. Ta forma jest prostsza od poprzedniego rozwiązania, 
niemniej potrzebuje równie dobrego przygotowania wdrożeniowego.

39% respondentów podchodzi sceptycznie do sztucznej inteligencji, ale już 39% wykazuje 
swoje zainteresowanie i zaufanie do tego, co się pod nią kryje lub co z niej wynika. Może to 
świadczyć, że sztuczna inteligencja, choć nienamacalna i niewidoczna, nie wpływa w spo-
sób zauważalny na doświadczenia konsumentów. Jest raczej czymś, co działa w tle. A że 
mówi się o niej od lat dość dużo, klienci przyzwyczaili się do niej.

Bardzo ciekawie przedstawia się stosunek do technologii związanej z identyfikacją czy 
rozpoznawania przez algorytm danych biometrycznych. Rozpoznawanie głosu mające 
zastosowanie m.in. w voicebotach, ale również asystentach głosowych, takich jak Amazon 
Alexa czy Google, znalazło poparcie u 36% badanych, natomiast sceptyczny stosunek 
zamanifestowało 41% z nich. W przypadku rozpoznawania twarzy, z jednej strony kojarzo-
nego z Face ID od Apple, z drugiej z systemów monitoringu obywateli w Chinach, odsetek 
sceptyków jest większy (47%), ale istotnie rośnie procent zdecydowanych przeciwników 
(24%).

Największym optymizmem badani obdarzyli sklepy autonomiczne. Aż 48% wskazań 
wyraża stosunek pozytywny lub bardzo pozytywny i tylko 19% sceptyczny lub zdecydo-
wanie negatywny do tej technologii, a właściwie konceptu. Być może ten obraz wynika 
z wciąż eksperymentalnego charakteru takich sklepów i traktowania ich w Polsce jako 
ciekawostki, a nie standardowego punktu doświadczeń.
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Pandemia zmieniła niemal wszystko. 
I marki, i klienci musieli w marcu 2020  
niespodziewanie i natychmiastowo 
nauczyć się żyć w świecie ograniczeń. 
Na próbę zostały wystawione empatia, 
cierpliwość i zaufanie. 
Do tego momentu marki były przyzwyczajone do modelu pracy stacjonarnej i miały duży 
wpływ na zarządzane procesy oraz jakość świadczonej obsługi (rozumianej jako zgodność 
z przyjętymi standardami) – po wybuchu pandemii nagle biura zostały zamknięte i jedy-
nym sposobem na kontynuowanie operacji była praca zdalna. 

Klienci też odczuli wpływ czasów – towarzyszyły im niepewność, strach, brak zrozumienia, 
co się dzieje, w końcu stopniowa próba adaptacji do restrykcji. Ponieważ świat mimo 
wszystko nie zatrzymał się, mieli potrzeby, które musieli zaspokoić; mieli pracę, którą nale-
żało wykonać. W tym kontekście narodziła się w nich większa wyrozumiałość dla marek, 
które stały się „żywymi ofiarami” pandemii.

Dzisiaj, po dwóch latach funkcjonowania w pandemicznej rzeczywistości, wszyscy umieją 
działać w zgodzie z wypracowanymi regułami, choć wciąż jest to dla marek wyzwanie. 
Obsługa klienta i komunikacja marek z klientami to pole nieustannych poszukiwań. 
Zmiany technologiczne, nowe możliwości kontaktu i w końcu adaptacja i doświadczenia 
klientów napędzają marki do poszukiwań i doskonalenia metod obsługi.
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WNIOSKI
W badaniu skupiliśmy się na analizie styku 
świata marki i klienta oraz na znalezieniu 
przestrzeni dopasowania. Uzyskaliśmy to 
dzięki poznaniu dwóch perspektyw: jednej 
operacyjnej i biznesowej (firm) i drugiej 
doświadczeń i wyobrażeń (klientów).
Generalnie wizje obsługi klienta, zarówno marek, jak i ich klientów, są 
zbieżne i co do zasady ostatecznie spełniają swoje funkcje. Jednak klient, 
będąc ostatecznym recenzentem procesu obsługi, postrzega poje-
dyncze zdarzenie poprzez swoje pojedyncze doświadczenie. Dążąc do 
doskonałego porozumienia w obsłudze, rekomendujemy następujące 
usprawnienia:
 › Inwestycja w kompetencje pracowników. Najsłabszym elementem systemu pozostaje 
wciąż człowiek. Ponieważ jest na froncie marki, potrzebuje odpowiedniego przygotowa-
nia oraz uprawnień, by pomóc klientowi. Należy wzmocnić kompetencje rozumiane jako 
wiedzę, umiejętności, postawę oraz uprawnienia do podejmowania działań oraz decyzji. 

 › Dalszy rozwój systemów samoobsługowych. Klienci chcą być samodzielni. Chcą móc 
wykonać to w czasie i miejscu dla nich wygodnym. Badanie wyraźnie potwierdza, że są 
gotowi i bardzo pozytywnie nastawieni do samoobsługi za pomocą aplikacji mobilnych, 
systemów transakcyjnych czy nawet kiosków komputerowych.

 › Sprawne zarządzanie procesami. Żyjemy w kulturze nanosekundy. Wszystko musi 
być na już. Ale też czysto po ludzku klienci nie chcą żyć problemem. Chcą go rozwiązać 
i koniec. Dlatego warto dokładnie mapować procesy, przydzielać uprawnienia agentom 
pierwszej linii, monitorować sprawy end-2-end.

 › Domykać pętlę komunikacyjną. Komunikacja marki z klientami pozostaje niestety jed-
nostronna. Zarówno po stronie klienta, jak i marki. Klienci wskazują, a firmy potwierdzają, 
że klienci nie otrzymują informacji, co stało się z sugestią, oceną, czasami skargą, jaką 
złożyli. Komunikacja jest procesem zapętlonym. Należy zadbać o jej przepływ i domykanie 
porozumienia.
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