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WYKSZTAŁCENIE I STOPNIE NAUKOWE  

 

09.07.1999 r. dyplom ukończenia Szkolenia szkolących pod  nazwą „Przebudowa systemu 

kształcenia kadr zarządzających ubezpieczeniami społecznymi w Polsce” 

Moduł szkoleniowy odbył się w Saint – Etienne ( Francja) 

 

20.04. 1995 r. stopień doktora nauk ekonomicznych  z wyróżnieniem  nadany uchwałą Rady 

Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Katowicach.  

 Nagroda Rektora stopnia drugiego za prace doktorską październik 1995 r. 

 

06.04.1995 r. obrona doktoratu, temat rozprawy doktorskiej: „ Marketing w ubezpieczeniach, 

idee, zastosowania w warunkach transformacji gospodarki polskiej”, praca 

złożona  w grudniu 1994, promotor Prof. zw. dr hab. Teodor Kramer, 

Akademia Ekonomiczna, Katowice, Wydział Zarządzania. Recenzentami         

w przewodzie doktorskim byli: Prof. zw. dr hab. Leszek Żabiński, Prof. dr hab. 

Jerzy Handschke. 

  

13.09.1994 r. ukończenie szkolenia INSTITUT DES SCIENCES SOCIALES ET DU 

TRAVAIL. Instytut Nauk Socjalnych i Wiedzy o Pracy przy Politechnice 

Łódzkiej, Filii w Bielsku- Białej 

 

01.03.1988 r. świadectwo ukończenia Studium Pedagogicznego. Dwusemestralne Studium 

Pedagogiczne działające w oparciu o zarządzenie Ministra Nauki, Szkolnictwa 

Wyższego i Techniki z dnia 19.07.1983 r. w sprawie dodatkowych wymagań 

niezbędnych  do zajmowania stanowisk pracowników naukowo-dydaktycznych 

w szkołach wyższych. 
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1980 – 1985 Akademia Ekonomiczna, Katowice. Wyższe magisterskie studia dzienne na 

Wydziale Handlu , Transportu i Usług w zakresie ekonomiki obrotu 

towarowego i usług. Uzyskanie oceny celującej z Wyróżnieniem JM Rektora 

 

24.06.1985 r. tytuł magistra ekonomii, z oceną bardzo dobrą 

 

16.05.1984 r. uzyskanie świadectwa czterosemestralnego Uczelnianego Studium 

Pedagogicznego  

 

 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE  

1995-…… Adiunkt, prowadzenie wykładów na Wydziale Zarządzania i Wydziale 

Finansów i Ubezpieczeń -  Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice 

 

1994 -1995 Asystent, prowadzenie wykładów i ćwiczeń – Uniwersytet Ekonomiczny, 

Katowice 

 

1995–….. Adiunkt,  prowadzenie wykładów, ćwiczeń oraz seminarium dyplomowych – 

Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice. Współpraca z Kolegium Zarządzania, 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach  w ramach studiów 

podyplomowych: 

 

 1992 – 1994  Asystent, prowadzenie wykładów i ćwiczeń – Politechnika Łódzka Filia          

w Bielsku- Białej obecnie Akademia Techniczno- Humanistyczna 

 

 1986 – 1992 Asystent, prowadzenie wykładów i ćwiczeń – Wyższa Szkoła Inżynierska, 

obecnie Politechnika Radomska, Radom 

 

1985 – 1986 Asystent, prowadzenie ćwiczeń- Akademia Ekonomiczna, Katowice 
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1996 – 1999 Adiunkt, prowadzenie wykładów i opracowanie programu specjalizacji 

Ubezpieczenia gospodarcze na kierunku Zarządzanie i Marketing. 

 Program recenzowany przez prof. zw. dr hab. Andrzeja Szromnika 

 Bielska Wyższa Szkoła Biznesu, Bielsko- Biała 

 

1999 – 2003 Adiunkt, prowadzenie wykładów w Wyższej Szkole Bankowości i Finansów   

w Bielsku- Białej obecnie Wyższa Szkoła Finansów i Prawa 

 

1999 – 2007 Adiunkt, prowadzenie wykładów oraz opiekun Marketingowego Koła 

Naukowego  w Wyższej Szkole Zarządzania i nauk Społecznych w Tychach 

 

2000 – 2003 Prowadzenie seminarium magisterskich w zakresie problematyki rynku 

ubezpieczeniowego. Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów, Warszawa 

 

1987 – 1988 Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Radomiu 

 

1995 – 1996 Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej Akademii Ekonomicznej w Katowicach 

 

1995 – 1996 Członek Rady Nadzorczej ZPW „ Merilana”, mianowana przez Prezydenta 

Miasta Bielska- Białej 

1997 Dyrektor ds. marketingu ZPW „ Merilana „ 

 

2001 –2007 Współpraca ze Śląskim Instytutem Szkoleń  w zakresie prowadzenia 

wykładów dla dyrektorów i kierowników placówek służby zdrowia 

 

2008 – 2012 Członek Rady Wydziału Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny                      

w Katowicach 
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UCZESTNICTWO W KONFERENCJACH KRAJOWYCH I ZAGRANICZN YCH 
 

Brałam czynny udział w wielu konferencjach zarówno krajowych jak 

i międzynarodowych, w tym organizowanych przez  Uniwersytet Ekonomiczny                      

w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet 

Warszawski, Uniwersytet im. M. Kopernika, w Toruniu, Uniwersytet Ekonomiczny we 

Wrocławiu, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Uniwersytet Gdański, 

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego              

i Języków Obcych w Katowicach, Uniwersytet Rzeszowski, Politechniki Rzeszowskiej, 

University of  w Dundee (Szkocja), Wysoka Skola Ekonimcka (Czechy) Dnipropetrowsky 

Państwowy Uniwersytet (Ukraina), Uniwersytet Rolny  w Nitrze ( Słowacja), Belgorodski 

Narodowy Uniwersytet (Rosja).  

W ostatnich latach uczestniczyłam w następujących konferencjach: 

 
Wykaz konferencji: 

 

2013 New Trends in Finanse and Marketing 2013 Wydział Ekonomii I Zarządzania 

Słowackiego Uniwersytetu Rolnego w Nitrze, Katedra Polityki Europejskiej, 

Finansów Publicznych i Marketingu SGGW Warszawa ( Słowacja /Polska) 

 

2012 IV Bałtyckie Forum Zdrowia Towarzystwo Naukowe organizacji i Kierownictwa 

(TNOiK) oraz Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński, 

Szczecin 

 

 Usługi 2012: Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 

Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań 

 

 Zachowania konsumenckie. Między przeszłością a przyszłością, Katedra Marketingu, 

Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 

 



Dr Beata Nowotarska-Romaniak Załącznik 3 

AUTOREFERAT 
PRZEDSTAWIAJĄCY OPIS DOROBKU I OSIĄGNIĘĆ NAUKOWO- BADAWCZYCH 

WERSJA POLSKA 
 

 6

2011 Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty, Wydział Zarządzania                 

i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 

 

 Marketing produktu. Wydział Towaroznawstwa, Katedra Marketingu 

Produktu,Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań 

 

 Ubezpieczenia w państwach europejskich. Zagadnienia ekonomiczno-

prawne.Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków 

  

 Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku, Uniwersytet  Ekonomiczny w Poznaniu, 

Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław 

 

2010 Aktualne problemy nowoczesnych nauk, Dniepropietrowski Narodowy Uniwersytet 

(Ukraina) , Belgorodski Narodowy Uniwersytet (Rosja) 

 

 Ochrona zdrowia i gospodarka. Aspekty międzynarodowe i regionalne. Uniwersytet 

Warszawski, Warszawa 

 

 Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty, Wydział Zarządzania 

i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 

 

 Zarządzanie produktem. Kreowanie produktu. Wydział Towaroznawstwa, Katedra 

Marketingu Produktu, Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań 

 

 Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku, Uniwersytet  Ekonomiczny w Poznaniu, 

Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław 

 

 Tendencje zmian zachowań konsumenckich na regionalnym rynku. Wydział Nauk 

Ekonomicznych i Zarządzania, Katedra Marketingu, Uniwersytet Szczeciński, 

Szczecin 
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2009 Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku, Uniwersytet  Ekonomiczny                       

w Poznaniu,Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław 

 

 Mezinarodni vedecko-prakticka konferencje. Dny Vedy Praga , Czechy 

 

 Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty, Wydział Zarządzania 

i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 

 

 Aktualne problemy nowoczesnych nauk, Dniepropietrowski Narodowy Uniwersytet 

(Ukraina), Belgorodski Narodowy Uniwersytet (Rosja) 

 

 Społeczno - ekonomiczne wymiary globalnego kryzysu finansowego. Uniwersytet 

Gdański, Gdańsk 

 

 Szanse i zagrożenia dla rynków ubezpieczeń w krajach Europy Środkowej 

i Wschodniej, Katedra Ubezpieczeń, Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków 

 

2008 Aktualne problemy nowoczesnych nauk, Dniepropietrowski Narodowy Uniwersytet 

(Ukraina), Belgorodski Narodowy Uniwersytet (Rosja) 

 

 Zarządzanie produktem – teoria, praktyka, perspektywy Wydział Towaroznawstwa, 

Katedra Marketingu Produktu, Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań 

 

 Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty, Wydział Zarządzania 

i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 

 

 Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrument. Wydział zarządzania                    

i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 

 

 Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej,  Katedra Ubezpieczeń, Uniwersytet 

Warmińsko- Mazurski, Olsztyn 
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 Międzynarodowa konferencja Naukowa , Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku, 

Uniwersytet  Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław 

 

 Zmiany gospodarcze, społeczne i polityczne w integrującej się Europie, Politechnika  

Rzeszowska, Rzeszów 

 

 Ubezpieczenia ryzyka katastroficznego. Katedra Ubezpieczeń, Akademia 

Ekonomiczna, Katowice 

 

2007 Ochrona zdrowia, Uniwersytet Warszawski, Warszawa  

 

 Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty, Wydział Zarządzania 

i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 

 

 Aktualne problemy nowoczesnych nauk, Dniepropietrowski Narodowy Uniwersytet 

(Ukraina) , Belgorodski Narodowy Uniwersytet (Rosja) 

 

 Konsument a rynek. Marketingowe mechanizmy kształtowania lojalności. Wydział 

Ekonomii, Katedra marketingu, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 

 

2006 Marketing a aktywność regionów. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 

Katedra Marketingu, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 

 

 Zarządzanie produktem – wyzwania przyszłości  Wydział Towaroznawstwa, Katedra 

Marketingu Produktu, Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań 

 

 II Forum naukowe, Akademia Ekonomiczna, Katowice 
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2005 Polski konsument i przedsiębiorstwo na jednolitym europejskim rynku, Wydział Nauk 

Ekonomicznych i Zarządzania, Katedra Marketingu, Uniwersytet Szczeciński, 

Szczecin 

 

 Inwestycje Finansowe i Ubezpieczenia. Wydział Zarządzania i Informatyki, Akademia 

Ekonomiczna, Wrocław 

 

2004  Międzynarodowa konferencja Naukowa. Status kobiet w ubezpieczeniach, Katedra 

Rynku Ubezpieczeniowego, Akademia Ekonomiczna, Katowice 

 

 Partnerstwo w regionie. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Katedra 

Marketingu, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 

 

 System komunikacji marketingowej. Wyższa Szkoła Zarządzania i Języków Obcych, 

Katowice 

 

2003 Regionalne zróżnicowanie jakości życia. Wydział Nauk Ekonomicznych i  

 Zarządzania, Katedra Marketingu, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin Wykorzystanie 

Internetu w marketingu. Akademia Ekonomiczna, Katowice 

 

2002 Inwestycje Finansowe i Ubezpieczenia. Wydział Zarządzania i Informatyki, Akademia 

Ekonomiczna, Wrocław 

 

 Marketing w rozwoju regionu.  Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Katedra 

Marketingu, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 

 

 Kierunki rozwoju marketingu usług. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 

Chrzanów 

 

 Problemy ekonomicznej efektywności gospodarowania w procesach transformacji 

polskiej gospodarki.  Wyższa Szkoła Zarządzania i Języków Obcych, Katowice 
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2001 Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw w warunkach integracji europejskiej. 

Wyższa Szkoła Zarządzania i Języków Obcych, Katowice 

 

 Współpraca partnerów w  regionie. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 

Katedra Marketingu, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 

 

2000 Skuteczne zarządzanie sprzedażą w warunkach konkurencji- teoria, doświadczenie, 

tendencje. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Katedra Marketingu, 

Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 

 

 Stan i kierunki rozwoju działalności ubezpieczeniowej we współczesnej gospodarce 

rynkowej. Wyższa Szkoła Bankowości , Bielsko- Biała 

 

 Sektor finansowy w Polsce w warunkach globalizacji procesów gospodarczych. 

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Katedra Marketingu, Uniwersytet 

Szczeciński, Szczecin 

 

1999  Strategie marketingowe firm finansowych w kontekście integracji z Unia Europejską. 

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Katedra Marketingu, Uniwersytet 

Szczeciński, Szczecin 

 

1998  Problemy współczesnego marketingu. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 

Katedra Marketingu, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 

 

 System informacji marketingowej firm finansowych. Wydział Nauk Ekonomicznych     

i Zarządzania, Katedra Marketingu, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 

 

 Problemy współczesnego marketingu. Wyższa Szkoła Zarządzania i Języków Obcych, 

Katowice 
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 Konsument- Przedsiębiorstwo- Przestrzeń, Akademia Ekonomiczna, Katowice 

 

 Kongres reklamy polskiej, Targi Poznańskie, Poznań 

 

1997  Podmioty gospodarcze w strategii marketingowej firm finansowych. Wydział Nauk 

Ekonomicznych i Zarządzania, Katedra Marketingu, Uniwersytet Szczeciński, 

Szczecin 

 

 Kongres reklamy polskiej, Targi Poznańskie, Poznań 

 

 Polska Giełda Ubezpieczeń, Prowadzenie seminarium, Polska Izba Ubezpieczeń, 

patronat prasowy: Rzeczpospolita, Businessman, Warszawa 

 

1996  X Konferencja Katedr Marketingu i Handlu Uczelni i Wydziałów Ekonomia  

Akademia Ekonomiczna, Kraków 

 

 Pierwsza Polska Giełda Ubezpieczeń, Prowadzenie seminarium. Etapy tworzenia 

i wykorzystywania strategii marketingowej w firmach ubezpieczeniowych, Polska 

Izba Ubezpieczeń,  patronat prasowy:  Rzeczpospolita, Businessman, Warszawa 

 

 Kongres reklamy polskiej, Targi Poznańskie, Poznań 

 

 Badania marketingowe, przykłady i zastosowania. Akademia Ekonomiczna, Katowice 

 

 

DZIAŁALNO ŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA   

 

W maju 1985 roku ukończyłam studia magisterskie. Podczas studiów moje 

zainteresowania naukowe koncentrowały się wokół zagadnień związanych z problemami  

marketingu oraz badań rynku. Przygotowałam pracę magisterską pt . „Programowanie 

nowego produktu w warunkach rynku niezrównoważonego na przykładzie telewizora 
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kolorowego”, którą napisałam pod kierunkiem prof. dr hab. Leszka Żabińskiego. W 1983  

odbyłam staż  naukowy na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie oraz w 1984 roku, staż 

zawodowy - w fabryce FAS „11 0ktoбry” Skopje (Macedonia), produkującej autobusy, gdzie 

uczestniczyłam w przygotowaniu kampanii  reklamowej produktów firmy skierowanej na 

rynki wschodnioeuropejskie. W października 1985 roku rozpoczęłam pracę na Akademii 

Ekonomicznej w Katowicach. W pierwszym okresie  pracy naukowo- dydaktycznej moje 

zainteresowania koncentrowały się na problematyce dotyczącej marketingu i usług.               

W październiku 1986 roku za porozumieniem obu uczelni rozpoczęłam pracę  w Wyższej 

Szkole Inżynierskiej w Radomiu. W latach 1987-1988 brałam udział w  pracy badawczej w 

ramach  Ogólnopolskiego Panelu Gospodarstw Domowych GUS na temat funkcjonowania 

rynku ubezpieczeń w Polsce. Pracę tę zleciła  Centrala PZU dla Instytutu Ubezpieczeń             

i Prewencji Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Radomiu (nr zlecenia 528/11), zrealizowano ją 

pod kierunkiem prof. dr hab. K. Ortyńskiego oraz prof. dr hab. J. Handschke.  Efektem tej 

pracy było opracowanie Raportu Badawczego pt. „Funkcjonowanie rynku ubezpieczeń    

w Polsce”. Praca w Instytucie ubezpieczeń i Prewencji oraz udział w projekcie ukierunkował 

moje badania naukowe. W głównym obszarze moich zainteresowań znalazły się zagadnienia 

związane z rynkiem ubezpieczeń, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystywania dorobku 

marketingu przez firmy ubezpieczeniowe. 

Mój dalszy rozwój naukowy  został  również ukierunkowany w dużym stopniu dzięki 

współpracy  z  zakładami ubezpieczeń. Współpraca ta została zainicjowana w 1992 roku 

stażem zawodowym  w  PZU  Życie,  a następnie  przeprowadzeniem  cyklu  szkoleń             

w oddziałach PZU Życie w południowej Polsce jak również w oddziałach TUK S.A i Allianz  

S.A.  W  trakcie  tego  stażu  i  kontaktów  z  zakładami ubezpieczeń badałam w jakim 

zakresie firmy ubezpieczeniowe korzystają z dorobku marketingu w swojej działalności 

Nowe własne rozwiązania organizacyjne oraz podejście naukowe zainspirowało mnie do 

podjęcia próby opracowania zestawu narzędzi marketingu wykorzystywanych przez 

firmy ubezpieczeniowe. W szczególności dokonałam modyfikacji obecnych w literaturze 

zagadnień marketingowych w kierunku adaptacji dla firm ubezpieczeniowych, co postrzegam 

jako największe osiągnięcie moich ówczesnych badań. Efektem tych poszukiwań były 

publikacje fragmentów moich badań naukowych: 
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• Ocena środków reklamy ubezpieczeń (na przykładzie woj. bielskiego w 1993) Wiadomości 

Ubezpieczeniowe 1994 nr 7,8,9, 

• „Promocja usług ubezpieczeniowych”.  Raport Badawczy ,Akademia Ekonomiczna 

Katowicach (1994), 

• Analiza typu SWOT jako podstawa procesu strategii marketingowej firmy 

ubezpieczeniowej w: „Problematyka zarządzania marketingowego” Zeszyty Naukowe 

TNOiK Poznań 1995, 

• Produkt w świadczeniu usług ubezpieczeniowych,  Wiadomości Ubezpieczeniowe 1995    

nr 4,5,6 

• Dystrybucja usługi ubezpieczeniowej, Wiadomości Ubezpieczeniowe 1995 nr 7,8,9 A. 

 

Wynikiem dotychczasowego rozwoju naukowego było otwarcie przewodu 

doktorskiego w 1994 roku na Wydziale Zarządzania, Akademii Ekonomicznej w Katowicach. 

W kwietniu w 1995 roku obroniłam pracę doktorską pt. „Marketing w ubezpieczeniach, idee, 

zastosowanie w warunkach transformacji gospodarki polskiej”, której efektem było 

wskazanie podstaw teoretycznych i praktycznych poprawnego wykorzystania dorobku 

marketingu  przez  firmy  ubezpieczeniowe.  Przeprowadzone  badania  pozwoliły  stwierdzić, 

że  firmy  ubezpieczeniowe  działające  w  Polsce  korzystają  z  dorobku  marketingu,                    

zmuszając firmy ubezpieczeniowe do kreowania różnych strategii marketingowych. 

Promotorem pracy doktorskiej był prof. dr hab. Teodor Kramer, natomiast recenzentami byli: 

prof. dr hab. Leszek Żabiński i prof. dr hab. Jerzy Handschke.  

Najciekawsze wyniki badań z pracy doktorskiej przedstawiono w następujących 

publikacjach: 

• określając marketing-mix „5P” jako etap ułatwiający budowę programu marketingowego 

dla firmy ubezpieczeniowej - w artykułach pt. „Marketing-mix dla firm 

ubezpieczeniowych” w: Przedsiębiorstwo, marketing, strategie, Katowice 1995  

i „ Koncepcja marketingu-mix dla potrzeb firm ubezpieczeniowych”  Wiadomości  

Ubezpieczeniowe 1995 nr 7,8,9 A., 

• przedstawiając metody i sposoby formułowania strategii marketingowej dla usług 

ubezpieczeniowych - w rozdziale „Jak formułować strategie marketingową usług 
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ubezpieczeniowych? w pracy zbiorowej pt. „Badania marketingowe. Przykłady, 

zastosowania”, pod red Z. Kędzior, K Karcz 1996. 

Największym osiągnięciem moich ówczesnych badań jest moja monografia pt. „ Marketing 

usług ubezpieczeniowych” PWE Warszawa 1996, która stanowiła pierwszą w Polsce 

publikacj ę prezentującą zastosowania strategii marketingowej w firmie 

ubezpieczeniowej na tle specyfiki usługi ubezpieczeniowej oraz funkcjonowania firm 

ubezpieczeniowych. Zaproponowałam w niej własną definicję marketingu 

ubezpieczeniowego oraz opisałam  etapy tworzenia strategii marketingowej w firmie 

ubezpieczeniowej 

 
W wyniku dalszych moich badań naukowych oraz kontaktów  z działami marketingu              

w centralach i oddziałach firm ubezpieczeniowych miałam możliwość prowadzenia badań. 

Głównymi problemami badawczymi były: 

- ocena funkcjonowania rynku ubezpieczeń, 

- zakres wykorzystywania marketingu przez firmy ubezpieczeniowe, 

- oraz elementy zachowań  nabywców usług ubezpieczeniowych wpływających na 

działalność firm ubezpieczeniowych. 

Badania przeprowadzone metodą ankietową pozwoliły mi stwierdzić, ze rynek ubezpieczeń 

jest rynkiem szybko rozwijającym się, a także, iż łatwo dostosowuje się do potrzeb klientów. 

Raport badawczy stał się podstawą dalszych badań w zakresie wykorzystywania 

poszczególnych elementów systemu marketingu przez firmy ubezpieczeniowe. Końcowym 

efektem tych prac było opublikowanie przeze mnie artykułów , w których: 

• określono na podstawie jakich informacji firma zbiera dane na temat identyfikacji 

segmentów rynku oraz według jakich kryteriów określa segmenty rynku docelowego; 

artykuł  pt. „Strategia segmentacji rynku usług ubezpieczeniowych”,  Marketing i Rynek 

1997 nr 2; 

• przedstawiono wykorzystywane metody promocji oraz oceny środków reklamy 

ubezpieczeń; artykuły pt. „Strategia promocji firm ubezpieczeniowych” i „Ocena środków 

reklamy ubezpieczeń” , Międzynarodowe Targi Reklamy Poznań 1997, „Promocja jako 

narzędzie ekspansji ubezpieczeniowej”, Wiadomości Ubezpieczeniowe 2002 nr 5,6; 
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• zaprezentowano oraz dokonano oceny stosowanych kanałów dystrybucji przez firmy 

ubezpieczeniowe; referat naukowy pt. „System dystrybucji jako czynnik umocnienia 

pozycji rynkowej polskich firm ubezpieczeniowych”. W: Strategie marketingowe firm 

finansowych w kontekście integracji z Unią Europejską pod red. J. Karwowski, Szczecin 

1999. Telefon- istotny kanał dystrybucji usług ubezpieczeniowych, w: Ubezpieczenia         

w gospodarce rynkowej pod red. Naukową E. Kucka, UWM Olsztyn 2008 

Za  największe osiągnięcie  moich  ówczesnych badań uważam w szczególności 

modyfikację obecnych w literaturze zagadnień marketingowych w kierunku adaptacji 

dla firm  ubezpieczeniowych 

Ponadto zajmowałam się i zajmuję się nadal problemem wykorzystywania dorobku 

marketingu przez firmy ubezpieczeniowe w ocenie nie tylko pracowników firm 

ubezpieczeniowych ale również agentów i samych klientów. 

Prowadzone przeze mnie studia literaturowe i badania empiryczne w zakresie 

działalności marketingowej firm ubezpieczeniowych, objęły także zagadnienia szczegółowe, 

jak : 

• system informacji marketingowej firmy ubezpieczeniowej, 

• wykorzystywanie metody badań marketingowych przez firmy ubezpieczeniowe, 

• sposoby dotarcia do klienta przez firmy ubezpieczeniowe, 

• analiza oferty produktowej oraz źródła informacji w oparciu o które firma 

ubezpieczeniowa kształtuje swoją ofertę dla potencjalnych klientów, 

• wykorzystywane kanały dystrybucji przez firmy ubezpieczeniowe i ich ocena, 

• promocja jako narzędzie ekspansji firmy ubezpieczeniowej, 

• rola personelu w sprzedaży usług ubezpieczeniowych, znaczenie agenta i dealera             

w prawidłowym funkcjonowaniu rynku ubezpieczeń oraz badanie czynników 

wpływających na efektywność pracy agenta ubezpieczeniowego, 

• badanie czynników wpływających na decyzje o ubezpieczeniu się i czynników 

wpływających na wybór firmy ubezpieczeniowej, 

• określenie celu strategicznego i wyboru strategii przez firmę ubezpieczeniową. 
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Powyższe zagadnienia były  rozważane w licznych artykułach i referatach na 

konferencjach naukowych. Należały do nich między innymi następujące publikacje: 

• Metody badań marketingowych, Wiadomości Ubezpieczeniowe 2000 nr 9,10; Ocena 

badań marketingowych, Wiadomości Ubezpieczeniowe 2000 nr 7,8. W publikacjach 

tych zaprezentowano metody badań marketingowych oraz zakres wykorzystywania 

tych metod przez firmy ubezpieczeniowe w oparciu o wyniki badań ankietowych. 

• Efektywność pracy pośrednika ubezpieczeniowego w procesie sprzedaży, Marketing      

i Rynek 2002 nr 12; Czynniki wpływające na efektywność pracy agenta 

ubezpieczeniowego w: Problemy ekonomicznej efektywności gospodarowania             

w procesach transformacji polskiej gospodarki pod red. A. Limański WSZiJO, 

Katowice 2002. W publikacjach tych omówiono zasady pracy pośredników 

ubezpieczeniowych, metody poprawiania efektywności pracy oraz przedstawiono 

czynniki, które wpływają na efekt pracy pośrednika ubezpieczeniowego.  

• Sprzedaż osobista usług ubezpieczeniowych, Wiadomości Ubezpieczeniowe 2003 nr 

1,2; Agent ubezpieczeniowy w procesie sprzedaży usług ubezpieczeniowych, w: Status 

kobiet w ubezpieczeniach. Zagrożenia, przeciwdziałanie i ochrona ubezpieczeniowa, 

praca zbiorowa pod red. I. Jędrzejczyk AE Katowice 2004. W publikacjach tych 

omówiono znaczenie sprzedaży osobistej, agenta w sprzedaży usług 

ubezpieczeniowych. 

• Działalność marketingowa firm ubezpieczeniowych w świetle badań ankietowych       

w: Kierunki rozwoju marketingu  usług teoria i praktyka, pod red. A. Czubała, J.W. 

Wiktor Chrzanów 2002; Strategie marketingowe firm ubezpieczeniowych, Marketing    

i Rynek 2003 nr 2.  Strategie marketingowe w działalności firm ubezpieczeniowych, 

Marketing i Rynek PWE Warszawa 2009, Marketing Strategie of Polish Insurance 

Companies, Ukraina 2009. W powyższych artykułach naukowych autorka przedstawia 

zakres działalności marketingowej wykorzystywany przez firmy ubezpieczeniowe 

oraz przedstawia strategie marketingowe stosowane przez te firmy w oparciu o wyniki 

badań ankietowych. 

• Analiza czynników wpływających na wybór firmy ubezpieczeniowej, Wiadomości 

Ubezpieczeniowe 2001 nr 7,8; Czynniki wpływające na wybór firmy ubezpieczeniowej 
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przez klienta (współautorstwo H. Ogrodnik, B. Jonczyk udział własny 40%), 

Wiadomości Ubezpieczeniowe 2004 nr 11,12. Czynniki warunkujące wybór usługi 

ubezpieczeniowej przez klientów, w: Marketingowe mechanizmy kształtowania 

lojalności, pod red. S. Makarskiego, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 

2007, Czynniki wpływające na decyzje zakupu ubezpieczeń majątkowych przez klienta 

w: Ubezpieczenia ryzyka katastroficznego, praca zbiorowa pod red. I Jędrzejczyk, S. 

Bożek- Węglarz, Wyd. AE w Katowicach, Katowice 2008, Badanie czynników 

wpływających na wybór usługi ubezpieczeniowej, w: Rachunek kosztów                       

i ubezpieczenia gospodarcze w przedsiębiorstwach  pod. red. A. Ostrowska- 

Dankiewicz, G. Lew, Ogólnopolskie Wydawnictwo PCG, Rzeszów 2009. Czynniki 

wpływające na popyt usług ubezpieczeniowych ( współautorstwo H. Ogrodnik)          

w:   Ubezpieczenia gospodarcze pod red. W. Ronka- Chmielowiec Wyd. UE Wrocław 

2010 . Determinanty zakupu ubezpieczeń majątkowych przez klientów indywidualnych 

w: Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne. Wybrane zagadnienia ekonomiczne red. 

W. Sułkowska. Monografie. Wolters Kluwer, Warszawa 2011.W powyższych 

publikacjach omówiono czynniki, które wpływają na wybór firmy ubezpieczeniowej 

w opinii klientów.  

• Analiza portfolio dla produktów ubezpieczeniowych na przykładzie PZU Życie S.A.       

i STU ERGO HESTIA S.A., w: Zarządzanie produktem- wyznania przyszłości pod red. 

J. Kall, B. Sojki, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2006. Wdrażanie nowych produktów 

w firmach ubezpieczeniowych, w: Zarządzanie produktem. Kreowanie produktu pod 

red. J. Kall, B. Sojki, Zeszyty Naukowe nr 153 wyd. UE w Poznaniu, Poznań 2010.   

W powyższych artykułach naukowych autorka omówiła etapy wdrażania nowych 

usług oraz wykorzystanie analizy portfolio do oceny i rozwoju ubezpieczeń w firmach 

ubezpieczeniowych. 

• Wdrażanie orientacji na klienta w firmach ubezpieczeniowych: Wiadomości 

Ubezpieczeniowe. Kwartalnik Naukowy nr 1/2012 Warszawa  2012, Wdrażanie 

orientacji marketingowej w firmach ubezpieczeniowych,  [w:] Usługi w Polsce 2012 

Usługi publiczne- usługi komercyjne .Red. naukowa B. Iwankiewicz-Rak, A. 

Panasiuk, K. Rogoziński   ISSN 1640-6818  Zeszyt Naukowy   Nr   723 , 
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Ekonomiczne  problemy usług nr 96,    Uniwersytet   Szczeciński,    Szczecin 2012,   

W artykułach przedstawiono  kształtowanie  się   rozwoju orientacji marketingowej 

firm ubezpieczeniowych w Polsce oraz wdrażanie orientacji na klienta w zakresie 

podstawowych celów działania. 

Najważniejsze posiadające walor oryginalności osiągnięcia wymienionych publikacji 

wynikają moim zdaniem z przybli żenia sposobów i możliwości wdrożenia działań 

marketingowych w funkcjonowaniu firm ubezpieczeniowych oraz przeprowadzenia 

identyfikacji czynników determinuj ących decyzje wyboru i zakupu usługi 

ubezpieczeniowej 

Ścisła współpraca z działami marketingu firm ubezpieczeniowych, między innymi   

PZU S.A., PZU Życie, Allianz, Polskie Towarzystwo Ubezpieczeniowe, Warta, AVIVA, 

pozwoliła mi na przygotowanie i wykorzystanie ankietowych narzędzi badawczych               

do diagnozowania  i analizowania praktyki marketingowej firm ubezpieczeniowych oraz       

do bardziej szczegółowego opisu zachodzących zmian. 

Dopełnieniem moich badań przedstawionych powyżej koncepcji było wydanie 

autorskiej monografii  pt. „ Marketingowa orientacja firm ubezpieczeniowych w Polsce” 

Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej  Katowice 2003. Istotnym celem monografii było 

określenie istoty i specyfiki marketingu w firmach ubezpieczeniowych oraz w realiach 

zmieniającego się otoczenia. Otoczenie marketingowe firmy ubezpieczeniowej  przynosi 

ciągle nowe możliwości, szanse, ale i nowe zagrożenia. Dlatego ważna jest analiza zmian       

w otoczeniu i sposobu dostosowywania się firm ubezpieczeniowych do ich wymogów. 

Ważnym problemem w pracy jest  identyfikacja  kategorii i podstawowych założeń 

orientacji  marketingowej w ubezpieczeniach oraz analiza opisowa procesu wdrażania 

orientacji marketingowej firm ubezpieczeniowych w Polsce, które odbywało się etapami. 

Zamiarem publikacji było również przedstawienie i omówienie wyników badań dotyczących 

kształtowania  się i rozwoju orientacji marketingowej firm ubezpieczeniowych w Polsce        

w zakresie podstawowych celów działania. Kolejnym celem rozprawy było sprecyzowanie 

podstaw teoretyczno – metodycznych budowy i zastosowania strategii marketingowej            

w ubezpieczeniach, która jest kluczowym komponentem orientacji marketingowej firmy. 

Prawidłowy wybór oraz skuteczna realizacja strategii marketingowej umożliwia firmie 

ubezpieczeniowej osiągnięcie sukcesu na rynku. Podczas dalszych badań dotyczących metod 
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wdrazania orientacji marketingowej w firmach ubezpieczeniowych szczególna uwaga 

została zwrócona na podejmowane działania w celu zdobycia przewagi konkurencyjnej 

oraz wyróżnienia się na rynku. A także na sposoby uświadamiania pracownikom , że firma 

wdraża działania orientacji marketingowej pozwoliły na uzupełnienie informacji czego 

efektem jest drugie wydanie monografii:Marketingowa orientacja firm ubezpieczeniowych 

w Polsce , wydawnictwo AE Katowice, 2005.  Recenzentami wydawniczymi były: prof. .dr 

hab.  Marianna Daszkowska, prof. dr hab.  Mirosława Pluta-Olearnik. Monografia:  

„Marketingowa orientacja firm ubezpieczeniowych w Polsce „ jest dopełnieniem moich 

dotychczasowych badań nad adaptacją marketingu firm ubezpieczeniowych, założeń ich 

orientacji marketingowej, badań marketingowych  a także działań podejmowanych na ich 

podstawie  - tj. strategii marketingowych. 

Monografia prezentuje kompleksowo ujętą problematykę marketingu usług 

ubezpieczeniowych. W szczególności ważne poznawczo i praktycznie są fragmenty pracy, 

które dotyczą analizy produktu ubezpieczeniowego, analizy strategicznej firmy 

ubezpieczeniowej, stosowania rozbudowanego instrumentarium marketingu usług 

ubezpieczeniowych oraz przedstawienie metod i narzędzi oceny rozwoju orientacji 

marketingowej  w firmach ubezpieczeniowych.  

Najważniejsze posiadające walor oryginalności osiągnięcia tej pracy wynikają moim 

zdaniem z : 

• opisania systemu informacji marketingowej firm ubezpieczeniowych  i na podstawie 

badań ankietowych przedstawienie zakresu wykorzystywanych źródeł informacji i metod 

badań rynku. 

• przeprowadzenia  trafnej  procedury  oceny  atutów  i  słabości  firmy  ubezpieczeniowej  

oraz  szans  i zagrożeń ( analiza SWOT). Analiza atutów i słabości firmy polegała na 

wyodrębnieniu istotnych z punktu widzenia siły konkurencyjnej czynników oraz ich 

wartościowaniu z zastosowaniem określonego zestawu kryteriów i skali ocen.  

•  objęcie   badaniami    problematyki    segmentacji   rynku   usług   ubezpieczeniowych ze 

szczególnym uwzględnieniem jej istoty, kryteriów segmentacji rynku, oceny atrakcyjności 

segmentu, a także decyzji zakupu. Stwierdzono, że firmy kierują się podobnymi 

kryteriami, choć na czoło wysuwają się: wiek, płeć oraz zasoby finansowe  
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• dokonanie   pogłębionej  analizy  elementów kompozycji marketingowej, która polegała 

na przedstawieniu koncepcji czteroelementowej i jej modyfikacji. Stwierdzono,                

że najlepszą do wykorzystania przez firmy ubezpieczeniowe jest marketing-mix 5P, który 

wyróżnia personel usługowy. Takie podejście do problemu pozwoliło zaprezentować 

analizę poszczególnych elementów marketingu–mix dla firmy ubezpieczeniowej,              

a zwłaszcza ich rolę  i znaczenie w tworzeniu strategii marketingowej; 

• systemowe ujęcie badań nad orientacją marketingową firm ubezpieczeniowych, 

• przeprowadzenie badań empirycznych dotyczących kształtowania się orientacji 

marketingowej w Polsce. 

 

 Dalsze badania dotyczące wykorzystywania i wdrażania działań marketingowych przez 

firmy ubezpieczeniowe zostały przedstawione w dwóch monografiach: Działalność 

marketingowa w obszarze firm ubezpieczeniowych, w: Działalność marketingowa                   

w przedsiębiorstwach i organizacjach w Polsce w warunkach unijnych, praca zbiorowa po 

red. K. Śliwi ńskiej, Wyd. AE Katowice 2006, Działalność marketingowa firm 

ubezpieczeniowych w aspekcie tworzenia przewagi konkurencyjnej w: Rola marketingu         

w tworzeniu przewagi konkurencyjnej, praca zbiorowa pod red. K. Śliwi ńskiej, wyd. AE 

Katowice, 2007  

 

Oprócz zaprezentowanych powyżej publikacji dotyczących moich rozważań naukowych 

w zakresie wykorzystywania dorobku marketingu przez firmy ubezpieczeniowe, 

opublikowałam również swoje wyniki badań naukowych dotyczące wykorzystania 

marketingu przez placówki służby zdrowia. W latach 2001 -2007 współpracowałam ze 

Śląskim Instytutem Szkoleń w zakresie prowadzenia wykładów z Marketingu usług 

zdrowotnych  dla dyrektorów  szpitali w Polsce. Kontakt z lekarzami  oraz ich przekonanie, 

że nie ma konieczności wykorzystywania dorobku marketingu w placówkach służby zdrowia 

zainspirował mnie do podjęcia próby opracowania zestawu narzędzi marketingowych dla 

usług zdrowotnych. Największym osiągnięciem moich badań w tym zakresie, jest 

modyfikacja zagadnień marketingowych w kierunku adaptacji dla służby zdrowia.  

Efektem  badań są następujące opracowania: 
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• Samodzielna pozycja książkowa przedstawiająca zakres wykorzystywania marketingu 

przez placówki służby zdrowia, Marketing usług zdrowotnych, Zakamycze Kraków 

2002; 

• Formułowanie strategii marketingowej usług zdrowotnych, Przewodnik Menedżera 

Zdrowia, Poznań 2001 nr 6 (13); 

• Otoczenie marketingowe placówki służby zdrowia, Przewodnik Menedżera Zdrowia, 

Poznań 2002 nr 3 (16); 

• Promocja usług zdrowotnych, „Przewodnik Menedżera Zdrowia, Poznań 2002 nr 3 

(16); 

• Segmentacja rynku usług zdrowotnych, Przewodnik Menedżera Zdrowia, Poznań 2002 

nr 6 (19). 

• Czynniki otoczenia marketingowego podmiotów rynku usług zdrowotnych,                

w: Marketing przyszłości. Trendy, Strategie, Instrumenty, pod red. Naukową G. Rosa, 

A. Smalec. Wyd. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2006 

• Promocja placówek służby zdrowia, w: Ochrona zdrowia i gospodarka. Sektor 

publiczny a rynek, pod red. K. Rycia, Z. Skrzypczak, Wyd. Naukowe WZ 

Uniwersytetu warszawskiego, Warszawa 2007 

• Książka pt. ”Marketing usług zdrowotnych. Koncepcje i zastosowanie” Wyd.2 

rozszerzone Wolters Kluwer, warszawa 2008 

• Marketing usług zdrowotnych, Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia OSOZ           

w trosce o zdrowsze społeczeństwo. Wyd. KAMSOFT, Katowice marzec 2010 nr 3 

• Nowe narzędzia i techniki komunikacji w publicznej służbie zdrowia. w: Narzędzia        

i techniki komunikacji marketingowej XXI wieku red. Naukowa K. Śliwi ńska, M. 

Pacut. Wolters Kluwer, Warszawa 2011 

• Komunikacja marketingowa ma rynku usług zdrowotnych [w:]  monografia pt. Opieka 

zdrowotna. Zagadnienia ekonomiczne. Red. naukowa I. Rudawska, E. Urbańczyk,  

Difin,  Warszawa 2012  

• Książka pt. „ Marketing usług zdrowotnych” ,  Wydanie trzecie zmienione. Wolters 

Kluwer , Warszawa 2013 
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Przedstawione publikacje poszerzają i wzbogacają dorobek polskich badaczy  w obszarze 

marketingu usług zdrowotnych w aspekcie teoretycznym i możliwości zastosowań 

praktycznych.  

 

Uczestniczyłam w wielu polskich i międzynarodowych konferencjach naukowych 

prezentując swoje wyniki badań i rozważań naukowych, które spotykały się                             

z zainteresowaniem oraz wysoką oceną. Uczestniczyłam w panelach dyskusyjnych  

dotyczących rozważań na temat marketingu usług, w tym marketingu usług 

ubezpieczeniowych i usług zdrowotnych. Współpracuje z Zakładem Ubezpieczeń 

Gospodarczych (kierownik prof. zw. dr hab. Krystyna Znaniecka) Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Katowicach oraz Katedrą Ubezpieczeń, Uniwersytetu Ekonomicznego     

w Poznaniu ( kierownik prof. dr hab. Jerzy Handschke). 

Dynamiczny rozwój rynku ubezpieczeniowego wymusza na firmach 

ubezpieczeniowych nie tylko wykorzystywanie marketingu i podejmowanie aktywnych 

działań marketingowych, ale również znajomości procesu podejmowania decyzji przez 

klientów i ich zachowań. Podstawą sukcesu firmy i jej trwałej przewagi konkurencyjnej jest 

zaspokojenie określonych potrzeb i wymagań klientów przez dostarczenie zadowolenia          

w sposób bardziej wydajny i skuteczny niż konkurenci. Firmy ubezpieczeniowe starają się 

konkurować produktami, ale ich usługi są podobne w ramach całej konkurencji. Dlatego 

bardzo istotne są podejmowane przez firmy działania marketingowe, które polegają przede 

wszystkim na zaspakajaniu ludzkich potrzeb i rozwiązywaniu problemów, aby działania 

marketingowe były maksymalnie skuteczne. Istotne jest, by znać dobrze klienta do którego 

kierujemy naszą ofertę, czyli ważne jest by znać jego zachowanie i czynniki, które wpływają 

na te zachowania. Obecnie firmy ubezpieczeniowe coraz bardziej skupiają się na kliencie         

i jego opinii na temat firmy i usług jakie oferuje.  Dlatego nie wystarczają już tylko badania 

strony podażowej, ale stało się istotne i ważne aby także analizować i badać zachowania 

klientów. Problem zachowań jest szeroki oraz dotyczy nie tylko poznania prawidłowości         

i zasad postępowania człowieka, sposobów reagowania na bodźce, postępowania                    

w określonych sytuacjach, lecz także dociekania wpływu różnych uwarunkowań 

zewnętrznych i wewnętrznych na to postępowanie. Znajomość rynku ubezpieczeniowego oraz  

współpraca z Departamentami Obsługi Klienta Indywidualnego oraz Departamentami 
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CRM firm ubezpieczeniowych pozwoliła mi na przygotowanie i wykorzystanie 

ankietowych narzędzi badawczych do diagnozowania i analizowania zachowań klientów na 

rynku ubezpieczeniowym. Wynikiem prowadzonych badań jest monotematyczny cykl 

artykułów:  

• Czynniki wpływające na decyzje zakupu ubezpieczeń majątkowych przez klienta,        

w: Ubezpieczenia ryzyka katastroficznego, praca zbiorowa pod. Red. I. Jędrzejczyk,   

Bożek- Węglarz, Wyd. AE w Katowicach, Katowice 2008   

• Loyalty within market of Insurance Service, Економiка: проблеми теорiї та 

практики, Випуcк 258 ,Tom IV, Ukraina 2009 

• Zachowania młodych klientów na rynku usług ubezpieczeniowych. [w:] Marketing 

przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. zachowania nabywców wczoraj, dziś          

i jutro. Pod red. G. Rosa, A. Smalec Zeszyty Naukowe Uniwersytetu szczecińskiego 

nr 594 Ekonomiczne problemy usług nr 54  Wyd. Naukowe Uniwersytetu 

Szczecińskiego, Szczecin 2010 

• Models of customers behaviour on the market of the insurance services. 

Współautorstwo F. Hoffmann Uniwersytet Dundee Szkocja [w:] Економiка: 

проблеми теорiї та практики, Випуcк 262 Tom XII pod red. A.A. Pokomiłow. 

(artykuł recenzowany   przez dwóch profesorów) Ukraina 2010 

• Wykorzystywane nowe narzędzia komunikacji marketingowej przez firmy 

ubezpieczeniowe jako czynnik inspirujący zachowania klientów. [w:] Komunikacja 

rynkowa. Strategie i instrumenty pod red. B. Pilarczyk. Zeszyty naukowe nr 208 Wyd. 

UE w Poznaniu, Poznań 2011 

• New trends in behaviour of individual clients in the insurance market, Современный 

научный вестник  , Nr 13 ( 152)Ukraina 2013 

 

Wydane w ramach cyklu monotematycznego publikacje, odzwierciedlają rezultaty 

przeprowadzonych badań i analiz zachowań klientów na rynku ubezpieczeniowym. 

Uzupełniają i rozwijają wiedzę  dotyczącą omawianych zagadnień , wskazują problemy 

wymagające szerszej analizy, pogłębionych badań, aktualnej interpretacji zdarzeń oraz 
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modyfikacji istniejących koncepcji poprzez  doprecyzowanie do specyfiki rynku                  

ubezpieczeniowego 

Najważniejsze, osiągnięte wyniki badawcze cyklu monotematycznego wynikają, moim 

zdaniem z : 

 

• uzupełnienia wiedzy w zakresie identyfikacji i systematyzacji zachowań klientów  

      na rynku  ubezpieczeniowym, 

• objęcia badaniami problematyki lojalności klientów wobec firm ubezpieczeniowych, 

• identyfikacji czynników wpływających na decyzje zakupu usług ubezpieczeniowych, 

• identyfikacji źródeł informacji, które najbardziej wpływają na zachowania klientów na 

rynku ubezpieczeniowym, 

• przeprowadzenia badań empirycznych dotyczących zachowań klientów na rynku 

ubezpieczeniowym, 

• określenia nowych trendów w zachowaniach klientów firm ubezpieczeniowych. 

 

Firmy ubezpieczeniowe klasyfikują swoich klientów według wieku, płci, dochodu, 

posiadanego majątku czy tez wykonywanego zawodu. Lecz, chcąc nie tylko stworzyć 

określone usługi ubezpieczeniowe adresowane do konkretnych grup klientów , ale również 

mieć pewność, że spotkają się one z zainteresowaniem. Firmy ubezpieczeniowe powinny,        

a wręcz muszą mieć wiedzę na temat zainteresowań swoich klientów, znać ich gusty czy 

sposoby spędzania wolnego czasu. Konieczne jest gromadzenie przez nie wiedzy o 

zachowaniach klientów, ich potrzebach, motywach postępowania czy sposobach 

podejmowania decyzji. Takie działania wymagają podejścia systemowego- począwszy od 

analizy potrzeb, poprzez dostosowywanie oferty do ich wymagań, dostarczenie rzetelnej 

informacji o usłudze i dbałość o dobre stosunki z klientami w okresie posprzedażowym, czy 

tez w procesie likwidacji szkody. Obecnie klienci są w lepszej sytuacji niż w czasach 

gospodarki centralnie planowanej, gdy oferta ubezpieczeniowa była bardzo ograniczona. Dziś 

klient ma swobodę wyboru zakładu ubezpieczeń i oferowanych przez niego usług,                 

co powoduje, że przed dokonaniem wyboru analizuje, czy dana oferta zaspakaja jego 

potrzeby, oczekiwania, postawy, opinie i decyzje nabywcze. Klient jest bardziej świadomy, 
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czego pragnie i czego oczekuje od firmy ubezpieczeniowej. Poszukuje ubezpieczeń, które 

zaspokoją jego oczekiwania nie tylko pod względem wysokości składki, ale również zakresu 

udzielonej ochrony czy jakości oferowanych usług. Wiedza na temat zachowań klientów 

indywidualnych na rynku usług ubezpieczeniowych jest niezbędna dla instytucji regulujących 

i nadzorujących rynek ubezpieczeniowy, jak i również dla firm ubezpieczeniowych które 

mogą dzięki temu zwiększyć efektywność poprzez dopasowanie własnych działań 

marketingowych, oferty rynkowej do poszczególnych zdefiniowanych grup klientów. 

 Zagadnienia związane z zachowaniem klientów na rynku usług ubezpieczeniowych stają się 

interesującym teoretycznie, jak i również praktycznie, problemem w ekonomii. Badania nad 

zachowaniami klientów należą do najmłodszych ale zarazem do najszybciej rozwijających 

się. Istnieje wiele publikacji na ten temat. Jednak brak jest publikacji na temat zachowań 

klientów na rynku ubezpieczeniowym. W literaturze polskiej czy obcojęzycznej są nieliczne 

opracowania na temat zachowań klientów na rynkach finansowych, w ramach których 

wspomina się o rynku usług ubezpieczeniowych. Powyższe sformułowania, dotyczące 

znaczenia znajomości potrzeb, zachowań klientów czy ich wpływu na sukces firm 

ubezpieczeniowych oraz zainteresowanie tym tematem przez same firmy ubezpieczeniowe 

wpłynęły na podjęcie  badań na temat  zachowań klientów na rynku ubezpieczeniowym.. 

Przedstawione powyżej rozważania  badawcze poparte rozpoznaniem literaturowym 

oraz badaniami empirycznymi były podstawą przygotowania monografii pt. „Zachowania 

klientów indywidualnych w procesie zakupu usługi ubezpieczeniowej”, wydanej przez 

Wolters Kluwer, Warszawa 2013 

Recenzentami wydawniczymi był: Prof. dr hab. Irena Jędrzejczyk SGGW w Warszawie, prof. 

dr hab. Jacek Lisowski Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu oraz Prof. dr hab. Sławomir 

Smyczek Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. 

Praca ma charakter wielowątkowy i interdyscyplinarny . Podjęto w niej problemy 

istotne dla funkcjonowania rynku usług ubezpieczeniowych w Polsce, dla zarządzania 

marketingowego podmiotami należącymi nie tylko do sektora ubezpieczeń, ale i do sfery 

infrastruktury rynkowej gospodarki. Ze względu na poznawczy charakter wymienionego 

opracowania oraz znaczenia metodologicznego  w zakresie badań oczekiwań  i postępowania 

klientów  indywidualnych na polskim  rynku ubezpieczeniowym, jest to praca nowatorska.  

Jej oryginalność polega w szczególności  na opracowaniu propozycji rozwiązań 
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aplikacyjnych dla Ubezpieczycieli, służących wykorzystaniu marketingu relacji                      

do umocnienia relacji lojalnościowych z klientami indywidualnymi. Istotna jest również 

ocena postaw naukowych i źródeł informacji o zachowaniach klientów dla programowania 

działań marketingowych w ubezpieczeniach. Kluczowym zagadnieniem jest również 

przeprowadzenie  klasyfikacji czynników zmian zachowań klientów indywidualnych na 

rynku  ubezpieczeniowym w Polsce oraz dokonanie typologii klientów  na tym rynku.          

W miarę podnoszenia się stopy życiowej klientów oraz przemian społeczno- kulturowych 

zachodzących w Polsce, zaczęły się zmieniać zachowania klientów w zakresie 

podejmowanych przez nich decyzji odnośnie  sposobów i środków zaspokajania potrzeb 

ubezpieczeniowych. Problematyka zachowań klientów stanowi wciąż jeden z bardziej 

interesujących teoretycznie, a także praktycznie, obszarów badawczych. Pomimo dużego 

zainteresowania tą problematyką brakuje opracowań na temat zachowań na rynku 

ubezpieczeniowym. Zaprezentowane w niniejszej  monografii  studia literaturowe oraz 

analizy wyników badań bezpośrednich stanowią pionierską próbę kompleksowego spojrzenia 

na zachowania klientów na rynku  ubezpieczeniowym. 

Najważniejsze, posiadające walor oryginalności osiągnięcia tej pracy wynikają, moim 

zdaniem z : 

• przeprowadzenia szerokich badań literaturowych w zakresie kwestii definicyjnych           

i koncepcyjnych związanych z zachowaniem klientów indywidualnych na rynku 

ubezpieczeniowym, 

• uzupełnienia wiedzy w zakresie identyfikacji i systematyzacji zachowań klientów 

indywidualnych na rynku  ubezpieczeniowym  

• zaproponowania własnej definicji zachowań klientów na rynku ubezpieczeniowym, 

• określenia charakteru reakcji między poszczególnymi często odmiennymi 

uwarunkowaniami, 

• opracowanie zintegrowanego narzędzia badawczego oraz pomiaru w oparciu o stworzony 

kwestionariusz ankiety, 

• przeprowadzenie typologii klientów  na polskim rynku ubezpieczeniowym, 

• opracowanie segmentacji rynku ubezpieczeniowego 
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• przedstawienie kierunków wykorzystania wiedzy o zachowaniach klientów                     

w działalności marketingowej firm ubezpieczeniowych. 

W okresie przygotowania omawianej monografii uczestniczyłam w ponad 20 ogólnopolskich 

i międzynarodowych konferencjach naukowych, co umożliwiło mi nawiązanie kontaktów        

z badaczami zachowań konsumentów. Moja dalsza praca naukowo- badawcza koncentruje się 

nadal wokół problemów rynku ubezpieczeniowego  oraz zakresu adaptacji dorobku 

marketingu przez firmy ubezpieczeniowe. 
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WYKAZ PRAC NAUKOWO- BADAWCZYCH  

 

Lp. 
Temat naukowo-

badawczy 

Samodzielne opracowane 

zagadnienia 
Forma 

Rodzaj 

badań 

Okres 

badań 

1. 
Promocja usług 

ubezpieczeniowych 

Badanie źródeł informacji na 

temat ubezpieczeń, wpływ 

środków reklamy na 

potencjalnych klientów i ich 

ocena 

raport z 

badań 

badania 

własne 
1994-1995 

2. 

Etapy tworzenia strategii 

marketingowej firm 

ubezpieczeniowych 

Zastosowanie analizy SWOT dla 

firmy ubezpieczeniowej. 

Pięcioelementowa koncepcja 

marketingu-mix firm 

ubezpieczeniowych 

raport z 

badań 

 

badania 

własne 

 

1996-1997 

3. 

Promocja jako 

najczęściej 

wykorzystywany 

element            

marketingu-mix przez 

firmy ubezpieczeniowe 

• źródła informacji o usługach 

ubezpieczeniowych 

• metody promocji i ich wpływ 

na decyzje klientów 

raport z 

badań 

badania 

własne 
1998 

4. 

Rola agenta i dealera w 

prawidłowym 

funkcjonowaniu rynku 

ubezpieczeń 

• efektywność pracy 

pośrednika 

ubezpieczeniowego w 

sprzedaży usług 

• czynniki wpływające na 

pozytywną ocenę agenta 

ubezpieczeniowego 

• ocena korzyści w 

prowadzenia sieci dealerskiej 

raport z 

badań 

badania 

własne 
1999-2001 
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5. 

Działalność 

marketingowa w 

przedsiębiorstwach i 

organizacjach w Polsce 

w warunkach unijnych 

Działalność marketingowa w 

obszarze firm 

ubezpieczeniowych 

publikacja 
badania 

statutowe 
2005-2006 

6. 

Rola marketingu w 

tworzeniu przewagi 

konkurencyjnej 

Działalność marketingowa firm 

ubezpieczeniowych w aspekcie 

tworzenia przewagi 

konkurencyjnej 

publikacja 
badania 

statutowe 
2007 

7. 

Kształtowanie lojalności 
w działaniach 

marketingowych na 
wybranych rynkach 

Zachowania klientów na rynku 
usług ubezpieczeniowych jako 

podstawa działalności 
lojalnościowej firm 

publikacja 
badania 

statutowe 
2008 

8. 
Strategie marketingowe 
na wybranych rynkach 

Wykorzystywane strategie 
marketingowe przez firmy 

ubezpieczeniowe 

raport z 
badań 

badania 
statutowe 

2009 

9. 

Narzędzia i techniki 
komunikacji 

marketingowej XXI 
wieku 

Nowe narzędzia i techniki 
komunikacji w publicznej służbie 

zdrowia 
publikacja 

badania 
statutowe 

2010-2011 
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Prezentacja monografii 

 

Zachowania klientów indywidualnych 

w procesie zakupu usługi ubezpieczeniowej. 

Wolters Kluwer 2013 
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Opracowana monografia jest kolejnym etapem kontynuacji procesu moich dociekań 

naukowych związanych z funkcjonowaniem rynku usług ubezpieczeniowych i zakresu 

wykorzystywania dorobku marketingu przez firmy ubezpieczeniowe w Polsce oraz 

powstających nowych obszarów badawczych, dotyczących relacji wynikających                     

z poszerzających się form kontaktów z klientem. W miarę podnoszenia się stopy życiowej 

klientów oraz przemian społeczno- kulturowych zachodzących w Polsce, zaczęły się zmieniać 

zachowania klientów w zakresie podejmowanych przez nich decyzji odnośnie do sposobów     

i środków zaspokajania potrzeb ubezpieczeniowych. Problematyka zachowań klientów 

stanowi wciąż jeden z bardziej interesujących teoretycznie a także praktycznie obszarów 

badawczych. Pomimo dużego zainteresowania tą problematyką brakuje opracowań na temat 

zachowań na rynku ubezpieczeniowym. Zaprezentowane w niniejszej  pracy studia 

literaturowe i analizy wyników badań bezpośrednich stanowią pionierską próbę 

kompleksowego spojrzenia na zachowania klientów na rynku  ubezpieczeniowym. Rynek 

usług ubezpieczeniowych w Polsce funkcjonujący według zasad gospodarki wolnorynkowej 

jest rynkiem stosunkowo młodym, wciąż rozwijającym się. Ulega on ciągłym dynamicznym 

zmianom tak po stronie popytu, jak i podaży. Tak więc: 

• zmienia się liczba działających firm ubezpieczeniowych, 

• wprowadza się nowe usługi czy systemy komunikacyjne jako metody w budowaniu 

przewagi konkurencyjnej, 

• coraz większe znaczenie ma wzrost poziomu i jakości świadczonych usług 

ubezpieczeniowych wywołanych wzrostem wymagań i świadomości klientów, pod 

wpływem przemian cywilizacyjno-kulturowych zmieniają się wzorce postępowania 

klientów, 

• klienci nastawieni są na bezpieczeństwo własne i swojej rodziny. 

   Usługa ubezpieczeniowa  sprzedawana przez firmy ubezpieczeniowe należy do grupy usług 

przedpłaconych z tą zasadniczą różnicą, że w przypadku usługi ubezpieczeniowej konsumpcja 

tej usługi nie jest pewna (częstotliwość szkód zależy od specyfiki usługi, ale może ona 

kształtować się  na poziomie np. do 20%). Wynika z tego, że klient kupując usługi 

ubezpieczeniowe przez wiele lat może nie zrealizować (skonsumować )zakupionej usługi. 

Każdy klient de facto kupuje obietnice realizacji danego typu świadczenia. Wybór danej 
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firmy ubezpieczeniowej podejmowany jest przez klienta często tylko w oparciu o cenę bez 

szczegółowego porównania produktów poszczególnych firm. 

Te wszystkie czynniki wymuszają na firmach ubezpieczeniowych nie tylko 

korzystanie z narzędzi marketingu i podejmowanie aktywnych działań marketingowych,       

ale również przeprowadzanie badań nad procesem podejmowania decyzji przez klientów i nad 

ich zachowaniami. 

Podstawą sukcesu firmy i jej trwałej przewagi konkurencyjnej jest zaspokojenie 

określonych potrzeb i wymagań klientów przez dostarczenie zadowolenia w sposób bardziej 

wydajny i skuteczny niż konkurenci. Zakłady ubezpieczeń starają się konkurować 

produktami, ale ich usługi są podobne w ramach całej konkurencji. 

    Dlatego bardzo istotne są podejmowane przez  firmy ubezpieczeniowe działania 

marketingowe, które mają  na celu wyróżnienie produktów spośród konkurencji, zdobycie        

i utrzymanie klienta, a tym samym umocnienie pozycji na rynku. Działania marketingowe 

firm ubezpieczeniowych  polegają  również na zaspokajaniu ludzkich potrzeb w zakresie 

ochrony przed następstwami zajścia zdarzenia (skutkami ryzyka). 

Warunkiem skuteczności działań marketingowych jest poznanie zachowań klienta                    

i zidentyfikowanie czynników, które wpływają na te zachowania. Obecnie zakłady 

ubezpieczeń coraz bardziej skupiają się na kliencie i jego opinii na temat firmy i usług, jakie 

mu się oferuje. 

Problem zachowań jest szeroki, obejmuje nie tylko poznanie prawidłowości i zasad 

postępowania człowieka, sposobów reagowania na bodźce, działania w określonych 

sytuacjach, lecz także dociekanie wpływu różnych uwarunkowań zewnętrznych                        

i wewnętrznych na to postępowanie. 

Zagadnienia związane z zachowaniem klientów na rynku usług ubezpieczeniowych 

stają się ważne nie tylko ze względów poznawczych, ale również ekonomicznych. Natomiast 

dynamiczny rozwój rynku ubezpieczeń w Polsce stwarza szczególne zapotrzebowanie na 

wnikliwe analizy i oceny zachowań klientów indywidualnych na tym rynku. Potrzeba takich 

badań jest obecnie nie tylko aktualna, ale również ważna – tak ze względów poznawczych, 

jak metodologicznych i praktycznych. Istnieją niedostatecznie odkryte, a tym samym 

niewyjaśnione obszary badań dotyczących zachowań klientów na rynku usług 

ubezpieczeniowych. Problematyka ta nabiera jeszcze większego znaczenia z jednej strony       
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w sytuacji dużej zmienności otoczenia, nasycenia rynku, dużej konkurencji, a z drugiej strony 

– indywidualizacji potrzeb klienta coraz bardziej świadomego swoich wyborów i reakcji, 

oczekującego kompleksowych rozwiązań i propozycji. 

Monografia jest próbą kompleksowego zaprezentowania zagadnień związanych           

z  zachowaniem klientów indywidualnych w procesie zakupu usługi ubezpieczeniowej, 

zarówno od strony teoretycznej, jak i w oparciu o własne badania empiryczne.     

Poprzez przyjęty w monografii tok badawczy starałam się uzyskać określone cele           

i zweryfikować hipotezy. 

Cele i hipoteza pracy 

Celem teoretycznym pracy było wyjaśnienie i uporządkowanie podstawowych 

kategorii, pojęć i definicji związanych  zachowaniem klientów na rynku usług 

ubezpieczeniowych w świetle krytycznej analizy literatury przedmiotu, jak i ogólnych 

prawidłowości rynkowych, a także usystematyzowanie dorobku naukowego w tej dziedzinie. 

Tak określone cele – teoretyczny i poznawczy wymagały wyodrębnienia wielu celów 

uzupełniających. Za takie uznano: 

• identyfikację czynników wpływających na zachowania klientów na rynku usług 

ubezpieczeniowych, 

• identyfikację i charakterystykę potrzeb w zakresie ubezpieczeń klientów, 

• określenie źródeł informacji wykorzystywanych przez klientów indywidualnych         

w procesie zakupu usługi ubezpieczeniowej, 

• charakterystykę postępowania klienta na poszczególnych etapach procesu 

decyzyjnego na rynku usług ubezpieczeniowych, 

• wyodrębnienie oraz opis grup typologicznych klientów indywidualnych oraz 

segmentów na rynku usług ubezpieczeniowych. 

Do celów metodycznych pracy należy zaliczyć: rozstrzygnięcie problemów 

koncepcyjno - metodycznych związanych z badaniem zachowań klientów na rynku usług 

ubezpieczeniowych, wypracowanie metod i technik badawczych najbardziej przydatnych do 

identyfikacji zachowań klientów indywidualnych, a także metod statystycznych niezbędnych 

do określenia grup typologicznych i segmentów na tym rynku. 

Cele badań zachowań klientów na rynku usług ubezpieczeniowych mogą być różne     

w zależności od określonego problemu badawczego: ustalenie podstawowych cech klientów, 
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określenie potrzeb i motywacji klientów, poznanie preferencji i opinii klientów dotyczących 

oferty usługowej zakładów ubezpieczeń, zrozumienie i wyjaśnienie zachowań klientów, 

poznanie ich specyfiki, znalezienie możliwości ich kształtowania, zidentyfikowanie i ocena 

nowych możliwości rynkowych oraz luk w zaspokajaniu potrzeb ubezpieczeniowych             

w związku z nowymi trendami w stylu życia. 

Badania zachowań klientów na rynku usług ubezpieczeniowych obejmują 

bezpośrednią rejestrację zachowania, a więc liczbę zakupionych polis ubezpieczeniowych, 

warunki zakupu, form płatności, miejsc zakupu, sposobów zakupu, zwyczajów. Obejmują 

również badanie opinii klientów na temat ubezpieczeń, planów, zamiarów zakupu, upodobań, 

preferencji, motywów podejmowania decyzji oraz różnych innych uwarunkowań zachowań 

klientów, a także mechanizmów postępowania uzależnionych od dochodu, wieku itd., a także 

badanie wiedzy klientów na temat ubezpieczeń. Podmiotem badania zachowań klientów są 

indywidualni klienci. 

Celem aplikacyjnym pracy było wskazanie możliwości i sposobów praktycznego 

wykorzystania wiedzy na temat zachowań klientów indywidualnych przez firmy 

ubezpieczeniowe  w działalności marketingowej oraz wyboru instrumentów marketingowych 

do oddziaływania na rynku. 

Przedmiotem badań były zatem zachowania klientów indywidualnych na rynku usług 

ubezpieczeniowych i czynniki je determinujące. Badaniami bezpośrednimi objęto osoby 

dorosłe, które posiadały samodzielność finansową. Analiza funkcjonowania rynku usług 

ubezpieczeniowych objęła okres dwudziestoletni, od  1990 roku tj. od momentu rozpoczęcia 

transformacji tego sektora usług w Polsce do 2010 roku. Badania bezpośrednie 

przeprowadzone zostały od stycznia 2011 roku do maja 2012. Czas badań umożliwił zebranie 

informacji jak i również  i przeprowadzenie analiz, oceny  i porównań na temat zachowań 

klientów indywidualnych na rynku usług ubezpieczeniowych i pozwolił na dokonanie 

typologii klienta indywidualnego i określenia segmentów na tym rynku 

W pracy została podjęta próba weryfikacji hipotezy głównej, zgodnie z którą 

zachowania na rynku usług ubezpieczeniowych uzależnione są od wąskiej grupy czynników 

wpływających na te zachowania. Czynnikami tymi, a jednocześnie warunkami koniecznymi 

do wystąpienia określonego zachowania klienta indywidualnego na rynku usług 
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ubezpieczeniowych są: dochody, wykształcenie, wrażliwość na ryzyko, wiedza                         

i doświadczenia klientów indywidualnych. 

Ponadto w pracy dokonano weryfikacji hipotez szczegółowych, w których przypuszcza 

się, że: 

• na polskim rynku ubezpieczeniowym istnieją zakłady ubezpieczeń oferujące 

podobne usługi ubezpieczeniowe, taka sytuacja sprzyja dużemu zdywersyfikowaniu 

zachowań klientów, co prowadzi do pojawienia się zjawiska ryzyka utraty klienta, 

• potrzeby klientów w zakresie ubezpieczeń są bardzo różne, ale można je pogrupować 

w sposób hierarchiczny od potrzeby ubezpieczeń podstawowych do specjalnych, 

• klienci preferują tradycyjne formy zawierania umów ubezpieczeniowych , przede 

wszystkim poprzez pośrednika ubezpieczeniowego i wybierają zakłady ubezpieczeń, 

z którymi mają największe doświadczenie, 

• główne typy klientów na rynku usług ubezpieczeniowych można wyodrębnić i opisać 

według ich postaw wobec dokonywania zakupu usługi ubezpieczeniowej. 

Realizacja poszczególnych celów szczegółowych pracy oraz prezentacja wyników badań 

literaturowych i empirycznych odbyła się w ramach dyskusji prowadzonej w pięciu 

zasadniczych rozdziałach monografii.  Rozdział pierwszy opisuje charakterystykę rynku 

ubezpieczeniowego, regulacje prawne oraz specyfikę usługi ubezpieczeniowej. W rozdziale 

drugim zostało przedstawione w oparciu o analizę krytyczną polskiej i zagranicznej literatury, 

ujęcie teoretyczne zachowań klientów oraz została  określona specyfika zachowań na rynku 

usług ubezpieczeniowych. Został usystematyzowany  dorobek naukowy w zakresie 

czynników wpływających na zachowania klientów na rynku usług ubezpieczeniowych. 

Rozdział trzeci przedstawia analizę poznawczą źródeł  informacji o klientach i ich 

zachowaniach na rynku usług ubezpieczeniowych. W dalszej kolejności zaprezentowano 

założenia, cele i metody zastosowane w badaniach zachowań klientów na rynku usług 

ubezpieczeniowych. Zawarto tu także charakterystykę i dobór próby badawczej.  Ostatnie 

dwa rozdziały są wynikiem przeprowadzonych badań . W rozdziale czwartym opisano 

zachowania klientów indywidualnych według postaw dokonywania zakupu usługi 

ubezpieczeniowej  oraz  przedstawiono grupę czynników wpływającą na te zachowania.         

W rozdziale piątym opisano tworzenie typologii klientów indywidualnych na rynku usług 
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ubezpieczeniowych. Przedstawiono rodzaje typów klientów i segmentację na rynku usług 

ubezpieczeniowych.  

     Zaproponowany układ i zawartość poszczególnych rozdziałów monografii służyły 

wsparciu zamierzeń autorki w zakresie uzupełnienia istniejącej luki wiedzy oraz wskazania 

nowych, ważnych kierunków rozwoju wiedzy na temat zachowań klientów na rynku 

ubezpieczeń.  

Osiągnięte wyniki badawcze 

Analiza źródeł wtórnych i przeprowadzone badanie bezpośrednie wśród klientów 

indywidualnych korzystających z usług firm ubezpieczeniowych umożliwiły realizację 

postawionych celów, a także pozwoliły na: 

 

• prezentację rozwoju i funkcjonowania rynku usług ubezpieczeniowych, 

• omówienie specyfiki, funkcji oraz  klasyfikacji usługi ubezpieczeniowej, 

• ukazanie istoty postępowania klienta na poszczególnych etapach procesu decyzyjnego na 

rynku usług ubezpieczeniowych. Zachowania klientów na rynku usług 

ubezpieczeniowych odnoszą się do zachowań, które rozpoczynają się od uświadomienia 

potrzeby, a następnie poszukiwania możliwości jej zaspokojenia poprzez zakup, 

użytkowanie (korzystanie z ochrony ubezpieczeniowej) i ocenę opartą na własnych 

doświadczeniach (jeśli w okresie ubezpieczenia była zgłaszana szkoda) lub opartą              

o poczucie posiadanej ochrony i bezpieczeństwa z tym związanego, 

• analizę procesu podejmowania decyzji o zakupie usługi ubezpieczeniowej i ich rodzajach, 

• wyodrębnienie grup typologicznych. Podstawą wyodrębnienia głównych typów były 

postawy wobec dokonywania zakupu usługi ubezpieczeniowej. Wyróżnione w ten sposób 

typy klientów indywidualnych scharakteryzowano, biorąc pod uwagę psychologiczno-

demograficzno-ekonomiczne zachowania w czasie podejmowania decyzji o zakupie 

usługi ubezpieczeniowej. 

Zebrana w monografii wiedza o zachowaniach klientów na rynku usług 

 ubezpieczeniowych może zostać wykorzystana przez zakłady ubezpieczeń w celu lepszego 

dopasowania własnych działań i oferty rynkowej do oczekiwań klientów, a tym samym do 

zwiększenia efektywności sieci sprzedaży (zwiększenie liczby polis u poszczególnych 
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klientów), zmniejszenie kosztów akwizycyjnych (adresowanie ofert do posiadanych 

klientów), zmniejszenie kosztów marketingowych (kierowanie poszczególnych kampanii 

reklamowych do poszczególnych grup docelowych). 

 

Najważniejsze posiadające walor oryginalności osiągnięcia tej pracy wynikają 

moim zdaniem z  : 

• samodzielnego zmodyfikowania i wdrożenia metod oceny zachowań klientów na rynku 

jak również metod oceny aktywności marketingowej ubezpieczycieli wpływające na te 

zachowania, 

• przeprowadzenia  klasyfikacji czynników zmian zachowaniach klientów indywidualnych 

na rynku usług ubezpieczeniowych w Polsce, 

• objęcia badaniami problematyki segmentacji rynku usług ubezpieczeniowych                  

ze szczególnym uwzględnieniem jej istoty, kryteriów segmentacji rynku i podziału 

segmentów na rynku usług ubezpieczeniowych według zachowań klientów.  

• przeprowadzenia  typologii klientów indywidualnych na rynku usług ubezpieczeniowych 

w Polsce według ich zachowań, 

• samodzielnego opracowania propozycji rozwiązań aplikacyjnych służących podnoszeniu 

świadomości ubezpieczeniowej klientów indywidualnych, 

• opracowania propozycji rozwiązań aplikacyjnych dla Ubezpieczycieli, służących 

wykorzystaniu marketingu relacji do umocnienia relacji lojalnościowych z klientami 

indywidualnymi. 

Dokonane w monografii  studia literaturowe i analizy wyników badań bezpośrednich 

stanowią krok w kierunku poznawania złożonego problemu badawczego, jakim są 

zachowania klientów indywidualnych na rynku ubezpieczeniowym. Monografia  porządkuje  

i poszerza wiedzę z zakresu teorii zachowań klientów na rynku usług ubezpieczeniowych. 

Przedstawiona do oceny monografia oraz cykl publikacji monotematycznych nie 

wyczerpują całości problematyki omawianych zagadnień. Aktualnie w kręgu moich 

szczególnych zainteresowań znajduje  się systemowe ujęcie badań  w zakresie  zachowań 

klientów  firm ubezpieczeniowych. Natomiast  z uwagi na coraz większe zainteresowanie 

klientami przez firmy ubezpieczeniowe, a zwłaszcza identyfikacją i charakterystyką 

zachowań tych klientów na rynku ubezpieczeniowym, interesujące wydaje się 
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przeprowadzenie badań w zakresie zachowań klientów z podziałem na tych, którzy dokonują 

zakupu usługi po raz pierwszy, i klientów, którzy zgłaszali już swoje szkody, a także analiza 

zachowań klientów, którzy nie posiadają usług ubezpieczeniowych, ale korzystali                    

z odszkodowania jako osoby trzecie – poszkodowane. W przypadku tych klientów fakt 

otrzymania odszkodowania może powodować, że zaczynają oni podejmować decyzje zakupu 

usługi ubezpieczeniowej pod wpływem dobrej oceny przebiegu procesu likwidacyjnego. 

Przydatne zatem byłoby opracowanie modelu zachowań klientów tego typu. 

 


