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Standardy obsługi klienta 2012 branży Customer Contact 

Center określają kierunki rozwoju oraz kluczowe obszary 

operacyjne i strategiczne ukierunkowane na wzrost po-

strzeganej przez klienta jakości obsługi. Mimo dynamiczne-

go rozwoju technologii komunikacyjnych i informatycznych 

w roku 2012 powinniśmy ciągle jeszcze koncentrować się 

na optymalizacji procesu obsługowego od strony strategicz-

nej i operacyjnej. Dużą wagę należy przyłożyć do zapew-

nienia odpowiednich warunków realizacji tych procesów. 

Na dzień dzisiejszy bolączką działów obsługi jest rotacja 

pracowników i związane z tym ciągłe szkolenie nowych 

kadr. Rok 2012 to rok inwestycji w ludzi i w warunki pracy, 

to rok profesjonalizacji branży i profesjonalizacji obsługi.  

Standard 1 – klient w centrum uwagi ! 

Choć obsługa klienta w centrach obsługowych ma charak-

ter masowy po drugiej stronie stoi pojedynczy człowiek ze  

swoim problemem i potrzebą jego rozwiązania. Postrzega-

nie pojedynczego kontaktu nie rzadko przekłada się na 

budowanie wizerunku całej organizacji a czasami nawet 

całej branży, w której działa przedsiębiorstwo.  

Ostatnie miesiące obfitują w projekty o charakterze krajo-

wym i europejskim, które chroniąc interesy konsumentów 

wprowadzają  bardzo konkretne rozwiązania prawne na 

centra kontaktów (m.in. norma EN 15838, krajowe zmiany 

dotyczące ochrony danych osobowych, projekt europejskie-

go rozporządzenia dotyczącego danych osobowych, Tele-

stop, Lista Robinsona). Stanowią one niewątpliwie odpo-

wiedź ustawodawców na postrzeganą przez konsumentów 

jakość obsługi klienta. 

Standard Klient w centrum uwagi nie oznacza jednak wy-

pełnianie narzuconych przepisami sposobów działania ale 

postawę zarówno całej organizacji świadczonej obsługę jak  

i pojedynczego jej przedstawiciela.  Postawa – klient w 

centrum uwagi – to suma zaangażowania, dążenia do roz-

wiązania problemu klienta, otwartości względem klienta 

oraz sposobu jego komunikacji jak również dążenia do oso-

bistego rozwoju.   

Standard 2 – koncentracja na agencie CCC  

Agent Customer Contact Center (w wielu organizacjach  

nazywany również konsultantem telefonicznym, doradcą 

klienta) realizuje kluczowy proces w obsłudze klienta – ko-

munikuje się  - prowadzi konstruktywny dialog dążąc do  

zaspokojenia potrzeby klienta. Spoczywa więc na nim peł-

na odpowiedzialność za postrzeganie przez klienta  

reprezentowanej firmy czy marki. Od jego postaw, kompe-

tencji oraz sprawności działania zależy bezpośrednio  

efektywność podejmowanych działań. 

Koncentracja na agencie cc oznacza zapewnienie  

odpowiedniej strategii oraz procesów służących określeniu 

miejsca w organizacji, funkcji oraz zadań realizowanych 

przez agenta. Organizacja powinna wspierać agenta przez  

odpowiedzialne zarządzanie i organizację pracy.  

Jej bezpośrednim efektem powinno być poczucie bezpie-

czeństwa wynikające z jasno określonych zadań oraz za-

sad obowiązujących w organizacji. Koncentracja na agen-

cie to złożony proces, którego działania rozłożone są na 

cały cykl życia agenta w organizacji i którego efekt powi-

nien przekładać na wzrost satysfakcji klientów oraz ich lo-

jalność. 

Standard 3 – koncentracja na warunkach pracy 

Otoczenie, w jakich wykonywane są zadania, narzędzia  

wykorzystywane do realizacji procesów, jakość mebli oraz 

ich usytuowanie stanowią bardzo ważny aspekt w budowa-

niu jakości obsługi klienta. Standardy zapewnienia warun-

ków pracy regulują odpowiednie przepisy prawa. Jednak 

poza wypełnieniem wymogów ustawowych warto skupić się 

na celowości oraz efektach jakie osiągniemy zapewniając  

odpowiednie warunki  obsługi klienta. Z punktu widzenia 

klienta, który chce być potraktowany indywidualnie, chce 

mieć poczucie, że dodzwonił się do odpowiedniego miej-
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sca, agenta, chce móc skupić się na rozmowie ważne są 

takie elementy jak brak hałasu i chaosu w tle. Podobnie dla 

agenta pracującego w centrum kontaktu kwestia natężenia 

hałasu jest kluczowa z punktu widzenia realizowania zadań  

obsługowych. 

Koncentracja na warunkach pracy wiąże się z zapewnie-

niem aranżacji przestrzeni oraz umeblowania oraz wyposa-

żenia wspierających efektywność i komfort działań. W ob-

szarze koncentracji powinny się znaleźć takie aspekty jak 

kontrola oraz zapewnienie odpowiedniego poziomu hałasu,  

zapewnienie odpowiedniej przestrzeni pracy oraz  

umeblowania uwzględniających zasady ergonomii,  

zapewnienie odpowiedniej przestrzeni socjalnej i wypo-

czynkowej, zapewnienie odpowiedniej wilgotności powie-

trza w sali operacyjnej, zapewnienie prawidłowego oświe-

tlenia. Zapewnienie właściwych warunków pracy powinna 

przełożyć się na zwiększenie efektywności operacyjnej 

pracowników jak również na obniżenie fluktuacji oraz ab-

sencji związanej z chorobami. Te korzyści to dla organizacji 

oszczędności a dla klienta lepsza obsługa. 

Standard 4 – koncentracja na kompetencjach 

Organizacja obsługi klienta to w oczach klientów kompe-

tentne miejsce gdzie rozwiążą swój problem. Kompetencje  

widziane oczami klienta to wiedza produktowa oraz umie-

jętności komunikacyjne. Jest to jednak wierzchołek góry  

lodowej u podstaw której leży cały złożony system, którego 

efektem jest prawidłowo udzielona pomoc na pierwszej 

linii. Centrum obsługi klienta skupia w sobie wiele kompe-

tencji rozłożonych na różnych poziomach struktury organi-

zacyjnej. Dotyczą one z jednej strony umiejętności i wiedzy  

związanych z zarządzaniem procesami, projektami, ludźmi 

– specyficznych na poszczególnych poziomach zarządza-

nia z drugiej zaś wiedzy produktowej oraz umiejętności 

komunikacyjnych – dotyczących przede wszystkim agen-

tów realizujących procesy obsługowe.  

Koncentracja na kompetencjach to przemyślany i zorgani-

zowany system u podstaw którego leży diagnoza potrzeb-

nej wiedzy i umiejętności. Powinien on uwzględniać w swo-

im oddziaływaniu pracowników na wszystkich poziomach 

organizacji. Jako zorganizowana struktura powinien stano-

wić proces zaplanowany i ciągły. Zapewnienie ciągłego 

rozwoju powinien przełożyć się na wzrost kompetencji pra-

cowników oraz coraz lepszą obsługę klientów. Jest również 

istotnym motywatorem dla agentów do pracy co może 

wpłynąć istotnie na zmniejszenie fluktuacji wśród nich oraz 

zwiększenie zaangażowania w wykonywane obowiązki. 

Standard 5 – koncentracja na sprawie klienta 

Obsługa klienta to przede wszystkim praca nad „sprawą” 

stanowiącą przedmiot kontaktu z agentem. Może być  nim 

problem który musi rozwiązań, może być nim potrzeba, 
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którą chce zaspokoić.  Tak czy inaczej w bezpośrednim 

kontakcie z klientem agent CCC powinien koncentrować się 

na jego sprawie oraz dążyć do jej rozwiązania. Aby zreali-

zować ten postulat nieodzowne są odpowiednie umiejętno-

ści dzięki którym agent potrafi trafnie zdiagnozować spra-

wę, określić źródło oraz znaleźć rozwiązanie i wprowadzić 

je w życie. Równocześnie jednak rozwiązanie sprawy to w 

dużej mierze kwestia odpowiedniej postawy agenta. Posta-

wa na ukierunkowana na rozwiązanie, na efekt jest najbar-

dziej pożądanym nastawieniem. 

Koncentracja na sprawie klienta powinna znaleźć swoje  

odzwierciedlenie już na etapie określania strategii definio-

wania zadań agentów oraz monitoringu i kryteriów oceny 

ich pracy. Dokładne określenie miar rozwiązania sprawy 

powinno stać się kluczowym elementem opisującym jakość 

pracy a jednocześnie budować satysfakcję klienta.  

Standard 6 – koncentracja na procesie obsługi 

Obsługa nie jest wyizolowanym działaniem w kontakcie  

z klientem, jest procesem rozciągającym się w całym „cyklu 

życia” klienta we współpracy z organizacją. Jako taki powi-

nien być przeanalizowany i zaplanowany w taki sposób aby 

uwzględniać specyficzne potrzeby klienta na poszczegól-

nych etapach współpracy. Uwzględnienie długofalowego 

charakteru działań obsługowych oraz skupienie się na roz-

wiązaniach powinno ograniczyć liczbę potencjalnych pro-

blemów oraz ich eskalacji a co za tym idzie obniżenie kosz-

tów takiej obsługi.  

Koncentracja na procesie obsługi klienta to strategia okre-

ślająca ciąg działań jakie powinny być zrealizowane w 

związku ze współpracą z klientem. Obejmują one zarówno 

czynności związane z rozwiązywaniem konkretnych spraw 

(sprzedaż, problem) jak i czynności profilaktyczne mające 

na celu ograniczenie powstania sytuacji kryzysowych. Ob-

sługa spraw powinna oczywiście mieć charakter zamknięty 

tj. kończyć się zawsze rozwiązaniem. Powinna również 

dostarczać wniosków, stanowiących podstawę podejmowa-

nia działań o charakterze profilaktycznym budującym zado-

wolenie i satysfakcję klienta z pozytywnej współpracy. Kon-

centracja na procesie powinna uwzględniać wykorzystanie 

odpowiednich narzędzi oraz modeli monitorowania spraw 

oraz ich rozwiązań jak również kompetencje pracowników 

na różnych szczeblach operacyjnych. 

Standard 7 – koncentracja na ewaluacji 

Każdorazowy kontakt z klientem niezależnie od tego przez 

kogo jest inicjowany stanowi źródło wiedzy i doświadczeń 

dla organizacji. Stały i zaplanowany monitoring działań mo-

że nam przynieść bardzo dużą ilość informacji odnośnie 

naszej pracy oraz oczekiwań klientów. Organizacja, która 

uważa, że osiągnęła maksymalny poziom obsługi klienta 

prawdopodobnie wkrótce będzie musiała zmierzyć się po-

ważnym kryzysem. Potrzeba zmian rozwojowych, udosko-

nalania i innowacji inicjowana jest przez rynek – przez 

klientów, nowe technologie oraz konkurentów. Jest ona 

związana zatem  z optymalnym dopasowaniem do zmienia-

jących się warunków. 

Koncentracja na ewaluacji to zaplanowany, usystematyzo-

wany i przede wszystkim celowy proces analizy gromadzo-

nych danych i wprowadzania działań usprawniających i 

innowacji. Dzięki podejmowanym świadomym decyzjom o 

wdrażaniu zmian powinniśmy osiągnąć wymierne korzyści 

związane z zaangażowaniem pracowników oraz dzięki lep-

szemu dopasowaniu do potrzeb klientów ich większe zado-

wolenie i satysfakcję. Koncentracja na ewaluacji związana 

jest z postawą świadomości konieczności dążenia do do-

skonałości i jednocześnie pokory i szacunku w stosunku do 

klientów i otaczającego rynku. 

Standard 8 – koncentracja na etyce 

Podstawą budowania pozytywnych i trwałych relacji pomię-

dzy organizacją i jej klientami jest postępowanie zgodne  

z ogólnie przyjętymi zasadami etycznymi. Firmy często 

opracowują wewnętrzne kodeksy etyki czyli zbiór zasad 

jakimi kierują się we współpracy wewnętrznej oraz z klien-

tami. Wszystkie one jednak posiadają swoje odniesienie do 

praw kulturowych takich jak uczciwość, szacunek, pouf-

ność.  

Koncentracja na etyce to budowanie trwałych relacji pomię-

dzy pracownikami oraz firmą i jej klientami dzięki współpra-

cy opartej na uczciwych zasadach. Powinna ona znaleźć 

swoje odzwierciedlenie nie tyle w deklaracji etycznego po-

stępowania co realizacji w codziennym działaniu zasad 

określających etykę obsługi klienta. Organizacja obsługują-

ca powinna posiadać punkt odniesienia zachowań etycz-

nych czy to w formie wdrożonego wewnętrznie w firmie 

kodeksu opartego o wzorce kulturowe, czy też branżowego 

kodeksu etycznego Stowarzyszenia Marketingu Bezpośred-

niego. 

Standard 9 – koncentracja na dostępności informacji 

Obsługa klienta to również zapewnienie informacji w do-

godnym dla klienta czasie, miejscu uwzględniając sposób 

dotarcia do niej.  W sytuacji problemu lub potrzeby klienta 

dostęp do informacji oraz profesjonalnego wsparcia staje 

się często potrzebą nadrzędną. Od organizacji obsługującej 

wymaga to zapewnienia odpowiednich kanałów komunika-

cji oraz zasobów niezbędnych do realizacji procesów obsłu-

gowych. Dynamiczny rozwój nowych technologii komunika-

cyjnych generuje powstawanie nowych sposobów kontaktu.  

Wpływają one również na zmianę modelu życia klientów – 

stają się bardziej mobilni, oczekują szybszego dostępu do 

informacji związanej z daną usługą. 
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Koncentracja na dostępności informacji to przemyślany  

i zaplanowany system zapewnienia klientom dostępu do 

potrzebnej informacji związanej z usługą czy produktem, z 

którego korzystają. System obejmuje między innymi defini-

cję kanałów komunikacji jakie udostępnia organizacja swoim 

partnerom oraz zaplanowany model zapewnienia zasobów 

ludzkich o odpowiednich kompetencjach dostępnych w od-

powiednich przedziałach czasowych. U podstaw systemu 

powinna leżeć analiza potrzeb i zachowań klientów. Anality-

ka w zakresie planowania dostępności oraz obsady stano-

wisk powinna być prowadzona w sposób ciągły i dostarczać 

informacji dla optymalnego zapewnienia  zasobów. 

 

Standard 10 – koncentracja na informacji 

Celem obsługi klienta jest rozwiązanie problemu klienta  

lub zaspokojenie jego potrzeby. W procesie obsługowym 

kluczową rolę odgrywają tutaj kompetencje ora … czas. 

Klient kontaktując się z Biurem Obsługi oczekuje rozwiąza-

nia jego sprawy i to najlepiej natychmiast. Z punktu widzenia 

agenta, który obsługuje daną sprawę kluczowy dla jej roz-

wiązania jest dostęp do wszystkich potrzebnych informacji. 

Informacje powinny budować kontekst sytuacji klienta oraz 

umożliwiać w sposób szybki podjęcie stosownych działań. 

Koncentracja na informacji to system zapewnienia informacji 

na temat klienta oraz jego spraw dostępny dla agenta pod-

czas realizacji przez niego działań obsługowych. System 

powinien uwzględniać dwa zasadnicze obszary funkcjonal-

ne: Pierwszy związany jest z pozyskiwaniem, gromadze-

niem oraz przetwarzaniem informacji na temat klienta, pro-

cesów oraz produktów. Drugi związany jest z udostępnie-

niem wszystkich potrzebnych informacji (widok 360) w spo-

sób umożliwiający łatwy i szybki dostęp do nich. Nie bez 

znaczenia jest tutaj zaangażowanie pracowników liniowych 

w wypracowanie optymalnego modelu funkcjonalnego oraz 

wizualnego systemu.  
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Klient w centrum uwagi  to coraz częstszy element  strategii  

wielu firm. Stosunkowo niewielu jednak firmom udało się  

z powodzeniem zoperacjonalizować z sukcesem taką stra-

tegię i co najważniejsze uzyskać  dzięki niej przewagę kon-

kurencyjną.  Każdy kto kiedykolwiek pracował w obsłudze 

klienta na pewno wielokrotnie słyszał i pewnie  niejedno-

krotnie utożsamiał się takimi  oto hasłami  „ klient nasz 

Pan”, „wszystko co robię, robię  dla naszych klientów”, 

„klient jest  najważniejszy”,” jesteśmy firmą zorientowaną  

na klienta” .  Każdy też wie jak trudno jest w rzeczywistość 

biznesowej i organizacyjnej  kilkadziesiąt razy w ciągu dnia 

za każdym razem być wiernym tym stwierdzeniom i dotrzy-

mać obietnicy z nich płynącej. 

Przyglądając się pojedynczemu aktowi obsługi klienta wi-

dzimy, że to nie tylko przygotowany merytorycznie , uprzej-

my pracownik biura obsługi to również całe zaplecze tech-

niczne jakie ma do dyspozycji, organizacja pracy, procesy 

obsługowe pozostające poza jego kontrolą, inne jednostki 

organizacyjne czasami tak wydawać by się mogło peryfe-

ryjne dla obsługi klienta jak księgowość czy dział personal-

ny. Taka ilość elementów i ich wzajemnych  wielokrotnych 

powiązań, które mają wpływ   na wrażenie jakie wywoła 

jedna krótka rozmowa  telefoniczna czy wizyta w biurze 

obsługi klienta powoduje, że realizacja koncepcji koncen-

tracji na kliencie staje się zadaniem bardzo trudnym.   

Koncentracja na procesie 

Organizacja skoncentrowana na kliencie to organizacja,  

która tworzy  wszystkie swoje procesy z perspektywy klien-

ta. A perspektywa klienta  zaczyna się w chwili podjęcia 

działania dążącego do zaspokojenia potrzeby,  a kończy 

się na  jej zaspokojeniu. Przyjmując tą perspektywę  widać, 

że na przykład tak  powszechny  proces  zmiany danych 

nie rozpoczyna się w momencie  dotarcia wniosku o zmia-

nę  do pracownika obsługującego takie wnioski, ale w mo-

mencie wysłania wniosku przez klienta, a kończy nie na 

wysłaniu informacji a na otrzymaniu informacji o realizacji 

wniosku.  Widać tu, że perspektywa klienta  jest dużo szer-

sza niż perspektywa  organizacji.  Dodatkowo  perspektywa 

klienta obejmuje takie elementy, na które  jako firma nie 

mamy dużego a czasami żadnego wpływu np.  praca ope-

ratora pocztowego. 

Planując procesy skoncentrowane  na kliencie należy więc 

najpierw  zwrócić uwagę na to, że obsługa klienta  jest pro-

cesem czyli chronologicznym ciągiem działań  mających na 

celu dostarczenie pewnego rodzaju usługi. Oczywiście po-

dejście procesowe nie jest niczym nowym w obsłudze 

klienta. Od kilkunastu, jeśli nie kilkudziesięciu lat  zaleca się  

stosownie takiego podejścia niezależnie od tego jak wielu 

mamy klientów i  jak skomplikowana jest ich obsługa i nasz 

produkt.  

To co robią firmy skoncentrowane na kliencie to tworzenie 

procesów, które po pierwsze maksymalizują w każdym 

kroku procesowym wartość  dostarczaną   klientowi.  Dru-

gim ważymy elementem procesów  skoncentrowanych na 

kliencie jest to, że  patrzą one na proces z perspektywy 

klienta a nie właściciela czy wykonawcy procesu,  czyli 

obejmują również to co nie jest bezpośrednio związane 

wykonywaniem działań procesowych np. czas w kolejce na 

IVR, łatwość dotarcia do formularza kontaktowego na na-

szej stronie internetowej, czy czas jaki ma firma kurierska 

na dostarczenie przesyłki. Jest to perspektywa nazywana 

perspektywą „end to end”. Procesy tworzone według tej idei 

dają szansę na maksymalizacje dostarczanej dla klienta 

wartości. Procesy takie pozawalają też na optymalizację 

procesu zarówno pod kątem złożoności jak i kosztów, wy-

muszają ciągłe udoskonalenie  i zmienianie procesu. W tak 

szybko zmieniającym się świecie potrzeby klientów i to co 

tworzy dla  ich wartość w kontakcie z organizacją zmienia 

się bardzo szybko. Już nie jest wartością to, że do Call 

Center dodzwaniamy się bez przysłowiowej kolejki. To co 

tworzy teraz obecnie wartość to personalizacja kontaktu np. 

przez łączenie klienta zawsze z tą sam samą grupą 2 lub  

najdalej 3 konsultantów.  

Klient w centrum uwagi 
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Koncentracja  na kliencie jest bardzo złożonym proce-

sem , który opiera się o następujące działania: 

 Wdrażaniu procesów obsługowych zawierających  

perspektywę klienta. Aby osiągnąć sukces w tym nale-

ży stale monitorować procesy i weryfikować je pod 

kątem dostarczania wartości dla klienta. Procesów 

które są ciągle dostosowywane do zmieniającego się 

otocznia i oczekiwania klienta 

 Monitorowaniu satysfakcji klienta i wdrażaniu płyną-

cych z tego badania wniosków. Najlepiej sprawdza się 

tu podejście procesowe. 

 Promowaniu postawy osobistego zaangażowania pra-

cowników poprzez wpisanie satysfakcji klienta w cele 

wszystkich pracowników, umieszczenie  działu obsługi 

klienta wysoko w strukturze organizacyjnej i monitoro-

wanie poziomu zaangażowania pracowników w podob-

ny sposób jak satysfakcji klientów. 

Tworzenie procesów w duchu „end to end” zwiększa też 

szansę na projektowanie  procesów z wysokim  FTR (First 

Time Resolution).   Oczywiście pojęcie procesów „end to 

end” jest bardzo powiązane z metodologią Lean i filozofią 

Kaizen. Działanie w duchu tej filozofii i wykorzystanie na-

rzędzi  Leana pozwala na tworzenie procesów obsługo-

wych z perspektywy „end to end”  czyli takich, które kon-

centrują się na kliencie i dostarczaniu mu wartości, a nie  

a organizacji realizującej dany proces. 

Koncentracja na głosie klienta 

Organizacja skoncentrowana na kliencie to organizacja, 

która poza tworzeniem procesów skoncentrowanych na 

kliencie stale monitoruje jakość obsługi z perspektywy 

klienta. Nie ma nic  bardziej zwodniczego jak skupienie się 

na naszych wewnętrznych parametrach efektywnościowych  

np. SLA do …, czy medianach wyniku wewnętrznego moni-

toringu jakości jeśli nie odniesiemy tego do perspektywa 

klienta.  Koncentracja na  takich parametrach nie pozwala 

stwierdzić czy nasze wynik SLA do 20sek na poziomie 80% 

czy 85% jest z punktu widzenia dotaczania dla klienta war-

tości w ogóle istotny. Czy zmiana tego parametru spowodu-

je, że o 5% wzrośnie ilość zadowolonych  z naszej obsługi 

klientów, a może o 5 % wzrośnie grono osób polecających 

nasze  usługi? Chyba nikt nie jest wstanie odpowiedzieć na 

takie pytanie jednoznacznie. Doświadczania i badania po-

kazują, że tego typu, wskaźniki mają wpływ o charakterze 

nie liniowym na satysfakcję. Tak więc organizacje  skon-

centrowane na kliencie to  organizacje, które stale monito-

rują poziom satysfakcji swoich klientów poprzez dedykowa-

ne badania. Badania te są  tworzone  na podstawie do-

świadczeń organizacj i  czy też w oparciu  

o np. bardzo dobrą metodę NPS. Dodatkowo  organizacje 

skoncentrowanej na kliencie uzyskane wyniki  analizują  

i co najważniejsze, przekuwają na  zmiany w procesach 

obsługowych. Ważne jest oczywiście to jakie i jak zdajemy 

klientom pytania ale istotą prowadzenia monitoringu satys-

fakcji jest to co robimy z uzyskanymi wynikami. 

Koncentracja na zaangażowaniu 

Firmy skoncentrowane na kliencie doceniają podejście do 

procesów z perspektywy jego odbiorcy, monitorują jego 

zadowolenie czy skłonność do polecania,  ale wiedzą rów-

nież, że każda procedura  czy najlepiej zaprojekowany pro-

ces  opiera się o pracownika. To pracownik i jego postawa   

wspierana dobrymi procesami w swojej codziennej  pracy,  

materializują strategię koncentracji na kliencie. Aby firma 

osiągała sukcesy w koncentracji na kliencie musi promo-

wać postawy osobistego zaangażowania pracownika  

w rzeczywiste sprawy klientów.  Oczywiście jest to bardzo 

złożony zadanie bo swój początek ma jeszcze w takim abs-

trakcie jak kultura organizacyjna, wyraża się w tym jakich  

i jak rekrutuje pracowników (nie tylko do departamentów 

obsługi) jaki przyjęła styl zarządzania. Bardzo duże znacze-

nie ma  również to  jak w strukturze organizacji  jest 

umieszczony  dział obsługi  klienta. Czy jest to dział który 

jest w organizacji waży czy peryferyjny? Czy satysfakcja 

klienta jest wpisana w cele wszystkich pracowników, czy 

tylko pracowników obsługi? Aby dążyć do wzmacnia kon-

centracji  na kliencie bardzo pomocne jest również stałe 

monitorowanie poziomu zaangażowania pracowników. 

Obecnie istnieją już normy krajowe, a nawet branżowe  dla 

tego wskaźnika. Możemy więc porównywać poziom zaan-

gażowania naszych pracowników w ramach branży czy 

kraju. Tak jak przy badaniu satysfakcji ważna jest tu cy-

kliczność i  wdrażanie wniosków płynących z prowadzone-

go badania.  Bo nic tak nie pożera motywacji jak pytanie   

o to jak  ci się pracuje?.... I nie robienie nic z uzyskaną od-

powiedzią. 
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Agent Customer Contact Center (w wielu organizacjach  

nazywany również konsultantem telefonicznym, doradcą 

klienta) realizuje kluczowy proces w obsłudze klienta – ko-

munikuje się  - prowadzi konstruktywny dialog dążąc do 

zaspokojenia potrzeby klienta. Spoczywa więc na nim peł-

na odpowiedzialność za postrzeganie przez klienta repre-

zentowanej firmy czy marki. Od jego postaw, kompetencji 

oraz sprawności działania zależy bezpośrednio efektyw-

ność podejmowanych działań. 

Koncentracja na agencie cc oznacza zapewnienie odpo-

wiedniej strategii oraz procesów służących określeniu miej-

sca w organizacji, funkcji oraz zadań realizowanych przez 

agenta. Organizacja powinna wspierać agenta przez odpo-

wiedzialne zarządzanie i organizację pracy. Jej bezpośred-

nim efektem powinno być poczucie bezpieczeństwa wyni-

kające z jasno określonych zadań oraz zasad obowiązują-

cych w organizacji. Koncentracja na agencie to złożony 

proces, którego działania rozłożone są na cały cykl życia 

agenta w organizacji i którego efekt powinien przekładać na 

wzrost satysfakcji klientów oraz ich lojalność. 

Strategiczne podejście do planowania kadr w Custo-

mer Contact Center 

Planowanie zasobów kadrowych w Contact Center jest 

szczególnie trudne z uwagi na zmienność skali działu cc 

związaną choćby z sezonowością lub skalowalność bizne-

su w przypadku outsourcingowych Contact Centers.  

W przypadku planowania zasobów kadrowych w organiza-

cjach skala rekrutacji jest elementem planowania bizneso-

wego i strategii personalnej. Zależy od takich czynników jak 

planowanie zmian rodzajów działalności oraz planowanie 

zmian skali działalności, tak aby kompetencje pracowników 

zapewniły wykonanie strategicznie postawionych celów. Do 

zaplanowania w Contact Center pozostają w szczególności 

takie aspekty jak rotacja kadr (szczególnie dotkliwa w Con-

tact Center), tworzenie i kształtowanie kultury organizacyj-

nej (dla contact center z reguły reprezentatywna jest kultura 

klanu – o niej i jej konsekwencjach w akapicie poniżej), 

integracja wartości, zachowań i przekonań pracowników z 

celami organizacji oraz planowanie promocji z wewnętrzne-

go rynku kadr.    

Warto scharakteryzować czym jest Contact Center z punk-

tu widzenia pracownika. Jest to organizacja elastyczna,  

z czym wiąże się dla niego kilka konsekwencji: elastyczny 

czas pracy (atut dla ludzi młodych i studentów), alternatyw-

ne formy zatrudniania jak np. umowy cywilno-prawne, sa-

mozatrudnienie, hybrydy tych umów z umowami o pracę. 

Dalej brak stałego miejsca pracy – tzw. „hot places”, cha-

rakter pracy oraz zagrożenie brakiem motywacji, wypale-

niem, wynudzeniem zawodowym. Z drugiej strony można 

wyliczyć wiele korzyści, niekiedy nie do końca uświadamia-

nych pracownikom, jak bardzo duże w contact center możli-

wości rozwoju zawodowego, oferowane przez pracodawcę 

pełne przygotowanie szkoleniowe, intensywne wsparcie 

działów szkoleń i średniej kadry managerskiej oraz niska 

bariera wejścia do branży i zawodu. Contact center dla 

wielu osób jest pierwszą pracą w życiu i szansą na zaist-

nienie na rynku pracy jako sprzedawca, specjalista, lider.  

Wszystko to sprawia, że  elastyczne, podatne na rotację, 

sezonowość, zmienność contact center powinno strategicz-

nie pozyskiwać osoby młode (choćby duchem), gotowe  

na wyzwania zawodowe, zmotywowane i nakierowane  

na osiągniecie celu, lubiące sprzedaż i wspierające klienta  

w jego relacjach z nami.  

Co z tą rotacją?  

W ślad za zjawiskami masowej rekrutacji do contact center 

pojawia się problem rotacji pracowników – również na co-

raz większą skalę. W wątku „Koncentracja na Agencie” 

musimy poruszyć sprawę działań retencyjnych i wysiłku 

organizacji aby rotację ograniczać. Działania organizacji 

nakierowane są na badania przyczyn zjawiska oraz moty-

Agent CC w centrum uwagi 
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watorów, które pozwolą zachęcać agentów do pozostawa-

nia w strukturach contact center. Wielu naszych klientów 

wpisuje w swoje strategiczne cele konieczność zapytania 

pracowników o powody odejścia np. przez Exit Interview, 

ankiety, rozmowy i grupy focusowe, badania zaangażowa-

nia. Jak się okazuje agentów nie motywuje znacząco wyż-

sze wynagrodzenie, systemy bonusowe, ani dodatkowe 

systemy edukacyjne. Z wielu rozmów z nimi i prowadzo-

nych badań zaangażowania wnioskujemy, że najważniej-

szy jest klimat pracy i kultura organizacyjna, czyli fakt że  

pracownicy call center tworzą Wspólnotę i są doceniani 

przez swoich przełożonych (motywacja poza płacowa).  

Kultura organizacyjna i postawy reprezentowane przez 

Agentów  

Tworzenie kultury organizacyjnej opartej na Kulturze Klanu 

(wg klasyfikacji kultur Camerona, Quinna) pozwala organi-

zacjom – często intuicyjnie - odpowiedzieć na tą potrzebę 

agentów. Najważniejsze przesłanie to wynikające z tego 

typu kultury organizacyjnej to stworzenie w środowisku 

pracy poczucia, że organizacja to wielka rodzina, zbudowa-

nie wspólnych celów i wartości oraz wytworzenie poczucia 

wspólnoty w odniesieniu do każdego szczebla zarządzania. 

Cele te można osiągnąć działając na bazie pobudzania 

zaangażowania i lojalności pracowników oraz bazując na 

budowaniu zespołowości. Celami każdego managera con-

tact center powinien być rozwój pracowników, pełna współ-

praca pracownika z Klientem, tak aby uzyskiwać efekt inte-

gracji wartości i przekonań, stworzenie najbardziej jak to 

możliwe przyjaznej atmosfery pracy, oraz wykształcenie w 

sobie i innych poczucia odpowiedzialności za pracowników 

i współpracowników. Jako cel nadrzędny musimy wyróżnić 

rozwój zawodowy i osobisty pracowników. 

Strategia personalna i wsparcie szkoleniowe kadr Con-

tact Center; Systemy motywacji, wynagradzania, pre-

miowania  

I na koniec to co najważniejsze w strategii koncentracji na 

agencie – dbałość o edukację. Systemy szkoleniowe  

w contact center są szczególnie szczelne i koncentrują się 

na wsparciu zawodowym pracowników call center. Specyfi-

ka organizacji, produktu oraz coraz to nowe techniki prze-

kazywania wiedzy powodują, że trudno podać żelazny ze-

staw tematów szkoleniowych.  

Na pewno podstawą systemu szkoleń obecnie będzie  

założenie o przejściu od relacji handlowej 

(telemarketingowej) do biznesowej (partnerskiej) w prowa-

dzeniu rozmów telefonicznych; sztuka doskonalenia finezji 

wypowiedzi w ramach szkolenia nie tylko z obsługi klienta, 

ale również z emisji i impostacji głosu; spectrum technik 

związanych przeramowaniem zastrzeżeń klienta w rozmo-

wach reklamacyjnych; wywieranie wpływu i wywoływanie 

pilności zakupu w rozmowach sprzedażowych, ale bez 

manipulacji i programowania klienta; dbałość o kondycję 

psychofizyczną w ramach szkoleń z zapobiegania wypale-

niu zawodowemu oraz stresowi i ostatecznie programy 

interwencji kryzysowej. Osobnym zagadnieniem budzącym 

wiele pytań są systemy motywowania wspierające efektyw-

ność organizacji oraz bazujące na pobudzaniu zaangażo-

wania pracowników contact center. Tutaj możemy wykorzy-

stać całe spectrum technik dostosowując system do specy-

fiki organizacji,  pamiętając jednak o tak kluczowej dla jed-

nostki contact center konieczności zmieniania bodźców 

motywacyjnych. 
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Komputer, boks telemarketerski, telefon, słuchawki – nie-

zbędne narzędzia do realizacji bezpośredniej obsługi klien-

ta. Po jednej stronie linii jest agent, który ma zapewnić po-

moc, po drugiej klient, który jej potrzebuje. Oboje uczestni-

czą w procesie komunikacyjnym. Jego jakość i efektywność  

w dużej mierze będzie uzależniona od warunkach w jakiej 

będzie on przebiegał.  

W procesach obsługowych i komunikacyjnych realizowa-

nych w centrach kontaktu coraz częściej szukamy ograni-

czenia kosztów oraz wysokiego standardu jakości. Często 

bezwzględne dążenie do oszczędności na zapewnieniu 

odpowiednich warunków pracy (w tym odpowiedniego wy-

posażenia) przynosi efekt odwrotny od zamierzonego.  

Zamiast wzrostu efektywności biznesowej gasimy jeden 

pożar a w innym miejscu pojawia się inny.  

Warunki pracy 

Mówiąc o warunkach pracy w tym miejscu skupiamy się 

głównie na aspektach technicznych. Nie możemy jednak 

zapominać o aspektach personalnych oraz zarządczych, 

które budują wewnętrzne zaangażowanie, kompetencje  

i lojalność pracowników. Koncentracja procesu obsługowe-

go w jednym miejscu – a takim jest właśnie Centrum Kon-

taktu z Klientem (call / contact center) – wymaga zapewnie-

nia odpowiednich narzędzi, stworzenia odpowiednich wa-

runków lokalowych, dobrej jakości wyposażenia oraz opty-

malnej z punktu widzenia realizowanych zadań aranżacji 

przestrzeni. Głównymi wytycznymi w tym zakresie są prze-

pisy BHP, dyrektywy unijne w zakresie ergonomii pracy, 

oraz najczęściej gust architekta wnętrz. Pozostają jeszcze 

niedoceniane: dobre praktyki oraz zdrowy rozsądek.     

Perspektywa klienta 

Efekt naszej pracy – jej jakość oceni klient. To on zgodnie  

z sobie przypisana percepcją będzie dokonywał wyborów  

w efekcie jakości komunikacji jaka zaszła w procesie obsłu-

gowym. Choć wydaje się, że świadomość, że obsługa czy 

też sprzedaż przez telefon są realizowane w centrach  

kontaktu (call center) jest powszechna to klienci oczekują 

obsługi skoncentrowanej na nich – na każdym z osobna. 

Nie chcą być jednym z milionów rekordów bazie, nie chcą 

być zapominani natychmiast po rozmowie. Klienci oczekują 

poczucia osobistego kontaktu – klient – agent. Nie sprzyja 

temu hałas oraz inne rozmowy, które w tle towarzyszą mu.  

Klienci oczekują prywatności. Jak to się ma do sytuacji, 

kiedy będąc w roli klienta możemy usłyszeć dokładne dane, 

informacje podawane przez innego agenta innemu kliento-

wi. Klienci oczekują koncentracji na problemie. Zmęczenie, 

znużenie agenta, brak motywacji do pracy często budują 

silna barierę w komunikacji. Klienci w końcu oczekują do-

brej komunikacji. Chcą słyszeć i być słyszanym, oczekują 

komfortu w rozmowie. Źle dobrane słuchawki nagłowne, zła 

aranżacja przestrzeni, brak wygłuszenia pomieszczenia 

oraz poszczególnych stanowisk to tylko te najczęstsze 

przyczyny niezadowolenia klientów z komunikacji obsługo-

wej.    

Perspektywa agenta 

Praca agenta centrum kontaktowego wiąże się z przede 

wszystkim z ogromnym wysiłkiem intelektualnym oraz emo-

cjonalnym. Ponieważ to oni właśnie stają w bezpośrednim 

kontakcie z klientem to efekt ich pracy decyduje o efekcie 

końcowym czyli satysfakcji klientów. Mając na uwadze spe-

cyfikę procesu obsługowego (dla każdej organizacji czy też 

nawet projektu może on być różny) należy zapewnić  

warunki pracy dla których agent chętnie będzie każdego 

dnia z zaangażowaniem wykonywał swoje zadnia. Tworząc 

czy też dostosowując miejsce pracy należy oczywiście 

wziąć pod uwagę kim są nasi pracownicy i jakimi wartościa-

mi się kierują. Jeżeli są to bardzo młodzi ludzie (a obserwa-

cje pokazują, że przedstawiciele pokolenia „Y” stanowią 

większość pracowników centrów kontaktów) trzeba wziąć  

pod uwagę, że jest to dla nich często pierwsza praca, że 

mają dużą tendencję do podejmowania decyzji o zmianach 

zajęcia, że mają często jasno określne oczekiwania, że 

ważny jest dla nich prestiż miejsca oraz wygoda. Może 

Organizacja miejsca pracy 

Standard #3: Koncentracja na warunkach pracy 
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więc warto w takich przypadkach skupić się na odpowied-

niej aranżacji przestrzeni dającej komfort pracy, prestiż 

miejsca i przynależności do niego. Może warto zrezygno-

wać z boksów na rzecz swobodnie stojących biurek. Może 

warto dostosować kolorystykę pomieszczeń aby dawały 

komfort pracy, wspomagały koncentrację, gasiły negatywne 

emocje. Pamiętajmy decyzje jakich zmian dokonać, jakie 

warunki zapewnić muszą uwzględniać uwarunkowania  

z jednej strony organizacji (realizowane projekty, pracowni-

cy) jak i uwarunkowania formalno-prawne. Mając na uwa-

dze intelektualny i emocjonalny charakter pracy warto za-

pewnić odpowiednio wyposażone miejsce o charakterze 

socjalnym oraz rekreacyjnym. Dobre praktyki w tym zakre-

sie są już stosowane w polskich oddziałach międzynarodo-

wych (głównie amerykańskich) korporacji.  

Perspektywa managera 

Osoby zarządzające procesami obsługowymi siłą rzeczy  

koncentrują swoją uwagę na efektywności oraz zapewnie-

niu wymaganych zasobów. Ponieważ praca w centrach 

kontaktu ma charakter siedzący zapewnienie odpowiednich 

foteli biurowych oraz biurek należą do grupy najważniej-

szych elementów ograniczających absencję pracowników 

spowodowanej chorobami kręgosłupa. Przepisy w zakresie 

ergonomii miejsca pracy z komputerem są jasne i jedno-

znaczne. Jednocześnie bardzo wiele mebli stosowanych w 

centrach obsługowych nie spełniają tych wymagań lub 

spełniają je pozornie. Kolejnym elementem wpływającym 

na zdrowie i absencje są temperatura oraz wilgotność po-

wietrza. Czasami mam wrażenie, że pracownikiem, który 

jest najlepiej zabezpieczony w tym zakresie jest … serwer. 

Zapewniamy mu odpowiednią wilgotność, chłodzenie od 

podłogi i sufitu, jednym słowem optymalne warunki. A w 

przypadku agenta ? W przypadku Call Center, gdzie na-

rząd mowy jest najbardziej wykorzystywanym narzędziem 

konieczna jest jego odpowiednia higiena czyli odpowiednie 

nawilżenie oraz odpowiednia temperatura i jakość powie-

trza w pomieszczeniu.  Kolejnym elementem wpływającym 

na zdrowie, zapewnienie minimalnej absencji oraz satys-

fakcję agenta z pracy jest eliminacja lub zapewnienie mini-

malnego poziomu hałasu. W centrach kiedy na Sali opera-

cyjnej jednocześnie rozmawia nawet 200 osób hałas jest 

nieunikniony. Istnieją jednak rozwiązania technologiczne 

oraz operacyjne aby zarządzać poziomem hałasu.  

Niedoceniane szczegóły 

Na rynku dostępnych jest bardzo wiele rozwiązań mających 

na celu zapewnienie odpowiednie warunki pracy oraz zwią-

zanego nią odpoczynku. Wiele z nich obecnych jest na 

rynku polskim ale prawdziwy arsenał narzędzi i zastosowań 

można zobaczyć podczas międzynarodowych imprez tar-

gowych. Na przykład podczas tegorocznych targów 

CallCenterWorld w Berlinie prezentowane były między in-

nymi kompleksowe systemy nawilżania powietrza, stanowi-

ska pracy z możliwością regulacji wysokości, pochylenia, 

ścianki działowe, fotele masujące oraz platformy relaksują-

ce. Ciekawym rozwiązaniem był system monitoringu pozio-

mu hałasu sprzężony z systemami produkcyjnymi przy po-

mocy którego można było obserwować jak hałas wpływa na 

efektywność komunikacji. Stanowi to ciekawe źródło infor-

macji, na podstawie których można podejmować odpowie-

dzialne decyzje operacyjne. 

Podsumowanie   

Na koniec warto by odpowiedzieć na pytanie na jaki zwrot  

z inwestycji (bo z pewnością zapewnienie odpowiednich  

warunków pracy jest inwestycją) możemy liczyć . Niestety 

takich danych nie ma. Z przykrością musze przyznać,  

że tematyka warunków pracy jest traktowana raczej w kon-

tekście estetyki pomieszczeń niż funkcjonalności przekła-

dającej się na efektywność biznesową. Pojawiają się na 

szczęście pierwsze projekty realizowane w pojedynczych 

firmach, gdzie wprowadzenie zmian np. w kolorystyce po-

mieszczeń czy zmianie aranżacji przestrzeni operacyjnej 

pokazują różnice efektywności pracy agentów. Czekamy na 

kolejne wdrożenia oraz większej uwagi na warunki pracy. 

W łańcuchu przyczynowo-skutkowym warunki pracy są na 

jednej z pierwszych pozycji (przyczyn). Na końcu łańcucha 

jest efekt – satysfakcja klienta z dobrej obsługi. 
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Centrum kontaktu jakkolwiek je nazwiemy, jakichkolwiek  

kanałów kontaktu używa, jakąkolwiek funkcję w organizacji 

czy projekcie pełni zawsze będzie oparte na technologii 

oraz umiejętnościach, wiedzy oraz technologii. Nawet naj-

bardziej zaawanasowane rozwiązanie technologiczne jesz-

cze długo, o ile w ogóle, nie zastąpi człowieka z jego kom-

petencjami. To one – wiedza i umiejętności stanowią klucz 

do budowania satysfakcji klienta poprzez rozwiązywanie 

jego problemów oraz zaspokajania jego potrzeb. To one są 

potrzebne aby odpowiednio zaplanować pracę, skonfiguro-

wać technologię, zaprogramować działania. 

Nie ulega wątpliwości że wiedza i umiejętności stanowią 

warunek konieczny do prowadzenia działalności strategicz-

nej i operacyjnej centrum kontaktu z klientem. Nie jest to 

jednak dar jakim zostają obdarzeni pracownicy danej orga-

nizacji. Zapewnienie kompetencji w organizacji to proces  

a w niektórych przypadkach nawet sztuka.  

Kompetencje  360 

Kompetentna organizacja to nie tylko suma kompetencji  

poszczególnych pracowników. To dobrze ułożony system 

powiązań, relacji oraz wpływów pomiędzy uczestnikami 

projektu na różnych poziomach zarządzania oraz operacji.  

Poszczególne role oraz funkcje potrzebują specyficznych 

dla siebie umiejętności. Dla agenta obsługującego klientów 

na pierwszej linii zapewne będą to przede wszystkim umie-

jętności komunikacyjne oraz wiedza produktowa, dla supe-

rvisora będzie to z kolei umiejętność zarządzania, wyciąga-

nia wniosków, planowania pracy. Jednocześnie zarówno 

agent jak i supervisor powinni posiadać umiejętności, które 

pozwolą im się skutecznie porozumieć – agent powinien 

potrafić przekazać istotne informacje swojemu przełożone-

mu, supervisor powinien potrafić skutecznie przekazać 

polecenie czy też informację zwrotną. Kompetencje 360  

to zatem zespół umiejętności i wiedzy niezbędnych do rea-

lizacji celów biznesowych w formie bezpośredniej (obsługa, 

kontakt z klientem) oraz pośredniej (przekazywanie infor-

macji zarządczej, budowanie relacji przełożony-podwładny, 

motywowanie). Jak widać  każda organizacja wymaga dba-

łości o kompetencje na wszystkich poziomach zarządzania, 

dla wszystkich pełnionych ról i funkcji. Koncentracja na 

kompetencjach 360 to zaplanowanie oraz realizacja rozwo-

ju całej kadry centrum kontaktu począwszy od managerów 

zarządzających na agentach skończywszy. 

Agent to nie samotna wyspa 

Agent to nie samotna wyspa na którą przywozi się statkami 

kolejne dostawy piasku. Dzięki nim wyspa staje się większa  

i większa, jest na niej coraz więcej miejsca, jest coraz … 

piękniejsza. Agent nie może przyjąć pełnej odpowiedzialno-

ści za efektywną obsługę naszych klientów, nie może przy-

jąć każdej ilości wiedzy, poleceń, wymagań. Agent jest 

elementem struktury kompetencyjnej. Jest również, a na-

wet przede wszystkim człowiekiem – analizuje otrzymane 

polecenia, sposób komunikacji. Jego motywacja jest silnie 

powiązana z otaczającą go rzeczywistością, z ludźmi  

z którymi przebywa, którzy nim zarządzają. Nazbyt często 

przyjęło się rozwiązywać problemy z jakością czy też efek-

tywności centrum kontaktu szkoleniem agenta – wyłącznie 

agenta. Minionym (złym) standardem było organizowanie 

szkolenia z „obsługi klienta”, „trudnego klienta”, „motywacji” 

itd. jako odpowiedź na sytuację kryzysową. W zdecydowa-

nie większości przypadków już po wejściu do organizacji 

ogarniętej „kryzysem” bez trudu można zauważyć, że „zła” 

jakość obsługi klienta przez agentów to jedynie wierzchołek 

góry lodowej, że aspekt umiejętności – działania agentów – 

to najmniejszy problem organizacji. Błędy tkwiły wyżej! 

Efektywność tak prowadzonych szkoleń jest bardzo niska,  

i cechuje się niską trwałością.  Koncentracja na kompeten-

cjach oznacza zatem skorelowany system rozwojowy 

uwzględniający zarówno umiejętności niezbędne do reali-

zacji procesów operacyjnych ale również umiejętności ana-

lizowania źródeł porażki lub sukcesu, wspierania agenta w 

działaniu, dalszego rozwoju w zakresie szkolonych kompe-

tencji. 

Co ty wiesz? ...  

Standard #4: Koncentracja na kompetencjach 
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Przykład idzie z góry 

Jak już wspomniałem wcześniej planowanie rozwoju kom-

petencji w organizacji powinno być spójne na wszystkich 

poziomach zarządzania i operacji. Należy zwrócić uwagę 

na to na jakim poziomie, kto odpowiada za podejmowanie 

decyzji dotyczących kompetencji – ich poziomu, planów 

rozwojowych, zakresu itd. Często spotykanym rozwiąza-

niem jest powierzanie tego obszaru wyspecjalizowanemu 

ale jednocześnie wyizolowanemu działowi HR lub działowi 

zamówień. Innym rozwiązaniem, bliższym realizowanym 

operacją jest wewnętrzny dział szkoleń i rozwoju na pozio-

mie centrum kontaktu. A kto jest tak naprawdę zaintereso-

wany efektami zmiany jaką ma wywołać działanie rozwoju 

kompetencji? Czy zakwalifikujemy decyzję o podjęciu dzia-

łań jako strategiczną czy jako operacyjną ? W zależności 

od tego czego dotyczy problem, który musimy naprawić,  

na ile posiadamy wystarczającą ilość informacji i danych , 

w końcu na ile posiadamy kompetencje aby podjąć decyzję 

może ona być podejmowana z powodzeniem zarówno  

na poziomi strategicznym jak i operacyjnym. Należy jednak 

pamiętać o odpowiedzialności za zmianę (jej formę) i efekt 

tej zmiany (w tym zakres oraz trwałość). Co do zasady de-

cyzje dotyczące szkolenia powinny być podejmowane na 

wystarczająco wysokim szczeblu, który umożliwia spojrze-

nie na całość problemu a nie wyłącznie jego wycinek.  

Powinny również być podejmowane na wystarczająco ni-

skim poziomie aby uwzględnić faktyczne uwarunkowania 

operacyjne organizacji. Koncentracja na kompetencjach 

bazuje na odpowiedzialnych decyzjach odnośnie planowa-

nia oraz realizowania działań rozwojowych uwzględniają-

cych odpowiedni zakres oraz trwałość efektów zmiany.  

Koncentracja na metodach 

Efektywny system zapewnienia odpowiednich kompetencji 

uwzględnia nie tylko treści oraz cele rozwojowe ale również 

odpowiednio dobrane metody. To właśnie forma organizacji 

procesu oraz przekazania wiedzy  będzie decydować  

o jakości i trwałości efektu. Katalog metod rozwoju kompe-

tencyjnego jest bardzo bogaty. Odpowiedzialny trener  

czy manager dobiera ze swojego „kuferka” eksperckiego 

narzędzia, które pomogą mu w osiągnięciu zamierzonego 

celu. Bierze przy tym pod uwagę grupę, której dotyczy pro-

ces – inaczej będzie on wyglądał w przypadku kadry mana-

gerskiej, inaczej w grupie agentów. Metody powinny być 

atrakcyjne dla uczestników, angażujące i motywujące  

do pracy nad sobą. Warto jest wziąć pod uwagę również 

metody ukierunkowane na rozwój indywidualny. Coraz bar-

dziej popularny coaching w call center nie musi wyłącznie 

wiązać się z oceną wykonanej pracy. Sprawdzoną praktyką 

jest wdrożenie pracownika call center w proces coachingu, 

którego celem jest jego rozwój osobowościowy.  

Zamiast podsumowania 

„Na koniec dnia” to klient oceni na ile dobrze jesteśmy  

przygotowani do jego obsługi. Kompetencje to jeden  

z kluczowych elementów, przez który postrzega on naszą 

organizację. Zatem standard koncentracja na kompeten-

cjach oznacza: 

Kompetencja to zespół wiedzy i umiejętności niezbędnych 

do pracy i rozwiązania problemu klienta (kompetencją nie 

jest wyłącznie wiedza na temat produktu i procedur). Kom-

petencją jest również umiejętność zachowania się kiedy 

czegoś nie wiemy (zarządzanie niewiedzą) 

Kompetencje dotyczą całej organizacji, wszystkich pozio-

mów operacji oraz zarządzania (kompetencje 360) 

Decyzje dotyczące planowania oraz rozwoju kompetencyj-

nego powinny zapadać w sposób odpowiedzialny uwzględ-

niając potrzeby operacyjna ale również strategię firmy  

i relacje międzywydziałowe. 

Zapewnienie kompetencji to proces ciągły. Podlega on  

planowaniu oraz kontroli efektywności podejmowanych  

działań. Na podstawie otrzymanych wyników wprowadzane 

są zmiany i dalsze usprawnienia 

Rozwój kompetencyjny zawsze będzie opierał się na formie 

przekazania wiedzy. Zadbaj o odpowiednie metody aby  

osiągnąć zamierzony cel. 

Kompetencje mają swoje podłoże w motywacji pracownika. 

Zadbaj o to by to pracownik (agent, manager) chciał się  

rozwijać! 
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Obsługa klienta to przede wszystkim praca nad „sprawą” 

stanowiącą przedmiot kontaktu z agentem. Może być  nim 

problem który musi rozwiązań, może być nim potrzeba, 

którą chce zaspokoić.  Tak czy inaczej w bezpośrednim 

kontakcie z klientem agent CCC powinien koncentrować 

się na jego sprawie oraz dążyć do jej rozwiązania. Aby 

zrealizować ten postulat nieodzowne są odpowiednie umie-

jętności dzięki którym agent potrafi trafnie zdiagnozować 

sprawę, określić źródło oraz znaleźć rozwiązanie i wprowa-

dzić je w życie. Równocześnie jednak rozwiązanie sprawy 

to w dużej mierze kwestia odpowiedniej postawy agenta. 

Co jest Twoim celem ? 

Każdy kontakt z centrum obsługowym, niezależnie od tego 

w jakiej formie czy kanałem komunikacyjnym zachodzi, czy 

jest działaniem sprzedażowym, informacyjnym czy też ob-

sługowym zawsze związane jest z istniejącym problemem 

lub potrzebą. To one jest sensem istnienia procesu realizo-

wanego w centrum. Każda strategia zarówno organizacji 

jak i pojedynczego projektu powinna koncentrować się w 

pierwszej kolejności na efektywności poodejmowanych 

działań. W przypadku obsługi klienta będzie to rozwiązanie 

jego problemu, w przypadku sprzedaży dobranie optymal-

nego rozwiązania adekwatnego do istniejącej potrzeby,  

w przypadku Help-desku – spowodowania, że klient będzie 

od razu mógł korzystać z urządzenia czy usługi, które 

wspieramy. Ktoś kiedyś powiedział, że celem działalności 

centrów obsługi klienta jest spowodowanie, żeby klienci nie 

kontaktowali się z nimi. Oczywiście taka sytuacja wydaje 

się trudna do wyobrażenia jednak oddaje istotę koncentra-

cji na sprawie klienta. Celem obsługi klienta jest rozwiąza-

nie problemu czy też zaspokojenie jego potrzeby i to najle-

piej już przy pierwszym kontakcie. Jeżeli tak sformułujemy 

cel, do którego chcemy dążyć w konsekwencji zdefiniujemy 

działania, które będą go wspierać.  

Koncentracja na sprawie klienta oraz jej rozwiązaniu jest 

decyzją o charakterze strategicznym. Pamiętając, że cen-

trum obsługowe nie jest samotną wyspą tylko integralną 

częścią organizacji, dla której realizuje proces, należy do-

brze zdefiniować zadania, potrzebne kompetencje oraz 

uprawnienia dla pracowników obsługujących. Customer 

Contact Center 2012 roku organizacja proaktywna, zorien-

towana na rozwiązania, budująca satysfakcję klienta po-

przez zaspokojenie jego potrzeby rozwiązania problemu. 

Odchodzą już w zapomnienie z powodu nieefektywności 

(zarówno biznesowej jak i kosztowej) centra nazywane 

infoliniami, których zadaniem było rejestrowanie zgłoszeń. 

Trudni klienci 

Jedną z najgoręcej poszukiwanych przez koordynatorów 

projektów obsługowych odpowiedzi jest „jak okiełznać trud-

nego klienta”.  A kim jest „trudny klient” ? W zdecydowanej 

większości sytuacji klient kontaktujący się z działem obsługi 

klienta ma „problem”. Samo określenie „problem” niesie ze 

sobą już spory ładunek negatywnych emocji.  Szukając 

odpowiedzi, sposobów, sztuczek jak radzić sobie z trudnym 

klientem podświadomie koncentrujemy się na osobie klien-

ta. Tymczasem jego zachowanie w tej konkretnej sytuacji 

podyktowane jest właśnie problemem z jakim dzwoni. Może 

być zdenerwowany, może być rozemocjnowany, może mó-

wić podniesionym głosem. Zadaniem obsługującego go 

agenta nie może być jednak uspokojenie go. Zadaniem jest 

zidentyfikowanie problemu i rozwiązanie go.   

Eskalacja problemu 

Sprawa, która nie została rozwiązana podczas pierwszego 

kontaktu najczęściej dostaje swoje nowe, długie życie. Po-

woduje ono zaangażowanie wielu osób oraz innych zaso-

bów organizacji. Potrafi zagubić się w gąszczu nieprzygoto-

wanych do procesu obsługowego korytarzy specjalistów 

poszczególnych działów. Powoduje to w końcu rosnącą 

irytację klienta spowodowaną koniecznością oczekiwania, 

dodatkowymi nakładami sił, energii, czasami pieniędzy, 

Rozwiązuj problemy klientów 
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brakiem rozwiązania. W konsekwencji dając upust swoim 

emocjom staje się dla nas „trudnym klientem”, i nie przebie-

rając w słowach wylewa swoje negatywne opinie na forach 

internetowych, mediach czy choćby wśród znajomych. 

Koszt nierozwiązanej na pierwszej linii sprawy potrafi być 

kilkanaście razy wyższy niż w przypadku jej rozwiązania za 

pierwszym razem.  
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Jak obsługiwać ? 

 Skoncentruj się na problemie klienta a nie na jego 

satysfakcji 

 Zaopatrz swój dział obsługi we wszystkie niezbęd-

ne kompetencje oraz uprawnienia aby rozwiązać 

problem klienta i zatrzymać jego eskalację 

 Zanim podasz najlepsze rozwiązanie problemu 

dobrze poznaj jego przyczynę. Choć postulat zna-

ny to właśnie nieprzestrzeganie wciąż jest przyczy-

ną problemów w obsłudze 

 Zorganizuj tak procesy obsługowe, żeby klienci nie 

musieli do Ciebie dzwonić 

 Analizuj reklamacje, słuchaj swoich agentów –  

to najcenniejsze źródło informacji co zrobić, żeby 

klienci nie dzwonili. 



 

 

Obsługa nie jest wyizolowanym działaniem w kontakcie  

z klientem, jest procesem rozciągającym się w całym „cyklu 

życia” klienta we współpracy z organizacją. Jako taki powi-

nien być przeanalizowany i zaplanowany w taki sposób aby 

uwzględniać specyficzne potrzeby klienta na poszczegól-

nych etapach współpracy. Uwzględnienie długofalowego 

charakteru działań obsługowych oraz skupienie się na roz-

wiązaniach powinno ograniczyć liczbę potencjalnych pro-

blemów oraz ich eskalacji a co za tym idzie obniżenie kosz-

tów takiej obsługi.  

Myśl procesowo 

Obsługa klienta, jakkolwiek ją pojmiemy, niezależenie czy 

mówimy o sprzedaży, obsłudze posprzedażnej czy nawet 

windykacji, bazuje na przemyślanej i zaplanowanej koncep-

cji. Ta koncepcja składa się z kolei z zestawu działań,  

aktywności i połączeń, efektem których będzie osiągnięcie 

wskaźników (KPI) odzwierciedlających satysfakcję klienta z 

dobrze załatwionej sprawy.  Skończyły się już czasy fre-

estyle w obsłudze, gdzie najważniejszą aktywnością było 

odebranie telefonu i przekazanie informacji. Dzisiejszym 

standardem jest precyzyjne zorganizowanie komunikacji  

z klientem dotyczących różnych spraw w taki sposób  

by klient odczuł to jako prosty, komfortowy kontakt zakoń-

czony rozwiązaniem. Tymczasem u jej podłoża leży proces 

– działania ułożone w związek przyczynowo-skutkowy, 

często działające w tle, na różnych poziomach organizacji 

(ni tylko w centrum kontaktu. 

Myśl jak przebiega proces, w którym uczestniczy klient oraz 

Twoja organizacja. Myśl z wizją końca – efektu jaki 

chcesz / powinieneś osiągnąć. Myśl o procesie pamiętając, 

że rozpoczyna się on zdecydowanie wcześniej niż kontakt 

z klientem (niezależnie przez kogo zainicjowany). 

Wyprzedaj fakty  

Projektowanie procesu obsługi klienta , w zależności  

od etapu rozwoju organizacji, to odzwierciedlenie rzeczywi-

stości – czyli zmapowanie aktywności, działań realizowa-

nych zarówno przez organizację ale i klienta albo / i przewi-

dywanie tego co się może wydarzyć w związku z usługą 

czy produktem stanowiącym przedmiot kontraktu. Tak czy 

inaczej centrum kontaktu powinno być przygotowane na 

wszystkie ewentualne scenariusze (nawet te niezdefiniowa-

ne). Myślenie co może „pójść nie tak” na poszczególnych 

etapach transakcji i jej obsługi pozwala odpowiednio przy-

gotować się do obsługi ewentualnego zdarzenia oraz jeżeli 

to możliwe zmiana procedur (najczęściej poza strukturą 

obsługową) niwelujące możliwość wystąpienia zdarzenia. 

Mówiąc o „odpowiednim przygotowaniu” należy wziąć pod 

uwagę takie elementy jak dostępność (zapewnienie odpo-

wiednich zasobów ludzkich), aspekty technologiczne 

(zapewnienie ciągłości pracy, możliwość konfiguracji komu-

nikatów IVR), użyteczność dla klienta (udostępnienie sper-

sonalizowanej informacji, minimalizacja opcji wyboru  

w drzewie IVR), kompetencji (odpowiedniej wiedzy, umie-

jętności oraz uprawnień, które pozwolą rozwiązać sprawę 

przy pierwszym kontakcie. 

Mierz i dziel 

Proces obsługi powstały wyłącznie w głowie managera  

na podstawie „jego” wyobrażenia może być bardzo ryzy-

kowny i brzemienny w skutki. Aby opracować efektywną 

formułę działania obsługi klienta należy bazować na infor-

macji. Pierwszym źródłem danych, które w sposób obiek-

tywny mówią o sytuacji są raporty. Jeżeli dobrze sformuło-

waliśmy nasze zapytanie do systemu raportującego powin-

niśmy otrzymać wiarygodne dane oparte na odpowiednio 

dużych ilościach. Drugim źródłem danych są informacje 

opisowe pochodzące od agentów. Pamiętajmy, że to wła-

śnie agenci cc są naszym oknem na świat. To oni wysyłają 

ale i przyjmują informację zwrotną od klientów. Nie wolno 

ignorować tego źródła. Kolejnym źródłem informacji  

są różnego rodzaju badania i pomiary satysfakcji klienta. 

Proces raz powstały będzie tak długo skuteczny jak długo 

będzie monitorowany i optymalizowany. Należy nieustannie 

monitorować poszczególne parametry samego procesu 

oraz jego otoczenia. Wprowadzane zmiany powinny być 

przemyślane oraz uwzględniać długofalowy charakter  

i efektywność. Zbyt częste zmiany nie służą dobrze ani 

organizacji ani klientom. Bądź przygotowany na niespo-

dziewane. Najważniejszym procesem może okazać się 

proces „gaszenia pożaru” czyli nieprzewidzianej awarii. Co 

do zasady zawsze możemy przewidzieć, że wydarzy się 

coś nieprzewidzianego. Po drugiej stronie klientowi  wystar-

czy prosta informacja, że wiemy co się stało, działamy aby 

usunąć problem.  

Przemyśl swoje działania 
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Wg słownika wikipedia.pl ewaluacja to systematyczne ba-

danie wartości albo cech konkretnego programu, planu 

bądź działania z punktu widzenia przyjętych kryteriów,  

w celu jego usprawnienia, rozwoju lub lepszego zrozumie-

nia. Jest min. częścią procesu podejmowania decyzji. W 

biznesie wymusza na nas świadome działanie. Konkretne, 

mierzalne, powtarzalne. Oparte na kryteriach, badaniu 

oczekiwań, dokonywaniu oceny i wprowadzaniu świado-

mych zmian na podstawie analizy zebranych danych. 

W tym artykule skoncentrujemy się na potrzebie ewaluacji  

w obszarze stosowanych standardów i jakości obsługi 

klienta w telefonicznych centrach obsługi.  Czy jest to aż 

tak istotne?  

Okazuje się, że nawet gdy nie bardzo lubimy swoją firmę,  

to jednak trochę nam wstyd, gdy ktoś mówi „wiesz w tej 

Twojej firmie, to już nie oceniam cen, jakości usług albo 

produktów, terminowości, pomyłek, to się zdarza wszędzie, 

ale błagam … zatrudnijcie wreszcie jakichś kompetentnych 

ludzi, wyszkolcie ich, przecież oni opowiadają takie bzdury, 

a ta dziewczyna.. czy ona na pewno wie na jakiej infolinii 

pracuje? 

Co wtedy robi pracownik, który ma lub chce mieć wpływ na 

zmiany? Najpierw dochodzi do reakcji obronnej „no prze-

cież nie wszyscy, no przecież nie zawsze, pewnie trafiłeś 

na nowego pracownika”, bo bądź co bądź, nawet jak się  

z tym zgadzamy to jest to nasza firma i nie lubimy gdy ktoś 

ją krytykuje. Potem jednak coś nas rusza i będąc w pracy, 

zaniepokojeni, organizujemy spotkanie. Czas na zmiany! 

Musimy popracować nad poprawą i rozwojem jakości na-

szej obsługi, bo „na mieście” nie mówią o nas najlepiej. Co 

więcej, co gorzej…o poziomie obsługi naszej konkurencji 

mówią lepiej, mimo tego, że są przecież dużo drożsi, że nie 

mają takiego asortymentu, że nie mają takich usprawnień... 

Często w tej sytuacji zapada decyzja. Jaka? 

Wiele infolinii zatrudnia trenerów, osoby do monitorowania  

i oceniania rozmów, często decydują się na stworzenie 

standardów obsługi, których zasady zaczynają sztywno 

stosować w rozmowie z Klientami. Pociąga to czasem  

za sobą kolejne kroki – zakup systemu do nagrywania roz-

mów, systemy do och oceniania, z kolei w mniejszych, 

mniej zamożnych firmach – tworzy się excelowskie formu-

larze służące do przeprowadzania procesu oceny. Takie 

decyzje, zmiany, zakupione narzędzia, same w sobie nie 

są złe. Ale jak to bywa w życiu, wszystko co dobre, a źle 

użyte, może obrócić się przeciwko nam. 

W niektórych firmach wyniki ocenionych rozmów stają się 

częścią składową premii, co oczywiście może mieć pewne 

walory – pracownikom może bowiem bardziej zależeć na 

prowadzeniu rozmów zgodnie z wyznaczonymi kryteriami – 

ale z drugiej strony, sytuacja taka wymusza często wykony-

wanie, nieukierunkowanej na efekt jakościowy, mozolnej 

pracy związanej z odsłuchaniem wielu rozmów podopiecz-

nych, wystawianiem ocen,  przygotowaniem raportów  

z wyników, głownie lub jedynie po to, by mieć dane do pre-

mii. Nacisk na posiadanie określonej ilości ocenionych roz-

mów na Konsultanta lub grupę, na osiąganie targetu pro-

centowego lub liczbowego w obszarze jakości, w ściśle 

określonym czasie, w wielu firmach prowadzi do paradok-

salnej sytuacji, że osobom wystawiającym oceny brakuje 

już czasu na rzecz najważniejszą czyli omówienie wyników 

ocen z Konsultantom i przekazanie wniosków oraz wskazó-

wek rozwojowych. 

W ten oto sposób - coś co powinno być rzetelnym i obiek-

tywnym spojrzeniem na faktyczne umiejętności obsługowe 

Konsultantów oraz poziom przestrzegania standardów, 

podstawą do rozwoju – staje się często oceną subiektywną, 

wykonaną w pośpiechu na podstawie kilku rozmów,  

Mierz i poprawiaj 
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za którą nie idzie ani działanie rozwojowe, ani świadomość 

rzeczywistych luk kompetencyjnych czy procesowych.  

Co więcej, może utrudniać chęć zmiany u Konsultantów, 

którzy zawsze mogą powiedzieć, że „trafiliśmy akurat na 

kiepskie rozmowy”… 

Jednak...mimo niedoskonałości takiego systemu i pewnych 

utrudnień, na koniec miesiąca jesteśmy zadowoleni,  

bo nasz zespół miał wysokie oceny związane z jakością 

rozmów, uzyskał więcej punktów w stosunku do poprzed-

niego miesiąca lub w porównaniu z grupą Konsultantów 

innego przełożonego – co oznacza, że prowadzi rozmowy 

zgodnie z kryteriami, na oczekiwanym poziomie, profesjo-

nalnie! Poszliśmy do przodu… 

Tylko czy w dobrą stronę?  

Dlaczego więc znowu wysokie oceny jakości obsługi uzy-

skała w badaniach konkurencja, a nie my? Dlaczego pre-

zes mojej firmy zadzwonił na naszą infolinię i powiedział – 

„jestem załamany”? Czyżby miał pecha i trafił na inne roz-

mowy, niż te które oceniliśmy?  

Dlaczego Klienci nadal narzekają? I dlaczego nasi Konsul-

tanci śmieją się albo irytują, gdy mają wypowiedzieć jakieś 

zadanie, zwrot, element obowiązującego standardu obsługi, 

który został wypracowany przecież przez zespół specjali-

stów - projektowy czy dział szkoleń? 

Trenerzy mówią często w takiej sytuacji „gdyby tylko Ci nasi 

Konsultanci mieli właściwe podejście, może nie mówiliby 

tego tak sztucznie.. Nauczmy ich mówić to inaczej! Wpro-

wadźmy zmiany w szkoleniu!”. Przełożeni z kolei myślą ”oni 

tylko potrafią narzekać, że Klienci tego nie lubią, zamiast 

zacząć się bardziej starać. Zmotywujmy ich. Przecież gdy-

by wszyscy trzymali się skryptu lub standardu w 100%, 

wtedy ani Prezes ani Klienci nie przyłapaliby nas na błę-

dach!”. Co się wtedy dzieje? Wiele firm zaczyna w takiej 

sytuacji opracowywać plany naprawcze, zwiększać kontro-

lę, kłaść większy nacisk na przestrzeganie standardów, 

przygotowywać nowe systemy motywacyjne i zmieniać 

standardy…na lepsze. W ich mniemaniu oczywiście. 

I tak właśnie zapędzamy się w kozi, ewaluacyjny róg 

Ocenianie rozmów, posiadanie i trzymanie się ustalonych 

standardów obsługi, regularna kontrola ich przestrzegania – 

to rzecz bardzo ważna. Niezbędny jest też ktoś, kto będzie 

badał, analizował wyniki, usprawniał, pilnował by doszło  

do zmian.  

Najistotniejszy jest jednak właściwy proces, który nie dopro-

wadzi do powyższej sytuacji, że kręcimy się w koło własne-

go, subiektywnego spojrzenia na to co jest profesjonalne  

i dobre dla Klientów, bez konfrontacji z ich zdaniem i ocze-

kiwaniami. W wielu firmach, opisana powyżej w celowo 

przesadzony sposób, logika postępowania oraz model pra-

cy nad jakością, trwa latami zanim ktoś zdecyduje się zapy-

tać wreszcie Klientów – ‘jak chcą być obsługiwani, co uzna-

ją za profesjonalizm w obsłudze, na czym im najbardziej 

zależy?’ 

To przecież Klient powinien ocenić czy dla niego ważne  

i przekonujące jest powtarzane jak mantra zdanie, które 

wstawiliśmy w skrypt – uznając je sami jako niezwykle efek-

towne dla Klienta, bo… przecież w poprzedniej firmie  

tak właśnie mówiliśmy. To on powinien nam powiedzieć - 

jak chce być obsługiwany i czy nasi Konsultanci robią to  

wg niego właściwie, życzliwie, profesjonalnie. 

Kilka miesięcy temu pewien Klient poprosił naszą firmę  

o przeprowadzenie Mystery Callera. Dostarczono nam ma-

teriały, skrypty, wytyczne do oceny. Przekazana im analiza 

rozmów zawierała nie tylko wyniki dotyczące rozbieżności 

między stanem oczekiwanym a faktycznym, ale też propo-

zycje zmian w standardach i sposobie prowadzenia rozmo-

wy. Firma poprosiła więc, by pomóc im wdrożyć te zmiany. 

Oceniła przy tym swoich konsultantów jako wyjątkowo 

opornych na stosowanie skryptów i przestrzeganie aktual-

nych standardów. Po części się nie dziwiłam, że ten opór 

istniał. Skrypty nie były zachęcające do ich stosowania. 

Zaproponowaliśmy Klientowi, by zanim dokonamy zmian w 

standardach przeprowadzić dwa badania – po pierwsze 

zapytać Konsultantów jak oni chcieliby prowadzić rozmowy, 

co wg nich zmienić, co usunąć, jak stworzyć nowe standar-

dy, po drugie - zapytać ich Klientów o to jak chcą być obsłu-

giwani. Nasz Klient nie był początkowo zachwycony i prze-

konany do pomysłu, ‘przecież nie po to zapraszał firmę 

specjalizującą się w opracowywaniu standardów, by właści-

wie robili to za nas jego pracownicy i Klienci’. Dał się jednak 

przekonać. W efekcie, wypracowaliśmy wspólnie z Klienta-

mi i Konsultantami takie standardy, które spodobały się obu 

stronom. Co zyskaliśmy?  

Zaangażowanie Konsultantów, zmianę ich podejścia, cieka-

wość opinii Klienta na temat prowadzonych przez nich roz-

mów, motywację do prowadzenia ich na wysokim poziomie. 

Zyskaliśmy również świadomość Konsultantów do czego 

muszą dążyć, by zaspokoić oczekiwania Klientów oraz ich 

otwartość na współpracę w zakresie podnoszenia jakości 

obsługi i rozwoju ich umiejętności obsługowych. Udało się 

również uzyskać dodatkową korzyść w postaci większej 

orientacji przełożonych i trenerów, nad czym w rzeczywisto-

ści pracować z podwładnymi i jakie stosować standardy, by 

laurkę i wysokie noty wystawili im Klienci, a nie tylko szef  

i system do oceniania rozmów.  

Pamiętajmy... Konsultanci często wiedzą lepiej jakich doko-

nać zmian w sposobie obsługi. To oni przeprowadzają 

dziennie dziesiątki rozmów z Klientami. To oni czują i sły-

szę reakcję na wypowiadane słowa. Nie bagatelizujmy te-

go. Owszem, nie zawsze i nie wszyscy potrafią dokonywać 
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trafnej oceny, ale równie błędnie może oceniać trener lub 

przełożony, gdy robi to na podstawie kilku rozmów, lub nie 

ma zbyt wysokich kwalifikacji i wiedzy. Bez uczestnictwa 

Konsultantów w procesie budowania standardów, bez regu-

larnie przekazywanej im wiedzy na temat tego co Klienci 

lubią i czego od nich oczekują, Konsultanci nie zaangażują 

się w ich przestrzeganie, co więcej, będą je podważać  

i doszukiwać się w nich wad.  

Najważniejszym źródłem wiedzy jest jednak Klient. Nawet  

w najgorszej restauracji jesteśmy przecież najpierw zapytani 

o to „na co mamy ochotę?”, a w dobrej dodatkowo – „czy 

smakowało?” 

Ważna jest również powtarzalność badań skierowanych  

do Klientów i dokonywanie ich kilka razy w roku, by obserwo-

wać na bieżąco co już udało się osiągnąć i co mamy  

jeszcze do poprawy. Takie badania wcale nie muszą być 

bardzo złożone i obszerne. Obecnie nie są również bardzo 

kosztowne, zwłaszcza jeśli przeliczymy ilu Klientów tracimy 

lub możemy zyskać, zmieniając podejście i wychodząc na-

przeciw ich oczekiwaniom.  Dopiero zebrane dane od  

klientów, zestawione z naszymi wewnętrznie przeprowadzo-

nymi ocenami jakości, ocenami przestrzegania standardów 

oraz oceną umiejętności Konsultantów, dają nam obiektywny 

i właściwy obraz faktycznych umiejętności naszych pracow-

ników oraz rzetelne dane na temat poziomu i jakości obsługi 

Klientów. Takie kompleksowe i oparte na faktach informacje,  

pozwolą Wam na podjęcie działań mądrych, korzystnych dla 

firmy i trafnych.  Pozwolą Wam na przekształcenie się  

z poczwarki w pięknego motyla. 

Marta Skonieczna 

HR Manager 

Akademia Telemarketingu 
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W ostatnich latach media, poszukujące odpowiednio przykuwają-

cych uwagę  informacji  wzięły na cel działania firm z branży  con-

tact center. Prasa i TV  ze szczególną satysfakcją opisują rzekome 

nieetyczne  działania firm z branży telemarketingowej. Choć infor-

macje często są po prostu nieprawdziwe lub bardzo stronniczo 

interpretowane, ale nie znając faktów, można  w nie uwierzyć.  

 

 

 

 

Oto kilka przykładów:  

W tekście pt. „Ludzie słuchawki” (Agata Jankowska, Anna Szulc, Wprost  nr 2/2012 ) autorki piszą  

o tym, że telemarketerzy śpią w dzień i pracują w nocy, nie mogą iść do toalety kiedy chcą,  zjeść 

posiłku, nawet mało piją, gdyż cierpią na chroniczne bóle gardła. Co gorsza  rozpadają się ich rodziny 

i przyjaźnie, bo żyją „jak zombie” /cytat/. Dotyczyło to akurat konsultantów obsługujących Klientów linii 

lotniczych, gdzie wymagana jest obsługa 24 godziny na dobę.  Sensacyjne doniesienie mówi o tym, 

że telemarketerzy rzadko sikają /sic!/, jedzą, prawie nie piją. Jak rozumiemy – w pracy. Dlaczego 

jednak dziennikarki z piszą o telemarketerach „zombi”? A gdzie kierowcy zombi, piloci zombi, radiow-

cy i dziennikarze zombi, sprzątaczki i pracownicy elektrowni, czyli wszyscy Ci, którzy z uwagi  

na rodzaj pracy po prostu pracują w nocy i nie w każdym momencie mogą przerwać wykonywane 

czynności, aby np. zjeść posiłek?  

W artykule „Pięć najczęstszych pułapek zastawionych na klientów”  (Michał Fura, 23 marca 2012  

(nr 59), Dziennik Gazeta Prawna) znajdujemy wyraźną sugestię, że firmy telekomunikacyjne celowo 

wykorzystują niewiedzę czy naiwność konsumentów, aby ich „wprowadzić w błąd” i „wcisnąć dodatko-

wy numer”. To oczywiście nie jest prawdą, ale artykuł zacytowany w ciągu kilku dni przez wiele me-

diów dołożył cegiełkę do negatywnego stereotypu.  Pan Michał nie wie, że etycznie działające firmy 

telemarketingowe i telekomunikacyjne ciągle poszukują sposobu, jak w grzecznie i bez naruszenia 

godności Klienta zapytać go, czy aby na pewno rozumie to, co się do niego mówi i na co się zgodził. 

Bo czy wypada powiedzieć Klientowi:  „Wydaje mi się, że jest Pan pijany /lub np. z uwagi na wiek/  

i  nie do końca rozumie Pan  co do Pana mówię, w związku z czym nie wyślę do Pana np. zamówio-

nego przez telefon produktu, dobrze?”. Tak zrobić też nie możemy.   

7 lutego 2012 Pani Anna Machowska w programie „Dzień dobry TVN” przedstawiła program o pracy 

telemarketerki, w ciekawej serii „Kobieta pracująca”. W trakcie przygotowania programu Pani Anna 

miała okazję dowiedzieć się jak wygląda cykl szkoleń i bieżące wsparcie w pracy telemarketera, po-

znać różne kobiety, które świetnie radzą sobie z tej pracy:  jako młode mamy, studentki czy też panie 

w średnim wieku, odrzucone przez innych pracodawców. Z dyskusji po programie dowiedzieliśmy się, 

że konsultanci call center są wynagradzani wyłącznie prowizyjnie od sprzedaży /co nie jest prawdą/  

a jedyną ciekawą rzeczą w tej pracy jest to, że można w zimie pracować w cieple, pod dachem. Czy  

z tego materiału kobiety, do których adresowany był program w sposób rzetelny dowiedziały się,  

na czym polega praca, jakie są jej słabe i mocne strony? Raczej nie.   

 

Warto być przyzwoitym 
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Poziom dziennikarskich wypowiedzi co najmniej nie spełnia 

warunku rzetelności a często teksty zawierają zwyczajnie 

nieprawdziwe informacje. I czy aby na pewno powyższe 

informacje są zgodne z Kodeksem Etyki Dziennikarskiej 

Stowarzyszenia Dziennikarzy  Polskich?  

„2.Informacje powinny być zrównoważone i dokładne, tak 

by odbiorca mógł odróżnić fakty od przypuszczeń i plotek, 

oraz powinny być przedstawiane we właściwym kontekście 

i opierać się na wiarygodnych i możliwie wielostronnych 

źródłach.” / Kodeks Etyki Dziennikarskiej, Paragraf I, punkt 

2/.  

Jak więc jest naprawdę i czy firmy z branży contact 

center działają etycznie w stosunku do Zleceniodaw-

ców, Klientów, pracowników, środowiska i otoczenia?   

Maciej Buś w tekście „Standardy obsługi Klienta 2012”  

napisał:  

 „Postrzeganie pojedynczego kontaktu nierzadko przekłada 

się na budowanie wizerunku całej organizacji a czasami 

nawet całej branży, w której działa przedsiębiorstwo.” 

Abstrahując od głębokich pobudek etycznych firm, ich   

zarządów i  właścicieli działamy jako branża etycznie, bo to 

się po prostu opłaca. Nie możemy pozwolić sobie na dzia-

łanie nieetyczne, gdyż przez to stracilibyśmy zaufanie na-

szych Zleceniodawców oraz Klientów, z którymi się kontak-

tujemy.  

W 1996 roku Stowarzyszenie Marketingu Bezpośredniego 

opublikowało wewnętrzny Kodeks Etyczny, którego celem 

jest ochrona konsumentów, a w szczególności osób fizycz-

nych przed firmami prowadzącymi działalność biznesową 

niezgodną z prawem i dobrymi obyczajami handlowymi. 

Firmy, członkowie Stowarzyszenia deklarują dobrowolnie, 

że przestrzeganie kodeksu dobrych praktyk będzie wyso-

kim priorytetem ich działania. Jednocześnie kodeks ma 

chronić firmy działające w SMB przed podmiotami działają-

cymi nieetycznie i nieuczciwie, w często wręcz niezgodnie 

z prawem.  W znacznym stopniu Kodeks ma być także dla 

Zleceniodawców  firm outsourcingowych gwarancją prze-

strzegania przez wykonawcę usług najwyższych standar-

dów etyki.   

Firmy działające w obszarze masowej komunikacji bezpo-

średniej z definicji i istoty swojego działania muszą w spo-

sób nadzwyczajny przestrzegać zasad etyki i wysokich 

standardów w obsłudze Klienta. Przyczyna jest prosta.  

1 konsultant telemarketingu w ciągu dnia kontaktuje się  

z ok. 80 osobami. W ciągu miesiąca jest to więc ok. 1 600 

kontaktów, a nawet więcej. Jeżeli weźmiemy pod uwagę 

tylko 50 średniej wielkości contact center w Polsce  

/np. takich liczących ok. 200 stanowisk/ da to w sumie  

ok. 16 milionów rozmów miesięcznie.  To tylko bardzo 

uproszczony rachunek i w praktyce rozmów konsumentów 

z contact center jest zapewne wielokrotnie więcej.  Gdyby  

kontakty te nie spełniały oczekiwań Klientów z uwagi na 

masowość komunikacji za pomocą contact center byłoby  

o tym głośno. A tymczasem większość kontaktów spełnia 

nasze oczekiwania i jedyne czego można sobie życzyć, to 

dalszej profesjonalizacji i podnoszenia standardów obsługi 

Klienta przez firmy /pozdrawiam pewien serwis AGD reno-

mowanej marki,  nie odpisujący na maile i do którego nie 

można się dodzwonić po godzinie 17.00 ani przed 9.00. 

Tym samym firma zmusza nas do załatwiania spraw 

„domowych” w godzinach pracy, a z tym  można już nie 

czuć się etycznie/.  

Kodeks etyczny opracowany w 1996 przez Stowarzyszenie 

Marketingu Bezpośredniego jest nadal aktualny i obowiązu-

je firmy zrzeszone w Stowarzyszeniu.  Trwają prace nad 

jego odświeżeniem i dostosowaniem do aktualnej sytuacji 

rynkowej, prawnej a zwłaszcza do gwałtownego rozwoju 

technologii, który powoduje stosowanie  nowych modeli 

biznesowych w relacji  z Klientami. 

W przypadku działalności contact center szczególnie istot-

ne są  przytoczone niżej   zasady, przestrzegane dobrowol-

nie przez  członków Stowarzyszenia.   

Główne zasady etyczne w Kodeksie Etycznym SMB 

Przestrzegamy prawa polskiego i europejskiego.  

Zasada ta nakłada to na firmy obowiązek ciągłej edukacji  

i śledzenia zmian w prawie. Nie podejmujemy dla zysku 

działań niezgodnych z prawem. W praktyce – bardzo  

często edukujemy Zleceniodawców, którzy nadal, 15 lat po 

wprowadzeniu ustawy o ochronie danych osobowych  

nie mają w firmach zarejestrowanych zbiorów danych ani  

wiedzy, że dotyczy ich ten obowiązek.   

Przykład: w 2011 do zapewne do kilku firm outsourcingo-

wych zgłosiła się firma z Górnego Śląska pragnąca pozy-

skiwać  Klientów zainteresowanych pożyczkami gotówko-

wymi. Firma miała dostarczać własne bazy danych, nieste-

ty nie potrafiła w sposób zgodny z prawem udokumentować 

ich źródła. Umowa nie została podpisana.  

Bazy danych do akcji marketingowych.  

Zgodnie z regulacjami Kodeksu Etycznego SMB firmy mo-

gą wykorzystywać wyłącznie legalnie i zgodnie z prawem 

pozyskane dane.  Szczególne ograniczenia dotyczą posłu-

giwania się danymi osobowymi osób fizycznych. Żadna  

z działających zgodnie z Kodeksem firm nie skorzysta  

z danych oferowanych „okazyjnie” przez tajemniczych do-

stawców, gdy istnieje podejrzenie, że są to dane pozyska-

ne nielegalnie lub nieetycznie.  

Przykład: W przypadku każdej rozmowy z konsultantem  



 

 

contact center konsument ma prawo zapytać: „Skąd ma 

Pan/Pani moje dane?” i uzyskać wyczerpującą odpowiedź. 

Odpowiedź „Od Pani znajomego, który prosił o zachowanie 

jego danych w poufności”, zastosowana przez jedną z re-

nomowanych firm ubezpieczeniowych w ostatnim czasie 

jest już poważnym naruszeniem etyki, a nawet prawa.   

Praktyką, która pozwala firmom kontrolować zgodność 

przetwarzania danych z  ustalonym celem jest stosowanie 

adresów kontrolnych.  

W ciągu ok. 10 lat pracy przy realizacji kampanii telemarke-

tingowych, co oznacza w praktyce miliony wykonanych  

i odebranych połączeń, tylko  kilka razy zdarzyło mi się 

spotkać ze skargą Klienta na rzekome bezprawne przetwa-

rzanie jego danych do  Generalnego Inspektora Ochrony 

Danych Osobowych. Co najważniejsze – w każdym z tych 

kilku przypadków potwierdzono w dochodzeniu  poprawne  

i zgodne z prawem przetwarzanie danych przez contact 

center.  

Współpraca z contact center przestrzegającym Kodeksu 

Etycznego to gwarancja bezpieczeństwa danych firmy.        

Etyczny cel kampanii marketingowych 

Firmy przestrzegające kodeksu etycznego SMB zobowią-

zują się weryfikowania, w jakim celu celu będą wykorzysty-

wane dane osobowe zgromadzone w ich bazach. Oznacza 

to w praktyce, że wynajmując do akcji marketingowej dane 

od  producenta musisz poinformować go, w jaki sposób 

będą wykorzystane.  

Przykład: Jeden z największych na polskim rynku produ-

centów baz danych ze względów etycznych odmawia udo-

stępnienie baz do celów marketingu politycznego.  

Oferty – jasne i uczciwe. Nie nadużywamy ograniczeń 

Klienta. 

Firmy przestrzegające Kodeksu Etycznego SMB zobowią-

zują się do tego, że ich oferty będą jasne i uczciwe. Cena 

produktu ma być rzetelnie, nie posługujmy się kłamstwem 

ani innymi niezgodnymi z prawem, etyką, dobrymi obycza-

jami technikami pozyskania Klienta. Szczególnie uważamy 

w kontakcie z dziećmi, osobami starszymi, osobami mają-

cymi wyraźne trudności w komunikowaniu się przez tele-

fon. Produkty oferowane  przez etycznie działające firmy 

mają rzetelnie skalkulowana cenę, warunki zakupu są ja-

sno prezentowane Klientom. Przesyłamy Klientom tylko 

zamówione towary i zawsze umożliwiamy zwrot.  

Przykład z rynku: Ostatnio w mediach pojawiły się donie-

sienie o firmach telekomunikacyjnych oferujących swoje 

usługi poprzez podszywanie się pod pracowników Teleko-

munikacji Polskiej. Firmy te lub firma, nie wymieniona  

z nazwy szczególnie upodobała sobie oferowanie usług 

osobom starszym. Starsze osoby, przekonane, że podpisu-

ją aneks z TP SA ufnie podpisywały umowy z inną firmą.  

Tego typu praktyki są niedopuszczalne w przypadku firm 

przestrzegających kodeksu.    

Konkursy, loterie i promocje. Z najwyższą staranno-

ścią.  

Wszystkie działania kuszące konsumentów nagrodą w za-

mian za określone aktywności realizujemy z najwyższą 

starannością. Zasady konkursów, loterii i promocji są spisa-

ne w postaci regulaminów, zgłoszone do stosowanych 

urzędów, przeprowadzone poprawnie pod względem praw-

ny, podatkowym, celnym, księgowym. Stosujemy zasadę, 

aby wygrana nie stała się kłopotliwa dla laureata  z uwagi 

na obowiązki np. podatkowe.  

Uczestnicy mogą liczyć na informacje, wyjaśnienie, możli-

wość zgłoszenia reklamacji. W konkursach zasady oceny 

są jasno określone regulaminami, w przypadku loterii – 

zdajemy się na los.  

Etyczna windykacja  

Firmy przestrzegające zasad Kodeksu Etycznego SMB 

pilnują, aby proces monitoringu należności był etyczny  

i prowadzony z poszanowaniem godności Klienta. W pierw-

szej kolejności stosowane są narzędzia tzw. monitoringu 

miękkiego, czyli przypomnienie o płatności.  

Obsługa Klienta 

Kodeks etyczny Stowarzyszenia Marketingu Bezpośrednie-

go wręcz nakazuje swoim członkom zapewnienie dobrej 

obsługi Klienta. Tym samym profesjonalna obsługa Klienta 

staje się częścią  w świetle kodeksu standardem etycznym. 

Oznacza to w praktyce, że obowiązkiem firmy działającej 

etycznie jest  zapewnienie Klientom obsługi właściwej dla 

danego produktu czy usługi. Klient powinien mieć taką sa-

mą łatwość załatwiania spraw związanych z korzystaniem  

zakupionego produktu lub usługi jaką miał przy zakupie.  
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Przykład: Jedna z firm oferujących usługi dostępu do Inter-

netu w Warszawie była znana z tego, ze dodzwonienie się 

do Biura Obsługi Klienta graniczyło z cudem. Wizyta  

w stacjonarnym biurze obsługi Klienta oznaczała stanie w 

tasiemcowych kolejkach. Operatorzy infolinii w przypadku 

problemów technicznych zamiast pomoc przez telefon  

w większości przypadków oferowali zamówienie odpłatnej 

wizyty serwisanta. Nieformalnie można się było dowie-

dzieć, że nie było to zwykłe zaniedbanie w zakresie obsługi 

Klienta, ale świadoma polityka firmy związana z poszukiwa-

niem oszczędności na obsłudze posprzedażowej.  

Tego typu działanie realizowane świadomie nie jest etycz-

ne.  

Zasady pracy call center /aktualnie contact center/ 

Od roku 1996, kiedy powstał Kodeks Etyczny branża  

contact center dokonała znaczącego skoku kompetencyj-

nego, technologicznego oraz rozwoju skali biznesu. Ozna-

cza to konieczność znacznego rozbudowania jego zasad / 

w ramach prac nad jego aktualizacją/ w sekcji dotyczącej 

pracy  contact center.   

Ważnymi zasadami obowiązującymi firmy wykorzystujące 

contact center  są: obowiązek monitorowania rozmów  

prowadzonych przez własnych  pracowników, co oznacza 

konieczność nagrywania rozmów do celów szkoleniowych,  

zapewnienia narzędzi i wykwalifikowanych supervisorów  

do nadzoru jakości pracy agentów call center. Nagrywanie 

rozmów na na celu zagwarantowanie, że każda rozmowa 

może być w razie  potrzeby odsłuchana, aby zweryfikować, 

czy przeprowadzono ją zgodnie z wszystkimi wymaganiami 

merytorycznymi, formalnymi i etycznymi.  

Bardzo ważną regułą jest regulacja przez Kodeks dopusz-

czalnych godzin kontaktowania się z Klientami. Oznacza 

to, że etyczna firma nie zadzwoni do nas o 8.00 rano  

w sobotę, ani o 22.00 w dzień roboczy, gdyż kodeks do-

puszcza telefony do Klientów w godz. 8.00-21.00 w dni 

robocze, a w soboty dopiero od 10.00. Ponadto, niezależ-

nie od regulacji kodeksowych, firmy podchodzą z uszano-

waniem do pozostałych zwyczajów tradycji i np. nie wyko-

nują połączeń do Klientów w Wigilię czy Wielki Piątek. 

W pracy środowiska telemarketingowego nad aktualizacją 

kodeksu będziemy skoncentrowani na dostosowaniu go do 

aktualnego poziomu rozwoju technologii oraz do zmian  

w zachowaniach konsumentów. Jedną z kwestii wartych 

uregulowania, jest  zapewnienie obsługi posprzedażowej 

dla produktów konsumenckich /serwisy AGD, infolinie skle-

pów i marek konsumenckich a także informacje ze strony 

instytucji państwowych i samorządowych, ze strony  

dostawców wody, prądu, ciepła czy gazu w godzinach tzw. 

„po pracy”/. Ciągle jeszcze wiele instytucji  uważa za rzecz 

oczywistą, że sprawy domowe i urzędowe możemy zała-

twiać w godzinach pracy i nie dają nam innej możliwości. 

Czy stawianie konsumenta w sytuacji nie etycznej może 

być etyczne samo w sobie?        

Poszanowanie prywatności – Lista Robinsonów.  

Szczególnym zobowiązaniem, które nakładają na siebie 

firmy przestrzegające Kodeksu Etycznego SMB jest posza-

nowanie prawa konsumentów do prywatności i nie otrzymy-

wania żadnych ofert drogą marketingu bezpośredniego .  

W celu realizacji tego konsumenckiego prawa Stowarzy-

szenie prowadzi tzw.   Listę Robinsonów. Robinsonem  

w marketingu bezpośrednim może zostać każdy konsu-

ment, który chciałby nie otrzymywać reklam przez telefon, 

e- mail czy drogą pocztową /coraz rzadziej wykorzystywa-

ną/. Wystarczy zgłosić takie żądanie do Stowarzyszenia.  

Firmy działające etycznie i szanujące prawo konsumentów 

do prywatności weryfikują, czy w planowanej kampanii nie 

ma „zastrzeżonego kontaktu”  i dokładają wszelkich starań 

aby do konsumentów, którzy chcą być Robinsonami  

na rynku komunikacji marketingowej nie trafiały działania 

marketingowe direct.    

Podane powyżej regulacje etyczne są tylko częścią zbioru 

zasad, jakie dobrowolnie, wyprzedzając w tym zakresie 

ewentualne regulacje prawne, przyjęło na siebie profesjo-

nalne środowisko telemarketingowe.  Negatywne przykłady 

zachowań firm z branży contact center, o ile w ogóle są 

prawdziwe, stanowią jedynie wyjątki i są  nie akceptowane 

przez środowisko profesjonalnych firm świadczących usługi 

contact center.  

Mam nadzieje, że pozytywna promocja zachowań  

etycznych i wysokiej jakości obsługi klienta oferowanych  

przez wewnętrzne i outsourcingowe call center stanie się 

wizytówką branży, w której już setki tysięcy pracowników 

co dnia czekają, aby pomagać Klientom w każdej sprawie. 
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Obsługa klienta to również zapewnienie informacji  

w dogodnym dla klienta czasie, miejscu uwzględniając spo-

sób dotarcia do niej.  W sytuacji problemu lub potrzeby 

klienta dostęp do informacji oraz profesjonalnego wsparcia 

staje się często potrzebą nadrzędną. Od organizacji obsłu-

gującej wymaga to zapewnienia odpowiednich kanałów 

komunikacji oraz zasobów niezbędnych do realizacji proce-

sów obsługowych. Dynamiczny rozwój nowych technologii 

komunikacyjnych generuje powstawanie nowych sposobów 

kontaktu. Wpływają one również na zmianę modelu życia 

klientów – stają się bardziej mobilni, oczekują szybszego 

dostępu do informacji związanej z daną usługą. 

Dobra centralizacja 

Potrzeba skupienia procesów obsługowych organizacji  

w jednym  miejscu wynika najczęściej z dwóch zasadni-

czych powodów: z dążenia do optymalizacji kosztowej 

(oszczędności) oraz kontroli nad przebiegiem procesu 

(ujednolicenie i standaryzacja). Jeden mocny punkt obsługi 

klienta może budować istotną przewagę konkurencyjną  

i stwarzać wiele nowych możliwości. Aby jednak tak się 

stało należy dobrze przeanalizować dla kogo te procesy  

są realizowane – kim jest klient ?: gdzie mieszka ?,  

jakie kanały komunikacji preferuje ?, czego dotyczy  

proces?: jakich informacji oczekuje, może potrzebować?, 

jakie są uwarunkowania prawne, techniczne usługi czy 

produktu, z którego korzysta?. Dopiero wiedząc kim jest 

klient i czego potrzebuje możemy zaplanować zcentralizo-

wany proces oraz  określić wymagania odnośnie kompe-

tencji oraz uprawnień. Warto przeprowadzić warsztaty kre-

atywne mające odpowiedzieć np. na pytanie: „co możemy 

zrobić aby klient był przekonany, że rozmawia z mieszkań-

cem jego miejscowości a nie z bezosobowym konsultantem 

siedzącym na drugim końcu Polski?” Dobra centralizacja to 

taka, która stwarza szanse i niweluje ograniczenia. 

Klient potrzebuje informacji 

Kontakt z biurem obsługi może być bardzo różnie postrze-

gany w zależności od sytuacji w jakiej się znalazł klient. 

Kiedy kontaktuje się on w celach informacyjnych lub zaku-

powych (posiada silne nastawienie prozakupowe) czas 

oczekiwania i skomplikowane drzewo IVR nie będzie go tak 

irytować jak w sytuacji kiedy ma on jakiś problem, coś się 

wydarzyło i dzwoni aby pilnie uzyskać informację, być mo-

że ograniczyć straty. Czego potrzebuje klient ? najczęściej 

kluczowa jest informacja: „tak wiemy, już się tym zajmuje-

my, niedogodność powinna zostać usunięta do godziny ...”. 

Jednym z najbardziej irytujących komunikatów jaki może 

usłyszeć od konsultanta jest „nie wiem” lub „nic nie mogę 

zrobić”. Klient potrzebuje informacji. Aby ja zapewnić po-

trzebne są zasoby o odpowiednich kompetencjach i upraw-

nieniach. W przypadku sytuacji rozpoznanych (takich, które 

albo możemy przewidzieć lub już zostały zidentyfikowane) 

na pomoc przychodzi nam technologia. Proste zapowiedzi 

IVR, komunikaty SMS, wiadomości e-mail przekazują nie-

zbędną informację ograniczając ruch na naszych łączach 

ponieważ klient już wie, że my usuwamy powstałą awarie.   

Jesteś 5 w kolejce 

…to i tak lepsza wiadomość niż ufne oczekiwanie że połą-

czenie nastąpi już zaraz, a czas oczekiwania ciągnie się  

i ciągnie. Czas oczekiwania na połączenie to przede 

wszystkim efekt planowania. Na podstawie analizy danych 

historycznych, liczby klientów, planowanych działań tech-

nicznych czy tez marketingowych planujemy odpowiednią 

obsadę stanowisk. Jak to zwykle bywa najtrudniejsze jest 

zaplanowanie „nieplanowanych awarii”, które generują do-

datkowy ruch rządnych informacji klientów. Do takich sytu-

acji należy przygotować się systemowo – czyli zapewnić 

prekonfigurowane rozwiązania technologiczne lub ewentu-

alnie zaangażować dodatkowe zasoby ludzkie innych dzia-

łów.  

Dostępność informacji to efekt odpowiedzialnego planowa-

nia  zasobów oraz przewidywania sytuacji, które mogą ale 

nie muszą się nigdy zdarzyć. 



 

 

Jaki jest najprostszy parametr, dzięki któremu użytkownik 

może poznać że trafił do dobrego CC? Czas obsługi. Jest 

to mierzalne w prosty sposób- prawie każdy bowiem po-

trafi posługiwać się zegarkiem, lub też posiada „wrodzone 

poczucie czasu”. 

Sam z własnego doświadczenia wiem, jak bardzo irytują-

ce jest oczekiwanie aż agent zorientuje się, jakie produkty 

posiadam, kiedy ostatni raz korzystałem z karty kredyto-

wej, czy też kiedy kończy się mój okres rozliczeniowy.  

W jaki sposób można pomóc agentowi, aby osoba dzwo-

niąca obsłużona została jak najszybciej, a jednocześnie- 

jak najlepiej? Dostarczając mu „koncentrat” wiadomości  

o kliencie, pozwalający na zorientowanie się w całej histo-

rii za pomocą jednego spojrzenia. Tym właśnie jest widok 

360° 

Widok 360° pozwala agentowi na zorientowanie się  

w ułamku sekundy, kim jest osoba z którą za chwilę  

będzie rozmawiać, jak wygląda historia jego współpracy  

z nami, jakie usługi czy produkty posiada. Trzeba pamię-

tać, że w przypadku obsługi klienta, agent nie ma do dys-

pozycji zbyt szerokiego „okna czasowego” pozwalającego 

na przygotowanie się do rozmowy. Decydują tu sekundy, 

a nawet- ułamki sekund. Czym zatem jest zatem widok 

360°? Jest to jedna z funkcjonalności platformy CRM. 

Można powiedzieć, że jest „stroną startową” podczas kon-

taktu z klientem. Ze względu na minimalna ilość czasu 

przeznaczoną na zapoznanie się z zawartością, w przy-

padku widoku 360°ergonomia jest królem. Nie ma miej-

sca na wyszukane ozdobniki i animacje- to wszystko  

spowalnia pracę. 

A jak powinna być skonstruowana taka strona? Jeśli ktoś 

z dostawców twierdzi że wie, to znaczy że jest bardzo 

zdesperowany aby sprzedać system. Dobra strona po-

wstaje w trudzie i znoju. Nie ma dwóch takich samych 

wdrożeń- mówię to z własnego doświadczenia. Dostawca 

może jedynie sugerować obecność modułów, natomiast 

główne zadanie leży jednak po stronie klienta, czyli posia-

dacza systemu. Przez lata żyłem w przeświadczeniu, że 

najbardziej ergonomiczny model organizowania pulpitu 

agenta to możliwość korzystania z zakładek. Tymczasem 

jeden z klientów zażyczył sobie przygotowania wszystkich 

informacji na jednym ekranie. Agenci woleli szybkie prze-

wijanie za pomocą kółka myszki, niż nawigację za pomocą 

zakładek. 

To od klienta- a właściwie od pracowników liniowych  

powinno zależeć, jakie dane muszę być uwzględnione,  

w jakim miejscu i kolejności. Ważna jest również informa-

cja, że często ważne dane przechowywane są w różnych 

systemach biznesowych. Dobry zaprojektowany widok 

360° powinien być zintegrowany z różnymi źródłami da-

nych- agenci nie mają czasu na sprawdzanie kilku róż-

nych aplikacji. 

Pamiętać trzeba, że w przypadku przygotowywania 

„strony startowej” klient musi iść na kompromisy.  

Co z tego że zapłaciliśmy za przygotowanie „identyfikacji  

wizualnej” naszej korporacji, i ustaliliśmy kolorystykę pod-

stawową i uzupełniającą. Często zestawienie kolorów jest 

nieczytelne, męczy wzrok, czy też nie pozwala na znale-

zienie szybko informacji. I znów wracamy do kwestii zwią-

zanych z ergonomią- trzeba mieć na uwadze, że użytkow-

nikami będą agenci , i to oni powinni mieć ostateczny głos 

w sprawie konstrukcji widoku 360° 

 

Widok 360° 

Standard #10: Koncentracja na informacji 
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Czy jakość obsługi można  

zmierzyć? 

Marketing Obsługi Klienta jest dziedziną szczególnie  

mi bliską. Zajmuję się tym od prawie 20 lat, a termin ten 

ukułam na własne potrzeby. Oznacza on wszystkie dzia-

łania marketingowe i PR prowadzone w celu edukacji 

konsumentów i firm na temat obsługi klienta, promocję 

dobrych, i walkę ze złymi praktykami w tej dziedzinie. 

Kiedy kilkanaście lat temu brałam udział w tworzeniu  

jednego z największych w Polsce call center, usłyszałam 

od mojego przełożonego Amerykanina takie zdanie: "Czy 

jesteś w Londynie, Tokio, Bangalore czy w Warszawie, 

call center "od środka" wygląda tak samo: technologia, 

komputery, wyposażenie. Również nasze produkty i usłu-

gi wkrótce nie będą różnić się od konkurencji, ceny będą 

porównywalne. Najważniejsza będzie obsługa klienta. 

Dlatego call center powinno być sercem każdej firmy. 

Najważniejsi są ludzie - od nich zależy, czy nasza firma 

będzie się wyróżniać na konkurencyjnym rynku". 

Od lat mówi się o tym, że utrzymanie klienta jest kilka 

razy tańsze niż pozyskanie nowego, a jednak mam wra-

żenie, że do tej pory mało która firma wyciągała z tej tezy 

wnioski. Mało tego, wieloletni, lojalni konsumenci płacili 

wysokie abonamenty w sieci komórkowej czy w płatnej 

telewizji, podczas gdy nowi otrzymywali bardzo konkuren-

cyjne oferty. Firmy nie budowały lojalności, nie zwiększały 

ARPU swoich klientów, nie prowadziły działań zmierzają-

cych do ich utrzymania. Efektem jest tzw. „konsument 

mobilny” – zarzucany ofertami konkurencji stał się nielo-

jalny w stosunku do marki czy firmy zawyżającej cenę czy 

nie interesujących się jego problemami. 

W obecnej sytuacji spowolnienia gospodarczego, nasyce-

nia rynku wieloma produktami i usługami, firmy zaczęły 

zmieniać strategie marketingowe i sprzedażowe koncentru-

jące się na pozyskaniu nowych klientów na strategie utrzy-

mania klienta. Lepiej późno niż wcale. Widać to chociażby 

po większej liczbie prowadzonych w call centers tzw.  

projektów „upgradowych”, czyli zwiększających wartość 

klienta, czy projektów utrzymania klienta (oferty specjalne 

kierowane do klientów, którym kończy się umowa). 

Innym aspektem walki o utrzymanie klienta jest poprawie-

nie jakości obsługi. Skala obsługi konsumenta przez call 

center już dawno przewyższyła liczbę osób obsługiwanych 

w punktach sprzedaży. Dlatego też, w przypadku jakiejkol-

wiek ‘wpadki” call center – sytuacja taka od razu jest nagła-

śniania w mediach - firma szybko może nadwyrężyć swój 

wizerunek w oczach konsumentów. 

Dlatego firmy coraz większą uwagę poświęcają pracy call 

center i kierując się wytycznymi Unii Europejskiej, wprowa-

dzają standardy obsługi klienta. W Polsce pojawiły się 

pierwsze organizacje uprawnione do certyfikacji wg euro-

pejskiej normy EN15838, zawierającej wymagania dotyczą-

ce skutecznego zarządzania jakością w call center.  

Na przykład Stowarzyszenie Marketingu Bezpośredniego, 

którego przeszkoleni w Austrii audytorzy certyfikowali już 

pierwsze call center- Polkomtela. 

Standardy normujące pracę call center są bardzo ważne 

przede wszystkim dla firmy, bo ich zadaniem jest uspraw-

nienie wszelkich procesów w call center: 

 Zarządzanie (zasoby ludzkie, technologie, zapewnienie 

jakości). 

 Zasoby ludzkie (zadania i funkcje, kompetencje doty-

czące komunikacji i obsługi klienta, rekrutacja, szkole-

nia). 

 Wymagana infrastruktura ( sprzęt i oprogramowanie, 

poufność i ochrona danych, środowisko pracy, system 

informacji zwrotnej itp.); zarządzanie operacyjne 

(statystyki dotyczące obsługi, monitorowanie jakości 

procesu, przetwarzanie reklamacji, disaster recovery). 

Jest to ważny krok w jakości obsługi klientów od strony 

organizacji, jednak czy wprowadzanie takich standardów, 

norm ma jakiekolwiek znaczenie dla konsumenta? Żadne 

standardy czy certyfikaty nie zagwarantują nam, ze uniknie-

my ryzyka krytyki konsumenta odnośnie słabej obsługi. Nie 

unikniemy negatywnych postów w social media , słusznych 

bądź niesłusznych skarg do UOKiK czy GIODO. 
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Punkt widzenia klienta jest inny: każdy klient chce być trak-

towany indywidualnie i ma inne oczekiwania w stosunku do 

procesu obsługi. Dla jednego najważniejsze jest tylko zała-

twienie jego sprawy w jednym kontakcie z call center nawet 

po 15 minutach oczekiwania na połączenie. Dla innego  

na jakość obsługi wpływa właśnie czas oczekiwania na 

połączenie, miły głos po drugiej stronie, empatia konsultan-

ta, umiejętnie prowadzona rozmowa, rozwiązanie proble-

mu, szybka informacja czy kontakt zwrotny. 

Oto kilka rad jak usatysfakcjonować klienta bez norm, stan-

dardów i procedur. 

Klient uwielbia, kiedy jest pępkiem świata dla firmy. 

Dlaczego więc bank dzwoni do mnie z ofertą rozłożenia na 

raty płatności na karcie kredytowej (od lat płacę w terminie 

- karta nie jest dla mnie źródłem kredytowania lecz wygod-

ną formą płatności), zamiast np. zaoferować mi bezpłatną 

kartę? Wystarczyłoby sprawdzić moja historię …. ale niko-

mu nie chce się sprawdzić faktów i wyposażyć konsultanta 

call center w efektywne narzędzie zwiększające moje zado-

wolenie oraz przywiązanie do banku. 

Klient docenia, gdy wychodzi się mu naprzeciw - firmie 

telekomunikacyjnej wystarczyłoby wysłać SMS do klienta, 

który właśnie przekroczył miesięczny limit bezpłatnych mi-

nut w abonamencie lub zadzwonić z propozycją lepszej 

oferty. Reguła wzajemności (nie opuszczę Cię jeszcze  

moja droga firmo) dalej działa ;-) 

Klient łatwiej znosi złe wieści ze strony firmy jeśli czu-

je, że przedstawiciel firmy jest po jego stronie – weźmy 

przykład zwrotów (my kobiety często mamy ochotę zwrócić 

jakiś kupiony spontanicznie ciuch). Wiele firm ich nie przyj-

muje, bo po prostu nie stać ich na przyjazną politykę  

akceptacji zwrotu nietrafionego zakupu. Wystarczy, jeśli 

osoba w call center lub w sklepie zostanie odpowiednio 

przeszkolona w aktywnym słuchaniu i wykazywaniu empa-

tii. Zrozumienie problemu klienta przez sprzedawcę jest w 

stanie zapobiec eskalacji niezadowolenia z powodu braku 

rozwiązania tego problemu. 

Empowerment, czyli zaangażowanie konsultantów  

w podejmowanie decyzji ma wpływ na satysfakcję 

klientów. Każdy klient docenia, gdy osoba po drugiej stro-

nie słuchawki jest w stanie rozwiązać problem czy reklama-

cję w jednym kontakcie i jeszcze na korzyść klienta. Dlate-

go dobrze jest- zarówno dla konsultanta (bo ma możliwość 

podejmowania decyzji na określoną skalę) jak i dla klienta 

(bo czuje się usatysfakcjonowany), by konsultant w call 

center miał możliwość decydowania, czy klient miał rację,  

i w przypadku pozytywnym przyznania jakiejś  

rekompensaty. 

Strategu!, Marketerze!, Sprzedawco!, pamiętaj : 

PRODUKTY I USŁUGI TWOJEJ FIRMY MAJĄ SIĘ WY-

RÓŻNIAĆ OD KONKURENCJI...... NAJLEPSZĄ OBSŁU-

GĄ KLIENTA 
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Standardy Obsługi Klienta 

Debata ekspertów branży Customer Contact Center 

Zaprosiliśmy przedstawicieli branży Customer Contact 

Center aby podzielili się z nami swoimi doświadczeniami, 

przemyśleniami oraz poglądami na temat standardów  

obsługi klienta. Nasze zaproszenie przyjęli: Pani Beata 

Nawrat – dyrektor sprzedaży i marketingu DataBroker S.A., 

Pan Wiktor Doktór – Dyrektor Zarządzający South Western 

BPS Poland, Pan Marcin Bajda – dyrektor zarządzający 

Telefonix oraz Pan Maciej Buś – prezes zarządu Instytutu 

Zarządzania Contact Center.  

Forum Call Center:  

Standard obsługi klienta – to brzmi dość poważnie i zobo-

wiązująco. Jak to pojęcie jest rozumiane przez Pana/ią i 

Waszą organizację? 

Beata Nawrat: 

Standard obsługi Klienta /w rozumieniu end usera, z którym 

contact center się komunikuje w imieniu Zleceniodawcy/ 

rozumiem,  jako działanie w poszanowaniu interesów 

Klienta, z jednoczesnym poszanowaniem obowiązującego 

w Polsce i UE prawa oraz zasad savoir vivre w kontakcie  

z Klientem.  Standard ma być zbudowany tak, aby maksy-

malnie ułatwić Klientowi zakup lub korzystanie z pro-

duktu/usługi i tym samym czynić z niego „ambasadora”,/  

a nie „zakładnika”/ kupionego produktu.   

Wiktor Doktór: 

Standard to wypracowana najlepsza z możliwych strategii 

mająca na celu dostarczenie najlepszej jakości w świad-

czonej usłudze. Standard jest dokładnie zdefiniowany, opi-

sany, potwierdzony szeregiem procedur i procesów oraz 

wskaźników jakościowych. Jest również określony w rela-

cjach z klientem, zarówno tych formalnych (umowa) jak  

i nieformalnych (bieżące kontakty). Standard nie jest jed-

nakże zamknięty i powinien być nieustannie weryfikowany, 

szczególnie wtedy, gdy dostępne lub wdrażane są nowe 

technologie, normy oraz praktyki biznesowe. 

Marcin Bajda: 

Wewnętrznie: zbiór procesów (ścieżki postępowania) oraz 

wartości (dlaczego tak, a nie inaczej robimy) dotyczący 

obsługi klienta. Zewnętrznie: spójna polityka tworzenia wi-

zerunku firmy we wszystkich punktach styku z klientem 

oraz zachowanie pewnych wskaźników operacyjnych zwią-

zanych z usługą lub produktem (w każdej firmie lub branży 

są inne wskaźniki). 

Maciej Buś: 

Dla mnie standardem jest punkt odniesienia, wzorzec okre-

ślający model obsługi w najprostszej postaci, ale jednocze-

śnie realizujący kluczowe potrzeby klienta. Standard Obsłu-

gi klienta jest zatem drogowskazem postępowania 

uwzględniającym uwarunkowania (kraju, nacji, branży) da-

jącym organizacji zajmującej się procesami obsługi pew-

ność i bezpieczeństwo prowadzonej działalności.  Standard 

jako najprostszy model stanowi również bazę do tworzenia 

swoistej nadbudowy, czyli wyższych standardów obsługi, 

realizowanych procesów. 

Forum Call Center: 

Czy w Polsce możemy w ogóle mówić o standardzie o za-

kresie obsługi klienta? 

Beata Nawrat: 

W Polsce nadal tylko wybrane organizacje mogą pochwalić 

się wysokimi standardami obsługi Klienta. Wystąpienie  

w roli Konsumenta- testera daje ciekawe i często negatyw-

ne obserwacje – firmy nie odpisują na maile, nie oddzwa-

niają, nie proponują ze swojej strony pomocy Klientowi. 

Dotyczy to także firm oferujących dobra luksusowe, takie 

jak samochody, nieruchomości, drogie elementy wyposaże-

nia wnętrz.  Dla wielu firm z niskim standardem obsługi to 

wbrew pozorom bardzo dobra wiadomość – niewielka inwe-

stycja w podniesienie standardu obsługi przyniesie zauwa-

żalny wzrost sprzedaży. W Polsce jest wiele branż, w któ-

rych podniesienie jakości obsługi Klienta przyniesie zna-

czące wzrosty sprzedaży, jestem o tym głęboko przekona-

na. Jeżeli obrazowo porównamy technologię zarządzania 

informacją sprzedażową do lejka /sprzedażowego/ lub dziu-

rawego sita – ciągle wiele organizacji zbiera Klientów tym 
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sitem. Budowa skutecznych standardów obsługi Klienta – 

to zamiana sita na lejki- precyzyjne w swoim zadaniu kana-

lizowania zainteresowań Klientów i utrzymania ich długoter-

minowej lojalności. 

Wiktor Doktór: 

Ciężko jest udzielić prawidłowej odpowiedzi na to pytanie. 

Zakładam, że w poszczególnych firmach, klastrach, stowa-

rzyszeniach pewne standardy istnieją i z większym  

lub mniejszym powodzeniem funkcjonują. Ciężko jednak 

słyszeć o jakimkolwiek krajowym standardzie, który byłby 

widoczny, promowany lub wręcz, do którego odnosiłyby się 

lokalne organizacje. 

Marcin Bajda: 

Tak. Każda firma (duża) ma świadomość takiej potrzeby.  

Te z nich, które mają wysoką świadomość poświęcają dużo 

energii na poprawę/ utrzymanie standardów obsługi klien-

tów. 

Maciej Buś: 

Standardem rynkowym jest „nos”. Oznacza to, że rozpo-

czynając działalność związaną z obsługą klienta kierujemy 

się albo doświadczeniem wyniesionym z poprzedniego 

miejsca pracy albo przeczuciem lub przypuszczeniem, że 

tak będzie dobrze. Nie mamy standardu rynkowego. Nie 

oznacza to jednak, że w Polsce mamy niską jakość, czy 

wręcz nie mamy obsługi klienta. Poszczególne organizacje 

realizując swoje cele biznesowe, poszukując optymalnych 

formuł kontaktu ze swoimi klientami wypracowały swoje 

wewnętrzne standardy. Ich źródłem było doświadczenie, 

obserwacja, badania i poszukiwanie odpowiedniego  

modelu. 

Forum Call Center 

Sposób działania w organizacji bazuje na doświadczeniu 

oraz pewnych wzorcach. Co dla Pana/i firmy stanowi źródło 

stosowanego standardu? 

Beata Nawrat: 

Źródło standardu stanowią dla nas tzw. dobre praktyki. 

Nasze własne działania, które znalazły uznanie w oczach 

Klientów oraz te obserwowane na rynku, które pozytywnie 

nam zaimponowały. Spoglądamy też na wzorce z zaawan-

sowanych rynków, np. niemieckiego, czy brytyjskiego. 

Wiktor Doktór: 

W naszym przypadku są to standardy korporacyjne wypra-

cowane przez lata współpracy z wieloma naszymi klienta-

mi. Dodatkowo jako organizacja certyfikowana CCA 

(Customer Contact Association), musimy spełniać standar-

dy technologiczne, zarządcze, kierownicze i wiele innych, 

które narzuca nam podmiot certyfikujący. Dzięki temu 

wciąż jesteśmy na bieżąco z nowymi rozwiązaniami tech-

nologicznymi, metodami zarządzania i wieloma innymi wy-

maganiami stawianymi przed nami. W przypadku gdyby dla 

branży byłby wypracowywany standard obsługi konkret-

nych procesów, myślę, że bylibyśmy zainteresowani wzię-

cia udziału w przygotowaniu takiego standardu. 

Marcin Bajda: 

Osobiste doświadczenie z kontaktach z innymi firmami oraz 

istniejące standardy wprowadzone przez inne firmy, które 

postrzegam jako dobre w tym  obszarze. 

Maciej Buś: 

W organizacjach, w których miałem przyjemność pracować 

lub współpracować wewnętrzne standardy budowaliśmy 

przede wszystkim w oparciu o normy kulturowe (jako ten 

twardy odnośnik) oraz oczywiście własne doświadczenia 

managerów zarządzających realizacją procesów obsługo-

wych. Niewątpliwie ogromną inspiracją są branżowe stan-

dardy opracowane w innych krajach jak chociażby CCA, 

COPC, CSIA oraz normy branżowe np. EN 15838. Jednak 

proste kopiowanie ich na nasz rynek uważam za poważny 

błąd.  

Forum Call Center: 

Rynek usług contact center (niezależnie od tego czy jest 

realizowany wewnątrz czy na zewnątrz firmy) rozwija się. 

Od jakiegoś czasu mówi się coraz głośniej o potrzebie 

standaryzacji. Co stanowi obecnie największe wyzwanie w 

zakresie obsługi klienta?  
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Beata Nawrat 

dyrektor  

sprzedaży i marketingu 

databroker S.A. 

Od 1997 roku związana   

z branżą call center, direct 

marketingu i sales support oraz szkoleń.  

Od wielu lat doradza firmom w zakresie wykorzystania 

w komunikacji marketingowej  narzędzi direct marke-

tingowych, nowych technologii komunikacyjnych,  

call center.  

Aktualnie odpowiada za obszar business development, 

sprzedaż i działania marketingowe  w databroker S.A. 

oraz prowadzi działalność doradczo wdrożeniową  

w zakresie usług wspierających sprzedaż w firmie Di-

rect Point Sp. z o.o.  



 

 

Beata Nawrat: 

Największe wyzwanie w zakresie budowania standardów 

stanowi bariera kosztowa, szczególnie w outsourcingu.  

Zleceniodawcy oczekują nadzwyczajnych umiejętności i 

nadzoru za coraz niższe wynagrodzenia lub najlepiej su-

cess fee. A w drugą stronę? Czy ktoś obejmie pacjenta 

opieką medyczną gwarantując dotrwanie w zdrowiu do 

powiedzmy 80-tki? Albo czy bank albo fundusz inwestycyj-

ny zechce pobierać od nas wyłącznie opłatę będącą czę-

ścią zysków z naszych inwestycji? Rezygnując z opłat sta-

łych, niezależnych od wyniku inwestycji? Czy prywatna 

uczelnia zagwarantuje nam nauczenie się czegoś i znale-

zienie dobrej pracy i będzie pobierać opłatę tylko za za tzw. 

sukces? To jest zamknięty krąg i wierzę w rozwój „niszy” – 

bardzo wysoki standard obsługi w optymalnych kosztach. 

Wiktor Doktór: 

Jakość, czytelność oferty, ale też z drugiej strony edukacja 

zleceniodawców usług, tak, aby w przypadku przetargów 

porównywali te same kryteria. Zdecydowanie rynek potrze-

buje niezależnych doradców, którzy w obiektywny sposób 

pokażą czym różni się rozwiązanie oparte na tzw. pudeł-

kach, a czym rozwiązanie oparte na oprogramowaniu, a 

jeszcze czym innym umieszczone w chmurze. To samo 

dotyczy metody wdrożenia (własne czy w modelu outsour-

cingowym). Niezależny doradca posiadający wiedzę tech-

nologiczną i operacyjną jest w stanie doradzić optymalne 

rozwiązanie dostosowane do realnych potrzeb klienta, co w 

efekcie zaowocuje ograniczeniem kosztów i zwiększeniem 

wydajności operacyjnej. 

Marcin Bajda: 

Wewnętrznie od strony firmy: integracja informatyczna róż-

nych systemów i aplikacji. 

Zewnętrznie: załatwienie każdej sprawy w jednym miejscu 

(podczas jednego kontaktu). 

Maciej Buś: 

Największym wyzwaniem mającym wpływ na jaskość ob-

sługi klienta jest zbudowanie wiedzy i świadomości, że 

jakość kosztuje. Jedna sprawa, że brakuje nam rynkowej 

bazy w zakresie obsługi, druga sprawa to rzeczywistość 

wymuszonych przez zleceniodawców (wewnętrznych i ze-

wnętrznych) działań ukierunkowanych na efektywność 

kosztową, czyli „zrób jak najwięcej w jak najkrótszym cza-

sie za jak najmniej pieniędzy”. Zatem kształtuje się tutaj 

obraz standardu jako zbiór zasad obejmujących nie tylko 

jak obsługiwać klienta, ale również a może przede wszyst-

kim podstawowe zasady, jakie powinny przyświecać rela-

cjom pomiędzy wykonawcą i zleceniodawcą procesu. 

Forum Call Center: 

Ostateczny głos w relacji ma klient. Czy standard jego ob-

sługi to wymuszona reakcja na jego potrzeby czy może 

krok do przodu aby je wyprzedzić? 

Beata Nawrat: 

Klient w naszej rzeczywistości przeważnie jest „pogodzony” 

z relatywnie niskim poziomem obsługi i nie traci energii na 

walkę o poprawę standardów w jakich współpracuje z do-

stawcą . Mam na myśli Klienta „statystycznego”, a nie spe-

cjalistę z tzw. „branży. Tym samym naszym jako profesjo-

nalistów zadaniem jest zaskoczyć pozytywnie Klienta i two-

rzyć standard wyższy od jego oczekiwań. A wówczas Klient 

zostanie darmowym jednoosobowym działem marketingu 

naszej firmy.  

Wiktor Doktór: 

I jedno i drugie. Skoro standardu brak obecnie, a klient ma 

oczekiwania z nim związane, to znaczy że jest to już reak-

cja na jego potrzeby. Z drugiej strony opracowanie, ulep-

szanie i przestrzeganie standardów pozwoli wyprzedzić 

nowe oczekiwania, jakie zapewne w niedługim czasie za-

czną się pojawiać, jak chociażby wideo call centra, multika-

nałowa obsługa consierge, etc. 
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Wiktor Doktór 

dyrektor zarządzający 

SouthWest BPS Poland 

Na przestrzeni kilku ostat-

nich lat Wiktor m.in. stwo-

rzył i kierował działem Ob-

sługi Klienta w Formus Pol-

ska, brał udział przy budowie i później zarządzał działa-

mi Billingu, Rozliczeń Międzyoperatorskich, Windykacji 

oraz Obsługi Klienta w Energis Polska, wdrożył Call 

Center w Lafarge Gips Polska. Z SouthWestern związa-

ny jest od lipca 2007, od początku budując  

i zarządzając łódzkim Centrum Operacyjnym. Od listo-

pada 2011 Wiktor pełni również rolę International Sales 

Manager i odpowiada za sprzedaż usług BPO na rynku 

brytyjskim. 

Pomysłodawca i twórca portalu outsourcingportal.pl 

oraz czasopisma Outsourcing & More.   
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Marcin Bajda: 

Dziś to jeden z elementów marketing mix, aby rozwijać 

firmę. 

Maciej Buś: 

Klienci oczekują pewnego „standardu obsługi”. Wynika on 

jak wcześniej już powiedziałem z uwarunkowań kulturo-

wych. Brak reakcji na głos klienta to proszenie się o jego 

odejście (a badania wyraźnie pokazują, że jednym z naj-

częstszych powodów zmiany usługodawcy jest niezadawa-

lająca jakość obsługi. Na swojej drodze zawodowej spoty-

kam wiele firm świadomych wagi jakości obsługi klienta. 

One coraz częściej zastanawiają się „co mogę zrobić le-

piej?”, „jak ulepszyć proces?”. Mówiąc o standardzie  dla 

jednych będzie to gonienie króliczka, a dla innych ucieczka 

przed nim J 

Forum Call Center 

Kto Pana / Pani zdaniem powinien brać udział w opracowy-

waniu standardu obsługi klienta w organizacji? 

Beata Nawrat: 

Obsługa Klienta w procesie sprzedaży i po zakupie jest 

integralną częścią produktu lub obsługi. Stanowi jej wartość 

dodaną lub /niestety czasami/ niechlubną jej część. Okre-

ślenie standardu to zadanie strategiczne na poziomie za-

rządu, koordynującego pracę zespołów sprzedaży, operacji 

i obsługi Klienta. Jak to mówią „dobry przykład idzie z gó-

ry”. 

 

Wiktor Doktór: 

Skupiłbym się raczej na standardzie w branży, a nie tylko w 

pojedynczej organizacji. Idąc tym torem powinno to być jak 

najszersze grono – zarówno doświadczeni menedżerowie 

wewnętrznych call center, dostawcy usług outsourcingo-

wych, producenci oprogramowania i sprzętu, ale też i klien-

ci z wielu branż, w których kontakt telefoniczny stanowi 

silne wsparcie przy prowadzeniu działalności operacyjnej. 

Dzięki temu powstanie nie jeden, ale grupa standardów 

dostosowanych do potrzeb poszczególnych branż i grup 

klientów. Dzięki temu będzie można w prosty sposób okre-

ślić, jakie rozwiązania zarówno technologiczne jak i opera-

cyjne i jakościowe są potrzebne konkretnej grupie klientów. 

Marcin Bajda: 

Wszystkie zainteresowane strony -> każdy departament, bo 

co do zasady firmy obsługują swoich klientów i po to po-

wstają, aby ta obsługa była na jak najwyższym poziomie. 

Maciej Buś 

Z moich obserwacji wynika, że zadanie to jest najczęściej 

delegowane do działu szkoleń ewentualnie działu jakości 

(jeżeli takowy jest). Rozwój standardu na poziomie organi-

zacji to dostosowywanie go do specyficznych warunków 

branży, w jakiej działa firma. W tym procesie kluczowa jest 

informacja o potrzebach klienta, a o jego typologii, general-

nie o tym kim jest klient. Źródłem będą agenci CC, wyniki 

monitoringu itp. Generowanie standardu wewnątrz organi-

zacji będzie wymagało zaangażowania wielu osób pełnią-

cych różne funkcje, a kluczową rolę może odegrać kadra 

zarządzająca z zarządem na czele. Jednak bez wyjścia na 

zewnątrz, bez wzajemnego otwarcia na inne koncepcje 

będziemy bezustannie dokonywać wewnętrznych ekspery-

mentów. Managerowie powinni stanowić swoisty łącznik 

organizacji z rynkiem. Z jednej strony budować standard 

rynkowy, z drugiej strony czerpiąc najlepsze praktyki dla 

swojej organizacji. Wszystko to dzięki aktywnej postawie. 

Forum Call Center: 

Standardy obsługi 2013 – co nas czeka w przyszłości w 

zakresie obsługi klienta? 

Beata Nawrat: 

Obsługa Klienta 2013 – nie oczekuję rewolucji, ale liczę na 

poprawę w branżach, które do tej pory obsługiwały Klien-

tów głównie w punktach stacjonarnych – np. firmy oferujące 

materiały budowlane, meble, usługi dla domu. Będą two-

rzyć „równoległe” wirtualne biura obsługi Klienta oparte o 

Internet i contact center. Mam też nadzieję na stopniowy 

rozwój profesjonalnej, opartej o technologię contact center 

obsługi Klienta w urzędach , instytucjach takich jak sądy, 

urzędy administracji, szpitale czy przychodnie państwowe.  
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Marcin Bajda 

dyrektor  zarządzający 

Telefonix sp. z o.o. 

menedżer, interim menedżer i coach. Obecnie pełni 

funkcję Dyrektora Zarządzającego w Telefonix sp. 

z o.o. – firmie wdrożeniowej systemów teleinforma-

tycznych, autoryzowanego dystrybutora Interactive 

Intelligence, Inc. Główny obszar zainteresowań  

Marcina Bajdy dotyczy skutecznego procesu zmian 

organizacyjnych w korporacjach. Pracuje zgodnie 

z metodyką prof. Scheina. Hobby – wyprawy w góry 

wysokie.  



 

 

Jeżeli firm nie stać na marnotrawstwo pracy pracowników  

i archaiczną organizację – niech zmienią się także instytu-

cje utrzymywane z naszych podatków.  Kolejną zmianą, 

raczej ewolucyjną niż rewolucyjną będzie wzrost świado-

mości i oczekiwań Klientów w zakresie standardów obsługi. 

Zakładam, że Klienci zagłosują nogami bojkotując firmy, 

które o nich nie dbają, a kierują swoje kroki i pieniądze  

do firm stosujących etyczne standardy obsługi. 

Wiktor Doktór: 

Czeka nas na pewno bardzo wiele wyzwań, od prostej kon-

tynuacji nieskomplikowanych, ale wysokiej jakości usług, 

przez automatyzację procesów, po wielofunkcyjne inteli-

gentne działy call center uczące się i przewidujące potrze-

by swoich klientów. Czeka nas odchodzenie od nachalnych 

kontaktów na korzyść pełnej dostępności na potrzeby klien-

ta. Czeka nas otwarcie na oczekiwania klienta i zwiększe-

nie elastyczności pracy i świadczonych usług. Czekają nas 

czasy klienta w centrum uwagi, integracji systemów i pro-

cesów, szacunku dla powierzonych zadań, szerokopojętej 

innowacyjności i podejścia do powierzanych zadań w stylu 

„to da się zrobić”. Czekają nas też lata edukacji zlecenio-

dawców i lata gigantycznej konkurencji i to zarówno tej 

krajowej jak i typu offshoring – już w tej chwili call centra  

z Ukrainy zabiegają o polskich klientów …. biorąc powyż-

sze pod uwagę powinniśmy pochylić się nad call centerową 

rzeczywistością i wspólnie opracować standardy, które 

będą służyły całej branży i jej klientom. 

Marcin Bajda: 

sam jestem ciekawy J 

Maciej Buś: 

Nadchodzący okres nazywam „Czasem profesjonalizacji”. 

Standardy rynkowe nie zostaną zbudowane przez pojedyn-

czych profesjonalnych managerów oraz pojedyncze profe-

sjonalne firmy. Standardy rynkowe nie powstaną w wygod-

nych fotelach gabinetów. Standardy Rynkowe nie powsta-

ną w miesiąc. Czeka nas szerzenie wiedzy i dobrych prak-

tyk. Praktyk, które sprawdziły się w wielu firmach. Czekają 

nas zmiany orientacji z koncentracji na minimalizację kosz-

tów na optymalizację jakości. Czekają nas zmiany w zakre-

sie kompetencji managerów, którzy położą silny nacisk na 

kompetencje swoich podwładnych. Czeka nas konieczność 

potwierdzania dobrego poziomu jakości obsługi. Czeka nas 

weryfikacja przez rynki, przez klientów, przez konkurencję 

ze wschodu i południa. Czekają nas w końcu ewolucyjne 

zmiany w stosowanych technologiach, które odzwierciedlą 

potrzeby managerów w zakresie koncentracji na kliencie, 

agencie i procesach. 

 

Forum Call Center: 

Bardzo dziękujemy za udzielenie odpowiedzi na nasze 

pytania. Okazuje się, że jakość obsługi klienta to nie tylko 

odebrane połączenie przed trzecim dzwonkiem. Nasi go-

ście zwrócili szczególną uwagę na podłoże warunkujące 

obsługę, czyli na odpowiednie zakontraktowanie usługi, na 

potrzebę budowania świadomości skąd bierze się jakość  

i idące w parze  zadowolenie klientów. Mamy nadzieję, że 

wnioski płynące z wypowiedzi naszych ekspertów przyczy-

nią się do powstania branżowych standardów nie tylko  

w zakresie obsługi klienta.  
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Maciej Buś 

prezes zarządu 

Instytut Zarządzania 

Contact Center 

Manager, konsultant i trener 

biznesowy, ekspert od 2003 

roku ściśle związany z branżą Call Center. Założyciel i 

prezes zarządu Instytutu Zarządzania Contact Center. 

Propagator dobrych praktyk i standardów działalności 

organizacji Customer Contact Center. Audytor europej-

skiej normy jakościowej dla Contact Center EN 15838. 

Autor licznych publikacji branżowych.  

Analityk procesów obsługi klienta i sprzedaży. Prowadzi 

konsultacje i szkolenia w obszarze operacyjnym struktur 

call center oraz działów telemarketingu. Specjalizuje się 

w tematyce zarządzania projektami telemarketingowymi, 

budowy i optymalizacji procesów operacyjnych call cen-

ter oraz rozwoju umiejętności telemarketerskich  
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Altar sp. z o.o. 

 

ul. Różana 5 

25-729 Kielce 

tel. +48 41 368 35 65 | fax. +48 41 366 30 18 

info@altar.com.pl  | www.altar.com.pl 

SouthWestern  

BPS Poland sp. z o.o. 

ul. Kopcińskiego 56 

90-032 Łódź 

tel. +48 42 288 07 00 | fax. +48 42 676 02 31 

swsbpo_poland@sws.ie  | www.southwestern.pl 

Teleinvention sp. z o.o. 
 

ul. Skarżyńskiego 14 

31-866 Kraków 

tel. +48 12 298 07 60 | fax. +48 12 298 07 61 

kontakt@teleinvention.pl  | www.teleinvention.pl 

Grupa marketingowa  

TAI sp. z o.o. 

ul. Łukowska 46 

04-133 Warszawa 

tel. +48 22 612 12 60 | fax. +48 22 612 12 60 

itaiwa@tai.pl   | www.tai.pl  | www.targetmarketing.pl  

Altar Sp. z o.o. działa na rynku zaawansowanych technologii 

informatycznych i teleinformatycznych od 1990 r. Innowacyjne 

rozwiązania Altar wspierają komunikację i obsługę klienta ma-

sowego w takich obszarach jak: sprzedaż, rozliczenia, windyka-

cja, jak również organizację pracy wewnątrz firmy, optymalizu-

jąc wiele procesów. Zapewnia to sprawne funkcjonowanie i 

skuteczną realizację zadań. 

SouthWestern jest liderem wśród dostawców usług Business 

Process Outsourcing w Irlandii oraz w Polsce. Nasze Centra 

Operacyjne zlokalizowane w Clonakilty (Irlandia) oraz w Łodzi 

(Polska) pracujące w trybie 24/7/365 obsługują klientów z całe-

go świata. Pracujemy zgodnie ze standardami ISO, CCA 

(Customer Contact Association), a wdrażane przez nas projekty 

są oparte o metodologię FASTER, której podstawę stanowi m. 

in. SIX SIGMA 

Interactive Intelligence   
 

ul. Waliców 11 

00-851 Warszawa 

tel. +48 22 583 95 30 | fax. +48 22 583 95 30 

info.emea@inin.com  | www.inin.com/pl  

Grupa Interactive Intelligence (Nasdaq: ININ) jest globalnym 

dostawcą rozwiązań i usług automatyzacji centrów obsługi 

klienta, komunikacji zunifikowanej oraz automatyzacji procesów 

biznesowych. Jej rozwiązania, mogą zostać wdrożone tradycyj-

nie lub w modelu cloud i są szczególnie polecane firmom z 

branży finansowej, ubezpieczeniowej, outsourcingowej, windy-

kacyjnej oraz użyteczności publicznej. 

Alfavox sp. z o.o. 

 

ul. Michałowicza 12 

43-300 Bielsko-Biała 

tel. +48 33 822 43 06 | fax. +48 33 822 43 06 

info@alfavox.pl  | www.alfavox.pl 

Alfavox Sp. z o.o. jest dostawcą zaawansowanych platform dla 

systemów telekomunikacyjnych klasy contact center. Posiada 

unikalne kompetencje w zakresie projektowania i implementacji 

systemów informatycznych i realizacji zaawansowanych projek-

tów integracyjnych. Produkty Alfavox oparte są na autorskich 

rozwiązaniach systemowych i dostosowywane do każdego 

klienta, do jego specyfiki, potrzeb, a także planów dalszej roz-

budowy. 

Firma Teleinvention świadczy profesjonalne usługi w zakresie 

outsourcingu usług call i contact center: telemarketing, tele-

sprzedaż, infolinia, helpdesk. Jesteśmy zespołem myślących 

nieszablonowo ludzi, którzy swoją pasję realizują poprzez pra-

cę. Starannie rekrutowani i intensywnie szkoleni szybko stajemy 

się profesjonalistami w swoich specjalnościach. Naszą misją 

jest zapewnienie zysków naszym klientom. 

Grupa Marketingowa TAI to nowoczesna firma, która składa 

się z silnych działów produktowych zrzeszonych w ramach 

jednej grupy. To jedna z niewielu firm na rynku, która oferuje 

usługi dostosowane do potrzeb Klientów na wszystkich etapach 

działalności ich firmy.  Od ponad 20 lat oferujemy usługi z za-

kresu marketingu bezpośredniego i szeroko pojętej informacji 

gospodarczej. doświadczenie, profesjonalizm, kompleksowość i 

nowoczesność. 
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Akademia 

Telemarketingu 

ul. Bukowska 12 

60-810 Poznań 

tel. +48 61 622 71 81 | fax. +48 61 622 71 91 

www.akademiatelemarketingu.pl | 0801 080 250  

Akademia Telemarketingu jest wiodącym centrum rozwoju 

kompetencyjnego dla pracowników organizacji call / contact 

center. Specjalizuje się badaniu potencjału, doradztwie i szkole-

niu konsultantów telefonicznych, ich trenerów i menedżerów 

kształtując kluczowe umiejętności, inspirując i podnosząc ich 

efektywność. Prowadzone przez Akademię szkolenia i projekty 

doradcze oparte są wyłącznie o sprawdzone w praktyce treści, 

metody i narzędzia. 



 

 

Eksperci Raportu Standardy Obsługi Klienta 2012 

raport 

Marcin Bajda  |  Telefonix 

menedżer, interim menedżer i coach. Obecnie pełni funkcję Dyrektora Zarządzającego w Telefonix sp. z o.o. – firmie 

wdrożeniowej systemów teleinformatycznych, autoryzowanego dystrybutora Interactive Intelligence, Inc. Główny 

obszar zainteresowań Marcina Bajdy dotyczy skutecznego procesu zmian organizacyjnych w korporacjach. Pracuje 

zgodnie z metodyką prof. Scheina. Hobby – wyprawy w góry wysokie.  

Maciej Buś  | Instytut Zarządzania Contact Center  

Manager, konsultant i trener biznesowy, ekspert od 2003 roku ściśle związany z branżą Call Center. Założyciel i pre-

zes zarządu Instytutu Zarządzania Contact Center. Propagator dobrych praktyk i standardów działalności organizacji 

Customer Contact Center. Audytor europejskiej normy jakościowej dla Contact Center EN 15838. Autor licznych pu-

blikacji branżowych.  

Wiktor Doktór  |  SouthWestern BPS Poland 

Na przestrzeni kilku ostatnich lat Wiktor m.in. stworzył i kierował działem Obsługi Klienta w Formus Polska, brał udział 

przy budowie i później zarządzał działami Billingu, Rozliczeń Międzyoperatorskich, Windykacji oraz Obsługi Klienta w 

Energis Polska, wdrożył Call Center w Lafarge Gips Polska. Z SouthWestern związany jest od lipca 2007, od począt-

ku budując i zarządzając łódzkim Centrum Operacyjnym. Pomysłodawca i twórca portalu outsourcingportal.pl oraz  

czasopisma Outsourcing & More.     

Anna Karwacka   | Call Center Training 

Od 14 lat związana z branżą szkoleń i zarządzania kapitałem ludzkim. Dyrektor Merytoryczny w firmie Call Center 

Training, Trener, Wykładowca. Doradza firmom branży contact center w planowaniu struktur organizacyjnych i dobo-

rze pracowników na kluczowe dla organizacji pozycje. Specjalista w dziedzinie oceny potencjału pracowniczego  

i diagnozowania poziomu kompetencji.   

Edyta Kochańska  | AXA Polska 

Od 2003 roku związana z obsługa klienta. Początkowo  jako konsultant  telefoniczny   w centrum obsługi  Cyfry 

+.  Następnie jako  lider i  specjalista  do spraw jakości w tej samej firmie. Od 2008 związana z AXA Polska, gdzie od 

2010 odpowiada za stworzenie i zarzadzanie  Contact Center dedykowanego do obsługi   klientów  i agentów  AXA 

Życie  i AXA PTE. Z wykształcenia  ekonomista i psycholog. W  wolnych  chwilach   relaksują się pracując w ogro-

dzie.  

Beata Nawrat  | databroker 

Od 1997 roku związana  z branżą call center, direct marketingu i sales support oraz szkoleń. Od wielu lat doradza 

firmom w zakresie wykorzystania w komunikacji marketingowej  narzędzi direct marketingowych, nowych technologii 

komunikacyjnych, call center. Aktualnie odpowiada za obszar business development, sprzedaż i działania marketin-

gowe  w databroker S.A. oraz prowadzi działalność doradczo wdrożeniową w zakresie usług wspierających sprzedaż 

w firmie Direct Point Sp. z o.o.  

Marta Skonieczna  | Akademia Telemarketingu 

Menedżer, trener, specjalista ds. HR. Dobrze zna specyfikę pracy w CC oraz zagadnienia związane z obszarem  

Human Resources, co wykorzystuje do budowania procesów HR-owych oraz jakościowych dostosowanych do po-

trzeb środowiska pracy CC. Pasjonuje się zagadnieniami związanymi z coachingiem i jego praktycznym wykorzysta-

niem w Contact Center oraz specyfiką współpracy i motywowania pracowników pokolenia Y.  

Katarzyna Swatowska  |  Via  Media PR 

Manager z bogatą praktyką - w zakresie zarządzania działami PR, sponsoringu i marketingu bezpośredniego, zespo-

łami obsługi klienta - zdobytą na polskim i międzynarodowym rynku. Od 1996 roku związana z rynkiem call center.  

Jej pasją są wszelkie działania marketingowe i PR prowadzone w celu edukacji konsumentów i firm na temat obsługi 

klienta: promocja dobrych i walka ze złymi praktykami w tej dziedzinie. 

Michał Szybalski  |  Comarch  

Od początku swojej drogi zawodowej związany z rynkiem rozwiązań telekomunikacyjnych. W Comarch S.A. odpowia-

da za nowatorskie rozwiązanie Comarch Contact Center oraz za kwestie integracji rozwiązań z portfolio Comarch 

S.A. z rozwiązaniami wiodących dostawców infrastruktury IT. Autor wielu artykułów branżowych dotyczących zarów-

no aspektów technologicznych jak i biznesowych branży  call / contact center. 
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