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Idziemy do chirurga, kiedy złamiemy nogę,  do stolarza, kiedy chcemy 

zrobić stół czy do szewca, kiedy musimy naprawić buty, bo wiemy, że oni to 
zrobią lepiej niż my chałupniczo w domu. Dlaczego jednak część Klientów, 

jeżeli chodzi o badania decyduje się na strategię „zrób to sam”? 

Ja wiem dlaczego. Niestety...  

Oto moja przypadkowa obserwacja, którą  ujawniam Państwu z 

premedytacją.  

      Puk puk... 

 Kto tam? 

 Jestem przedstawicielem agencji badawczej X, jednej z 

największych w naszym kraju – czy możemy porozmawiać? Dzień 
dobry – chciałbym panią zaprosić do udziału  w badaniu Mystery Shopper.  

 Ale ja sama pracuję w agencji badawczej. 

 To nic nie szkodzi. Tym lepiej pani sobie  z tym poradzi. Poza tym to jest bardzo proste 

zadanie. Pójdzie pani do urzędu miasta i uda pani, że zgubiła dowód lub potrzebuje wyrobić 
międzynarodowe prawo jazdy. Łatwe pieniądze... 

 Ale ja mieszkam z osobą, która pracuje w tym urzędzie. Wiele osób mnie tam zna! 

 To tym lepiej. Lepiej ludzie wypadną. Przed świętami to ważne – może nawet premie 

dostaną... 

  

 Sytuacja ta miała miejsce w bloku na jednym z warszawskich osiedli. Ankieter chodził od drzwi do 
drzwi. Mogę to skomentować w jeden tylko sposób - WSTYD. 

Rozumiem, że badanie Mystery Shopper nie jest tak trudne, jak budowanie rakiety kosmicznej, ale 

nawet ono wymaga przeszkolonych w obserwacji i umiejętnym zachowaniu badaczy. Od kiedy są oni 

pozyskiwani z łapanki?!  

Wartość badania polega nie tylko na umiejętnym zebraniu danych, ale też na precyzyjnej i rzetelnej 
analizie materiału, porównaniu danych pomiędzy sobą i wyciągnięciu  prawidłowych wniosków. Te 

umiętności wymagają praktyki i doświadczenia. Agencje werbujące badaczy z łapanki strzelają 

gola  nie tylko we własną bramkę, ale do bramki całej naszej branży! 

Przy takiej amatorszczyźnie i braku profesjonalizmu, rozumiem, że Klient mniej ryzykuje, działając w 
imię zasady „nikt nie zrobi lepiej, niż ja sam”.  

Julia Izmałkowa  



Możemy się zgadzać, albo nie, co do różnych metodologii. Możemy nawet mieć różne podejście do 

szkolenia badaczy i wymagań wobec nich. I to jest jak najbardziej ok., bo dość jest miejsca na 

rozmaitość badawczych podejść, a dyskusja jest zawsze elementem rozwijającym. Jednak niezależnie 
od wielkości agencji i różnic miedzy nami, powinny nas obowiązywać takie same standardy, co do 

uczciwości i rzetelności w podejściu do pracy, bo tworzymy jedno środowisko.   

Rozumiem, że w branży jest ciężko, że budżety są mocno cięte i negocjacje cenowe prowadzi się 

bardzo ostro, ale istnieją granice przyzwoitości, które nigdy nie powinny być przekraczane.  

Jedna zła praktyka rzutuje na całą branżę zajmującą się badaniami – na nas wszystkich. Jeżeli dajemy 
sobie ciche zezwolenie, by postępować  „troszkę” nieetycznie, to nie powinniśmy się dziwić,  że Klienci 

czy Agencje reklamowe nie mają do nas zaufania. 

 

 


