
dr hab. Agnieszka Żbikowska, prof. UEK 

Katedra Marketingu 

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 

 

 

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Hat 

ETNOCENTRYZM KONSUMENCKI NA RYNKU USŁUG UBEZPIECZENIOWYCH 

napisanej pod kierunkiem prof. zw. dra hab. Sławomira Smyczka, 

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2015 r. 

 

 

Postępująca globalizacja i wchodzenie wielu przedsiębiorstw na rynki międzynarodowe 

wymagają od menedżerów szerokiej wiedzy dotyczącej otoczenia, a w szczególności 

znajomości postaw i motywów zachowań konsumentów na rynkach zagranicznych. Wiedza ta 

z jednej strony umożliwia standaryzację przynajmniej części narzędzi marketingowych, 

z drugiej zaś – pozwala odkryć bariery wykorzystania ujednoliconych działań. Do takich barier 

można zaliczyć różnice kulturowe między poszczególnymi narodami, w tym poziom natężenia 

postaw etnocentrycznych i związany z nimi etnocentryzm konsumencki. 

Jak twierdzą N.-T. Siamagka i G. Balabanis, ostatni, światowy kryzys finansowy 

pokazał, jak trwałym i rozpowszechnionym zjawiskiem jest etnocentryzm konsumencki. Po 

2007 roku nasiliły się bowiem działania rządów wielu państw, które zachęcały konsumentów 

do kupowania produktów lokalnych i wspierania dzięki temu krajowych gospodarek. Do takich 

działań dołączyło również wiele przedsiębiorstw, odwołując się w swoich kampaniach 

promocyjnych do etnocentryzmu nabywców. Jednocześnie wzmacnianie zachowań 

etnocentrycznych może rodzić problemy dla koncernów międzynarodowych, które – 

poszukując konsumentów na rynkach zagranicznych – mogą spotkać się z nieprzychylnym 

nastawieniem potencjalnych nabywców. 

Przedsiębiorstwa stają więc przed dylematem, czy ujawniać, podkreślać kraj 

pochodzenia swoich produktów. Wybór ten dodatkowo komplikuje to, iż wielu konsumentów 

ocenia produkt właśnie przez pryzmat kraju jego pochodzenia. Brak jest jednak 

jednoznacznych wyników badań dotyczących znaczenia kraju pochodzenia dla akceptacji 

produktów przez nabywców i dających się uogólnić na różne rodzaje dóbr oraz usług. 

Dotychczasowy stan wiedzy rzadko pozwala wyraźnie stwierdzić, w jakim stopniu konsumenci 

w swoich wyborach kierują się patriotyzmem ekonomicznym, w szczególności w odniesieniu 

do usług. 
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Stąd też należy podkreślić trafność i aktualność wyboru problemu badawczego, który 

stał się kanwą rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Hat, jak również docenić 

interdyscyplinarny charakter pracy. Autorka łączy wiedzę z zakresu marketingu, socjologii, 

psychologii, finansów i ubezpieczeń. Celem głównym rozprawy – jak pisze Autorka we wstępie 

– jest identyfikacja poziomu i charakteru zjawiska etnocentryzmu konsumenckiego na rynku 

usług ubezpieczeniowych w Polsce. Realizacja celu głównego wspomagana była przez 

określenie zestawu celów: teoretyczno-poznawczego, metodycznego i aplikacyjnego, którymi 

były kolejno: 

1. Ustalenie typologii konsumentów indywidualnych na rynku usług ubezpieczeniowych, 

w kontekście etnocentryzmu; 

2. Usystematyzowanie wiedzy o źródłach informacji i metodach badań etnocentryzmu 

konsumenckiego oraz wypracowanie metod i narzędzi badawczych niezbędnych do 

identyfikacji tego zjawiska; 

3. Wskazanie możliwości i obszarów praktycznego wykorzystania wiedzy na temat postaw 

konsumentów wobec usługodawców krajowych i zagranicznych w procesie podejmowanie 

strategicznych decyzji marketingowych w instytucjach ubezpieczeniowych działających 

na polskim rynku. 

Dodatkowo Autorka przedstawiła także cele szczegółowe, takie jak: 

- Charakterystyka rynku usług ubezpieczeniowych w Polsce; 

- Określenie kryteriów identyfikacji usługodawców krajowych i zagranicznych przez 

konsumentów na rynku usług ubezpieczeniowych; 

- Określenie roli kraju pochodzenia jako kryterium wyboru w procesie nabywania 

ubezpieczeń; 

- Identyfikacja czynników różnicujących poziom etnocentryzmu konsumenckiego na rynku 

usług ubezpieczeniowych. 

 Należy podkreślić, że główny cel pracy został sformułowany poprawnie. Jest to cel 

ambitny, wskazujący na kompleksowe podejście Autorki do omawianych kwestii. Pozostałe 

cele również określono prawidłowo. Jedynie cel metodyczny wymagałby sprecyzowania, gdyż 

Autorka z pewnością miała na myśli wypracowanie metod i narzędzi badawczych niezbędnych 

do identyfikacji zjawiska etnocentryzmu konsumenckiego na rynku usług ubezpieczeniowych 

w Polsce (a nie do identyfikacji zjawiska etnocentryzmu w ogóle).  

Dążąc do rozwiązania problemów badawczych Autorka postawiła hipotezę główną: 

H –  Na polskim rynku usług ubezpieczeniowych dominuje średni poziom etnocentryzmu 

mający charakter ekonomiczny i wynikający z odpowiedzialności za polską gospodarkę; 
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oraz pięć hipotez szczegółowych: 

H1 – Możliwe jest przeprowadzenie typologii postaw konsumentów indywidualnych 

w aspekcie etnocentryzmu na ryku usług ubezpieczeniowych, w której dominującym jest 

typ konsumenta o umiarkowanym poziomie etnocentryzmu; 

H2 – Struktura podaży na polskim rynku usług ubezpieczeniowych sprzyja pojawianiu się 

postaw etnocentrycznych wśród konsumentów indywidualnych; 

H3 – Głównym kryterium identyfikacji krajowych instytucji przez konsumentów na rynku 

usług ubezpieczeniowych jest dominujący w danej instytucji kapitał polski; 

H4 – Rola kraju pochodzenia jako kryterium wyboru w procesie nabywania ubezpieczeń 

zyskuje na istotności w przypadku równorzędnej oferty cenowej krajowych 

i zagranicznych instytucji ubezpieczeniowych; 

H5 – Głównymi czynnikami różnicującymi poziom etnocentryzmu są postrzegana 

niezbędność usługi ubezpieczeniowej oraz poczucie zagrożenia krajowej gospodarki, 

istotność kraju pochodzenia instytucji usługowej, a także czynniki demograficzno-

ekonomiczne, takie jak wiek, płeć, wykształcenie, dochód i zatrudnienie. 

Hipotezy zostały sformułowane właściwie. Wyjątek stanowi ostatnia hipoteza, gdyż 

dotyczy ona aż ośmiu czynników mogących niezależnie oddziaływać na poziom 

etnocentryzmu, stąd też zasadne byłoby stworzenie odrębnych hipotez dla każdego 

z czynników. Autorka tak też uczyniła, ale dopiero po przedstawieniu wyników badań 

w rozdziale 5. Wszystkie hipotezy należy uznać za istotne z perspektywy realizacji celu pracy. 

Natomiast wyróżnienie, np. ponumerowanie hipotez w tekście (czy to przy ich prezentowaniu, 

czy w momencie weryfikacji) z pewnością pozwoliłoby czytelnikowi na szybszą identyfikację 

tych bardzo istotnych punktów rozprawy. 

 

Zarówno zakres rozprawy, jak i wykorzystane metody badawcze zostały dobrane 

odpowiednio, by można było zrealizować założone cele pracy oraz zweryfikować przyjęte 

hipotezy. Analizując zakres badań (podmiotowy, przedmiotowy i przestrzenny) należy uznać, 

iż Autorka dokonała trafnego wyboru. Przyjęty model badań (s. 168) nie budzi zastrzeżeń. 

Wśród metod badawczych wykorzystanych przez Autorkę można wymienić systematyczny 

przegląd literatury, kwestionariusz ankiety oraz typologię konsumentów. Kwestionariusz 

ankiety, jako główne narzędzie badawcze, skonstruowano poprawnie – pytania są 

jednoznaczne. Drobne wątpliwości może jedynie rodzić pytanie 7. Można zastanawiać się, czy 

dla przeciętnego konsumenta marka przedsiębiorstwa i zaufanie do przedsiębiorstwa są 

kategoriami całkowicie rozdzielnymi. Mówiąc o marce respondenci w rzeczywistości odnoszą 
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się do jej wizerunku, a więc także do zaufania, jakie mają wobec marki. W kwestionariuszu 

przyjęto odpowiednie skale pomiarowe. Wykorzystując kwestionariusz ankiety przebadano 

pełnoletnich użytkowników Internetu. Należy docenić, iż analizowano odpowiedzi uzyskane 

od 604 konsumentów, korzystając z celowo-kwotowego doboru respondentów. 

Trzeba podkreślić, że w analizie zebranych danych Autorka wykorzystała szereg 

różnorodnych analiz statystycznych. Można tu wskazać statystyki opisowe, analizę korelacji i 

regresji, analizę wariancji, drzewa klasyfikacyjne C&RT. Natomiast w typologii konsumentów 

indywidulanych na rynku usług ubezpieczeniowych Autorka zastosowała analizę skupień – 

grupowanie metodą k-średnich.  

 

Recenzowana rozprawa doktorska składa się z wprowadzenia, sześciu rozdziałów, 

zakończenia, bibliografii, spisu tabel, wykresów i rysunków oraz załączników. Łącznie praca 

liczy 292 strony.  

Wstęp ma charakter wprowadzenia w problematykę pracy. Prezentuje przesłanki 

zainteresowania tematem, cele rozprawy, przyjęte hipotezy, zakres badań oraz układ pracy. 

Tematyka i kolejność rozdziałów są odpowiednie dla realizacji założonych celów badawczych. 

Ponieważ Autorka opisała szczegółowo trzy wykorzystane metody badawcze (systematyczny 

przegląd literatury, kwestionariusz ankiety i typologię konsumentów), można dyskutować 

o zasadności poświęcania odrębnego rozdziału (czwartego) tylko jednej z tych metod. 

Rozdział 1 (liczący 40 stron) zatytułowany Postawy konsumentów na rynku usług 

poświęcony jest pojęciu usług. W wymiarze teoretycznym rozdział ten stanowi logiczny punkt 

wyjścia dla rozprawy. Jak słusznie zauważa Autorka, pojęcie usługi jest trudne do 

zdefiniowania. Wynika to nie tylko z powodu dużej różnorodności działań podejmowanych 

przez podmioty świadczące usługi, ale także z ciągłego rozwoju tego obszaru działalności 

gospodarczej przedsiębiorstw. Autorka podjęła jednak udaną próbę klasyfikacji definicji usług, 

wskazując jednocześnie na specyficzne cechy usług odróżniające je od dóbr materialnych. 

Autorka przedstawiła także klasyfikację samych usług, biorąc pod uwagę rozmaite kryteria 

podziału. 

W dalszych rozważaniach przedstawiono rolę usług we współczesnej gospodarce. 

Autorka szczególnie mocno podkreśliła zwiększający się udział usług w tworzeniu produktu 

krajowego brutto zasadniczo wszystkich państw świata. Autorka zwraca również uwagę na 

nasilającą się ekspansję międzynarodową przedsiębiorstw usługowych. Są to więc czynniki, 

które – pośród innych – uzasadniają podjęcie przez Autorkę tematu rozprawy. 
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W rozdziale omówiono także znaczenie usług z perspektywy konsumentów oraz 

postawy nabywców wobec usług. Autorka szczegółowo analizuje pojęcie postawy, według 

którego na postawę składają się trzy komponenty: afektywny, poznawczy i behawioralny. 

Wyróżnienie to jest istotne i zostało wykorzystane przez Autorkę w badaniach empirycznych.  

Drugi rozdział pracy pod tytułem Zjawisko etnocentryzmu konsumenckiego liczy 44 

strony. Autorka podejmuje tu zagadnienia związane zarówno z teoretycznym ujęciem samego 

zjawiska etnocentryzmu konsumenckiego, jak i z badaniami prowadzonymi dotychczas w tym 

obszarze. Charakteryzując pojęcie etnocentryzmu konsumenckiego Autorka słusznie zauważa, 

że we współczesnym świecie przeciętnemu konsumentowi jest niezwykle trudno 

zidentyfikować dany produkt jako krajowy (czy zagraniczny). Dodatkowo ta identyfikacja 

możne być odmienna na różnych poziomach dotyczących m. in. własności kapitału, marki, 

miejsca produkcji, stopnia internacjonalizacji przedsiębiorstw (s. 60-61). 

Autorka dokonała systematycznego przeglądu literatury światowej obejmującej 

problematykę etnocentryzmu konsumenckiego. Analizie poddano 84 publikacje – przede 

wszystkim artykuły z czasopism naukowych oraz referaty przedstawione na konferencjach. 

Mimo że w przeglądzie zabrakło monografii, należy podkreślić, iż Autorka dokładnie, 

szczegółowo przeanalizowała zebrane materiały. Teksty ujęto w kategorie. Autorka dokonała 

także analizy „cytowalności”. Można jednak polemizować ze stwierdzeniem, że analiza ta 

pozwala (…) ocenić jakość danego artykułu opierając się na jego cytowalności (s. 69). Wysoka 

cytowalność może bowiem wynikać z krytyki opublikowanych kontrowersyjnych tez czy 

błędnych wniosków. Studiom poddano także najczęściej pojawiające się: słowa kluczowe, 

wiodące nurty i kierunki rozważań teoretycznych, problemy i metody badawcze oraz zmienne 

zależne w badaniach dotyczących etnocentryzmu. Na uwagę zasługuje niekonwencjonalne 

przedstawienie wyników tych analiz w postaci „chmury słów” czy z wykorzystaniem narzędzia 

Many Eyes (odczytanie rysunków w tym przypadku niestety utrudnia bardzo mała czcionka). 

Autorka omówiła również Consumer Ethnocentric Tendecies Scale – skalę wykorzystywaną 

powszechnie w badaniach etnocentryzmu konsumenckiego, którą dostosowała później, by 

przeprowadzić własne badania wśród konsumentów. Ważne, iż Autorka ma świadomość, że 

zastosowanie skali przez wielu badaczy wykazało niejednoznaczne wyniki badań nad poziomem 

etnocentryzmu konsumenckiego w poszczególnych krajach oraz względem poszczególnych 

kategorii dóbr i usług (s. 78). Podrozdział zamyka prezentacja wyników doczasowych badań 

nad etnocentryzmem dotyczących polskich konsumentów. 

Analiza literatury pozwoliła Autorce również na wyodrębnienie najważniejszych 

czynników wpływających na etnocentryzm konsumencki i szerokie omówienie zarówno 
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bodźców demograficzno-ekonomicznych, jak i psychospołecznych. W tabeli 12 (s. 83) Autorka 

umieściła takie czynniki, jak miejsce zamieszkania i rodzaj zatrudnienia, wskazując 

jednocześnie na korelację tych cech z poziomem etnocentryzmu. Nie wiadomo jednak, jakie 

wartości mogą przyjmować te zmienne, a zatem – jak wpływają na etnocentryzm (nie 

wyjaśniono tego dokładnie w tekście). Jest to jednak drobne uchybienie, niewpływające na 

poprawną identyfikację najważniejszych determinant etnocentryzmu konsumenckiego, które 

Autorka uwzględniła w badaniach konsumentów na rynku ubezpieczeń. 

Na zakończenie rozdziału Autorka przedstawia problematykę etnocentryzmu 

konsumenckiego na rynku usług z perspektywy dotychczasowych badań w tym zakresie. 

Pewne powtórzenia dotyczące charakterystyki usług jako takich (którą przeprowadzono na 

początku rozdziału 1) wydają się niepotrzebne. Jednak dalsze rozważania wskazują, że 

rzeczywiście etnocentryzm konsumencki na rynku usług (w szczególności wśród polskich 

konsumentów) nie podlegał do tej pory kompleksowym badaniom i widać znaczącą lukę w tym 

obszarze wiedzy. Ten rozdział teoretyczny, o kluczowym znaczeniu dla prawidłowego 

przygotowania narzędzi badawczych, został przygotowany rzetelnie, w oparciu o dogłębną 

analizę literatury przedmiotu. 

W trzecim rozdziale pt. Rynek usług ubezpieczeniowych w Polsce (44 strony) Autorka 

koncentruje się na istocie i charakterze usług ubezpieczeniowych, definiując takie terminy jak 

ryzyko, zdarzenie losowe, ubezpieczenie. Autorka jeszcze raz przytacza (s. 100-101) koncepcję 

continuum dobro-usługa, która została dokładnie opisana na stronach 19-20 – jest to zbędne 

powtórzenie. Wątpliwości może też budzić uznanie za rdzeń usługi ubezpieczeniowej 

gwarancji realności ubezpieczenia uznanej za jednoznaczną z zaufaniem do ubezpieczyciela (s. 

103-104). W marketingowej strukturze produktu za jego rdzeń uznaje się zazwyczaj 

podstawową korzyść, którą osiąga konsument nabywając produkt. Korzyścią tą, jak pisze sama 

Autorka, jest ochrona ubezpieczeniowa i to ona powinna stanowić rdzeń produktu, jakim jest 

usługa ubezpieczenia. Dalej Autorka opisuje funkcje ubezpieczeń oraz przedstawia różne 

klasyfikacje ubezpieczeń. 

Autorka dokładnie i skrupulatnie charakteryzuje rynek usług ubezpieczeniowych 

w Polsce, postrzegany jako część rynku usług finansowych. Przedmiotem prezentacji jest nie 

tylko obecna sytuacja na rynku, ale także zmiany, które nastąpiły w latach 2004-2013. 

Scharakteryzowano stronę podażową rynku – Autorka zwróciła szczególną uwagę na 

pochodzenie kapitału zakładów ubezpieczeniowych (czy przeważa kapitał krajowy, czy 

zagraniczny) i przedstawiła głównych graczy na rynku ubezpieczeń. Szczegółowemu opisowi 

poddano również stronę popytowa polskiego rynku ubezpieczeń. Prezentując konsumentów 
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usług ubezpieczeniowych Autorka opisała potrzeby klientów i motywy podejmowania decyzji 

o zakupie ubezpieczenia oraz przedstawiła wydatki na ubezpieczenia. Bardzo interesujące jest 

zestawienie danych pokazujących zaufanie Polaków (w różnych przekrojach) do zakładów 

ubezpieczeń. 

Czwarty rozdział rozprawy liczący 35 stron zatytułowano Metodyczne aspekty badania 

etnocentryzmu konsumenckiego na rynku usług ubezpieczeniowych. Autorka przedstawia tu 

źródła informacji oraz metody badań. Nie ulega wątpliwości, że przedmiotem badań powinny 

być postawy konsumentów. Jednak Autorka pisze: Nawet wówczas, gdy nie bardzo wiadomo, 

co chce się badać, za ważny obiekt poznania uznaje się przede wszystkim opinie i postawy 

konsumentów względem oferty rynkowej, wizerunku marki produktu, firmy itp. Jest to zdanie 

o tyle kontrowersyjne, że wszystkim badaniom rynkowym czy marketingowym musi 

przyświecać jakiś cel, konieczne jest zdefiniowanie, czemu badania mają służyć, a następnie – 

kogo lub co należy zbadać. Podrozdział 4.1 jest merytorycznie poprawny, jednak z niektórych 

treści, oczywistych dla badacza, którym jest Autorka, można było zrezygnować. Wydaje się, 

że nie ma potrzeby przedstawiania zalet i wad płynących z badań wyczerpujących oraz z badań 

próby. Można było też pominąć prezentację metod takich jak obserwacja, test czy eksperyment, 

których Autorka i tak nie wykorzystywała w badaniach. 

Przedstawiając cele i zakres badań w podrozdziale 4.2 Autorka w dużej części 

przepisała dosłownie informacje, które znalazły się we wstępie pracy. Wydaje się, że 

jednokrotne przedstawienie celów i hipotez jest wystarczające. Dalej Autorka przedstawiła 

sposób konstrukcji i weryfikacji poprawności kwestionariusza ankietowego. Kwestionariusz 

opracowano zgodnie z regułami sztuki badawczej. Autorka wskazała też analizy statystyczne, 

które wykorzystała przy opracowywaniu wyników badań. 

Rozdział czwarty zamyka szczegółowa charakterystyka badanej próby. Autorka 

przedstawiła strukturę respondentów uwzględniając ich cechy społeczno-ekonomiczne, jak 

również rodzaj usług ubezpieczeniowych, z których korzystają, znajomość firm 

ubezpieczeniowych i stosunek do ubezpieczania się. 

W rozdziale piątym pt. Etnocentryzm konsumencki na rynku usług ubezpieczeniowych 

w Polsce – w świetle badań empirycznych (47 stron) Autorka szczegółowo i bardzo skrupulatnie 

prezentuje analizy zebranych danych. Wyniki przedstawiono w różnych przekrojach cech 

respondentów. Dla badanych najważniejszym miernikiem polskości ubezpieczyciela jest 

dominujący polski kapitał, ważna jest też marka, jednak znaczna część respondentów mylnie 

wskazuje na przedsiębiorstwa zagraniczne określając je jako polskie. Rezultat ten nie jest 
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zaskakujący, na co również wskazuje Autorka. Interesujące są również wyniki pokazujące kraje 

pochodzenie ubezpieczycieli, z których oferty konsumenci skorzystaliby najchętniej i z których 

nie chcieliby skorzystać.  

W badaniach poziomu etnocentryzmu konsumenckiego obok pomiaru etnocentryzmu 

deklarowanego (pytając o preferencje związane z pochodzeniem kupowanych usług 

ubezpieczeniowych) zmierzono też etnocentryzm jawny (z wykorzystaniem CETSCALE), co 

należy uznać za słuszny krok badawczy. Pozwoliło to na podział badanych na trzy grupy – 

osoby cechujące się niskim, średnim i wysokim poziomem etnocentryzmu, przy czym 

najliczniejszy zbiór stanowili konsumenci umiarkowanie etnocentryczni. Autorka zbadała 

także znaczenie poszczególnych czynników w kształtowaniu się etnocentrycznych postaw 

konsumenckich.  

Wywód, w którym Autorka prezentuje wnioski z badań, jest spójny i logiczny, pozwolił 

na weryfikacją hipotezy główniej rozprawy oraz hipotez szczegółowych oznaczonych 

w niniejszej recenzji jako H3, H4 i H5.  

Ostatni, piąty rozdział pracy pt. Typologia konsumentów indywidualnych na rynku usług 

ubezpieczeniowych w aspekcie zjawiska etnocentryzmu konsumenckiego (24 strony) także ma 

charakter empiryczny. Autorka rozpoczęła rozważania od omówienia istoty typologii 

postrzeganej jako procedura badawcza. Przedstawiła także proces typologii konsumentów 

ubezpieczeń z perspektywy etnocentryzmu (s. 241). Procedura ta, składająca się z 3 etapów, 

jest właściwa. Poprawnie wybrano także kryteria typologii oraz cechy typów konsumentów. 

Ostatecznie przeprowadzona analiza pozwoliła na wskazanie trzech rodzajów konsumentów na 

rynku ubezpieczeń w Polsce. Są to: umiarkowany patriota, niezdecydowany materialista oraz 

zdecydowany kosmopolita. Tym samym Autorka zweryfikowała hipotezę cząstkową H1. 

W dalszej części Autorka przedstawiła możliwości wykorzystania wiedzy o postawach 

etnocentrycznych konsumentów w strategiach marketingowych przedsiębiorstw 

ubezpieczeniowych. Typologia może być pomocna nie tylko w segmentacji konsumentów, ale 

przede wszystkim w odpowiednim doborze poszczególnych narzędzi marketingowych. Jednak 

kluczowa decyzja ubezpieczycieli – w świetle wyników badań – powinna odnosić się do 

ujawnienie pochodzenia przedsiębiorstw świadczącego usługi ubezpieczeniowe. Dopiero 

następstwem tego działania może być stosowne ukształtowanie produktu ubezpieczeniowego, 

jego ceny, sposobów dystrybucji i elementów promocji skierowanych do poszczególnych 

typów konsumentów. 
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Jak zauważa Autorka, praktyczne wykorzystanie wiedzy o typach konsumentów może 

być również udziałem innych organizacji i instytucji, np. organów władzy centralnej, instytucji 

samorządowych czy podmiotów monitorujących rynek ubezpieczeniowy. 

Zakończenie pracy stanowi podsumowanie przeprowadzonych studiów teoretycznych, 

badań empirycznych i wniosków mających znaczenie zarówno dla poszerzenia wiedzy 

dotyczącej etnocentryzmu konsumenckiego na rynku ubezpieczeń, jak i dla praktycznego 

wykorzystania przez zakłady ubezpieczeniowe oraz inne instytucje. Należy podkreślić, że 

Autorka jest świadoma pewnych ograniczeń, którym podlegały prowadzone przez nią badania 

(czemu dała wyraz w podsumowaniu).  

 

Autorka skorzystała z bogatego zbioru literatury obejmującego łącznie 277 pozycji. 

Bazę stanowią monografie oraz artykuły z recenzowanych czasopism naukowych. W pracy 

przywoływano także akty prawne i raporty branżowe. Kilkanaście publikacji wskazanych 

w bibliografii jest cytowanych w pracy pośrednio, za innymi autorami. Około połowa 

wykorzystanych monografii i artykułów jest anglojęzyczna. Autorka skorzystała również 

z literatury w języku niemieckim. Duża część cytowanych publikacji pochodzi z ostatnich lat, 

co jest atutem pracy. 

Rozprawa jest napisana poprawnym językiem. Jedyne zastrzeżenie budzi częsty brak 

przecinków rozdzielających zdania składowe w zdaniach złożonych. Poza tym trzeba 

podkreślic, że praca jest właściwie i bardzo starannie zredagowana. 

 

Konkludując należy stwierdzić, że rozprawa doktorska mgr Agnieszki Hat pt. 

„Etnocentryzm konsumencki na rynku usług ubezpieczeniowych” stanowi poprawne, zarówno 

na płaszczyźnie merytorycznej, jak i metodycznej, rozwiązanie właściwie sformułowanego 

problemu naukowego. Przedstawione powyżej nieliczne uwagi krytyczne mają w dużej mierze 

charakter polemiczny. Dysertacja jest solidnie i rzetelnie przygotowaną rozprawą naukową. 

Autorka wykazała się dobrą ogólną wiedzę teoretyczną w dyscyplinie ekonomii oraz dowiodła 

umiejętności samodzielnego prowadzenia badań naukowych. Recenzowana rozprawa mgr 

Agnieszki Hat spełnia wymagania stawiane wobec prac doktorskich i wnioskuję o jej przyjęcie 

przez Radę Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz 

o dopuszczenie do publicznej obrony. 

 

 

Kraków, 14 stycznia 2016 r. /Agnieszka Żbikowska/ 


