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Recenzja   

rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Justyńskiej 

pt. „Wartość usług prawnych z perspektywy mandatów i mandatariuszy na rynku B2B”  

napisanej pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Beaty Stępień    

 

Przedmiotem recenzji jest rozprawa doktorska autorstwa mgr Małgorzaty Justyńskiej pod 

tytułem „Wartość usług prawnych z perspektywy mandantów i mandatariuszy na rynku B2B”, 

napisanej pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Beaty Stępień. Podstawę sporządzenia 

recenzji stanowi decyzja Rady Awansów Naukowych UE w Poznaniu z dnia 11 czerwca 2021 

roku o powołaniu niżej podpisanej na recenzenta w przewodzie doktorskim pani Małgorzaty 

Justyńskiej. 

Recenzowana praca doktorska składa się z pięciu rozdziałów oraz krótkiego Wstępu (7 s.)  

i obszerniejszych Wniosków (16 s.), a jej łączna objętość wynosi 221 stron. Na część 

teoretyczną pracy składają się dwa pierwsze rozdziały (o objętości odpowiednio 21 s. i 33 s.), 

poświęcone kategorii wartości usług i kategorii wartości usług profesjonalnych. Rozdział trzeci 

przedstawia natomiast kontekst prowadzonych badań, jakim jest rynek usług prawnych  

i tworzące go podmioty (29 s.). W czwartym rozdziale pracy prezentowana jest metodologia 

badań wartości usług profesjonałach (29 s.), a piąty zawiera wyniki badań empirycznych 

Doktorantki  dotyczących wartości usług prawnych (32 s.). Pracę uzupełnia Spis tabel, 

wykresów i rysunków, Załącznik, na który składają się cztery narzędzia badawcze  

(2 kwestionariusze wywiadu i 2 kwestionariusze ankiety) oraz Bibliografia.   

Analiza struktury pracy, rozkładu treści w poszczególnych rozdziałach oraz uzupełniających 

elementów rozprawy (wstęp, wnioski, bibliografia) pozwala stwierdzić, że przedstawiona do 

oceny rozprawa spełnia wszystkie wymogi formalne związane z pracami naukowymi  

o charakterze promocyjnym.  

Wykaz źródeł wykorzystanych w rozprawie (Bibliografia) został przedstawiony na 32 stronach 

i obejmuje 366 pozycji literaturowych, 6 aktów prawnych oraz 39 źródeł internetowych. 
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Dokonany przegląd tego wykazu wskazuje, że pod względem merytorycznym dobór źródeł jest 

właściwy dla tego typu pracy. Zakres przedmiotowy powoływanych źródeł jest dostosowany 

do problematyki podejmowanej w rozprawie, obejmując kategorie wartości, usług, usług 

profesjonalnych i usług prawnych z perspektywy marketingu i zarządzania oraz prawa.  

W bibliografii zdecydowanie dominują artykuły naukowe, w większości anglojęzyczne, 

podczas gdy monografie, zarówno w języku angielskim, jak i polskim, są bardzo nieliczne. 

Taka struktura źródeł może się przekładać na niedostatek pogłębionych studiów literaturowych 

koniecznych na etapie konceptualizacji kluczowych kategorii występujących w rozprawie, nie 

w pełni rekompensowanych dość powierzchowną analizą bardzo wielu innych źródeł. Dobór 

zagranicznych czasopism naukowych i artykułów jest odpowiedni ze względu na ich profil  

i znaczenie oraz czas publikacji – w większości jest to literatura z zakresu marketingu  

i zarządzania, wiele pozycji jest z tzw. listy filadelfijskiej, w tym nieliczne starsze, ale istotne 

z punktu widzenia badanych kategorii, oraz zdecydowana większość nowych – pochodzących 

z ostatnich 10-15 lat. Podsumowując, można stwierdzić, że praca została oparta na bardzo wielu 

wartościowych i aktualnych źródłach literaturowych, celowo dobranych do podejmowanej 

problematyki, stanowiąc podstawę prowadzonych rozważań o charakterze teoretycznym  

i metodycznym, w kontekście rynku usług prawnych. 

Przechodząc do merytorycznej oceny pracy, można stwierdzić, że zgodnie z tytułem, 

opiniowana rozprawa doktorska obejmuje problematykę wartości usług prawnych na rynku 

B2B. Problematyka ta mieści się głównie w obszarze zainteresowania teorii zachowań 

konsumenta, rozwijanej w ramach mikroekonomii. Posiłkowo Doktorantka czerpie także  

z koncepcji rozwijanych w teorii marketingu oraz psychologii, socjologii i częściowo - prawa. 

W związku z tym, rozprawę tę można uznać za mieszczącą się w dyscyplinie ekonomia  

i finanse.  

Podjęta w rozprawie problematyka wartości dla klienta nie jest nowa, gdyż pojawiła się 

literaturze w latach 80. ubiegłego wieku, a wcześniej była już sygnalizowana np. przez Petera 

Druckera (1954). Problematyka ta jednak nadal przyciąga uwagę badaczy i jest rozwijana w 

różnych wymiarach i kontekstach. Kontekst usług prawnych jako usług profesjonalnych jest 

stosunkowo rzadko eksplorowany, co sprawia, że tematykę pracy można uznać za oryginalną.  

Szczególną rolę w każdej pracy naukowej, a tym bardziej w pracy awansowej, pełni wstęp, 

który zazwyczaj zawiera uzasadnienie wyboru problematyki badawczej oraz cele i koncepcję 

badań. Tak też jest i w przypadku poddanej ocenie rozprawie doktorskiej pani Małgorzaty 

Justyńskiej. Doktorantka przekonująco uzasadnia we Wstępie (s. 4-11) podjęcie problematyki 
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wartości usług prawnych rozwojem rynku usług profesjonalnych, w tym prawnych, oraz 

wzrostem konkurencji i brakiem badań nad wartością i jej związkiem z zaufaniem na tym 

rynku. Następnie formułuje cel główny rozprawy jako: ”identyfikacja i hierarchizacja 

elementów tworzących wartość usługi prawnej postrzeganej przez mandanta i mandatariusza 

na rynku B2B oraz ustalenie związku pomiędzy wartością usługi prawnej a zaufaniem” (s.6).  

Temu celowi są podporządkowane pytania badawcze, które Doktorantka formułuje 

następująco: 

1. Jak klienci postrzegają wartość usługi prawnej? 

2. Jak prawnicy postrzegają wartość usługi prawnej? 

3. Jaki jest związek pomiędzy wartością usługi prawnej a zaufaniem? 

Pojawienie się pytań badawczych oznacza, że Doktorantka dostrzega w literaturze przedmiotu 

brak podstaw teoretycznych dających na nie odpowiedź i implikuje potrzebę prowadzenia 

badań empirycznych o charakterze eksploracyjnym, jakościowym.   

Następnie Doktorantka stwierdza: „Z uwagi na brak wystarczających badań z zakresu wartości 

usługi prawnej podstawą do sformułowania hipotez badawczych postawionych w niniejszej 

pracy były obce badania empiryczne dotyczące usług profesjonalnych różnego rodzaju” (s. 7). 

Po czym, powołując się na 6 publikacji, przedstawia trzy hipotezy badawcze: 

HI: Istnieje rozbieżność hierarchii składników wartości usługi prawnej w ocenie mandantów  

i mandatariuszy na rynku B2B (Prior, 2013, Kumar i Grisaffe, 2004, Candi i Khan, 2016, 

Arslangic-Kaladzic i Zabkar ,2017; Whittaker, Leeder i Klalafatis, 2017). 

H2: Najistotniejszym wymiarem wartości usługi prawnej na rynku B2B jest wartość 

funkcjonalna  (Arslangic-Kaladzic i Zabkar, 2017).  

H3: Zaufanie jest efektem oddziaływania wszystkich wymiarów wartości usługi prawnej 

(Rosenbaum, Massiah i Jackson, 2006). 

Moim zdaniem, w przedstawionej we Wstępie koncepcji badań (obejmującej pytania badawcze 

i hipotezy badawcze) brakuje przyjętej przez Doktorantkę definicji wartości usługi prawnej, 

która powinna poprzedzać sformułowanie pytań i hipotez, które tą kategorią się posługują. Co 

więcej, już teraz można wspomnieć, że brakuje jej także w dalszej treści rozprawy, poza krótką 

wzmianką w końcowej części pracy. Jeśli przyjmiemy za większością źródeł (por.  np. 

Szymura-Tyc, 2006, s. 68-79), że „wartość dla klienta jest to nadwyżka subiektywnie 

postrzeganych przez klienta korzyści nad subiektywnie postrzeganymi kosztami związanymi 

z nabywaniem i użytkowaniem danego produktu” (Szymura-Tyc, 2006, s. 76), to jednoczesne 
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mówienie o perspektywie klienta i usługodawcy w kontekście wartości usługi prawnej nie ma 

sensu. Na wartość dla mandanta (firmy nabywającej usługę prawną) i wartość dla 

mandatariusza (firmy świadczącej usługę prawną) składają się zgoła inne korzyści i koszty.  

W tym drugim przypadku mamy po stronie korzyści przede wszystkim przychody, ale także 

dostęp do wiedzy biznesowej i branżowej klienta, potencjalne rekomendacje etc., a po drugiej 

stronie – koszty finansowe świadczenia usługi, poświęcony czas etc. W takiej sytuacji 

testowanie hipotezy H1 mówiącej, że „istnieje rozbieżność hierarchii składników wartości 

usługi prawnej w ocenie mandantów i mandatariuszy” jest zbędne, gdyż wartość dla klienta  

i wartość dla usługodawcy to dwie różne wartości.  

Z kolei przyjęcie perspektywy mandatariusza do oceny hierarchii składników wartości usługi 

prawnej dla klienta (subiektywnie postrzeganej, powstającej po nabyciu i skorzystaniu z usługi 

prawnej) oznacza de facto, że mówimy o „subiektywnym postrzeganiu (przez pracowników 

firmy prawniczej)  subiektywnie postrzeganej  (przez klientów) wartości dostarczonej im usługi 

prawnej”. Doktorantka przywiązuje duże znacznie do hipotezy H1, gdyż jej zapowiedź 

znajdujemy w tytule pracy i w celu głównym rozprawy. Jest to ponadto pierwsza hipoteza, do 

której przypisała największą liczbę źródeł literaturowych (5 pozycji). Niestety w żadnym z nich 

nie występuje sygnalizowane zagadnienie. Prior (2013) prezentuje wyniki badań dotyczących 

związku między aktywnościami/działaniami dostawcy a wartością postrzeganą przez klienta. 

Kumar i Grisaffe (2004) przedstawia wpływ zewnętrznych atrybutów dostawcy dóbr i usług na 

rynku B2B na postrzeganą wartość przez klienta. Candi i Khan (2016) podejmują kwestię 

wpływu funkcjonalnych, emocjonalnych i społecznych korzyści dla klienta na satysfakcję 

klienta na rynku usług B2B. Z kolei Arslangic-Kaladzic i Zabkar (2017) badają wpływ 

przesłanek (antecedents, nie składników!) wartości dla klienta na rynku usług profesjonalnych, 

takich jak: postrzegana reputacja firmy, postrzegana wiarygodność  firmy i postrzegana jakość 

relacji, na poszczególne wymiary tej wartości tj. wartość funkcjonalną, emocjonalną i społeczną 

oraz satysfakcję i lojalność klienta. W ostatnim z powołanych źródeł (Whittaker, Ledder  

i Klalafatis 2017) autorzy przedstawiają wpływ specyficznych przesłanek (antecedents) 

wartości dla klienta usług profesjonalnych (usług konsultingowych), takich jak identyfikacja 

problemu i stosowana metodologia, na wartość postrzeganą przez klienta, jego satysfakcję 

i intencję ponownego zakupu usługi. W dalszej części Wstępu Doktorantka stwierdza, że: 

„Główną wartość dodaną pracy stanowi uwzględnienie perspektywy zarówno prawników  

i klientów, pozwalające na zidentyfikowanie zbieżności/rozbieżności w postrzeganiu wartości 

usługi prawnej.” (s.8). Wskazuje także na istnienie luki badawczej, pisząc: „W badaniach nie 
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zawsze uwzględniano perspektywę obu stron wymiany” (s.8) i powołuje się na dwa źródła: już 

omówione wyżej Prior (2013) oraz Cater i Cater (2009), w którym badacze prezentują wyniki 

badań wpływu  emocjonalnych i racjonalnych motywacji na lojalność klienta.   

Podsumowując stwierdzam, że hipoteza H1 nie znajduje oparcia we wskazanym dorobku 

teoretycznym, co mnie nie dziwi, gdyż jest błędnie postawiona. Zdaję sobie sprawę z tego, że 

moje uwagi można uznać za „marudzenie”, ale rozróżnienie, czy w przypadku perspektywy 

mandatariusza mówimy o składnikach/elementach usługi prawnej lub 

działaniach/aktywnościach firmy świadczącej usług prawne, stanowiących co najwyżej 

przesłanki wartości dla klienta, czy o składnikach wartości dla klienta i ich hierarchii, jest 

kluczowe dla oceny tej części rozprawy.  

Reasumując, w dalszej części mojej recenzji pracy doktorskiej pani Małgorzaty Justyńskiej nie 

będę ustosunkowywać się do pytania badawczego nr 2, dotyczącego postrzegania wartości 

usługi prawnej przez mandatariuszy oraz hipotezy H1, mówiącej o rozbieżności hierarchii 

składników wartości usługi prawnej w ocenie mandantów i mandatariuszy. Skupię się natomiast 

na pozostałych dwóch pytaniach badawczych (1 i 3) oraz hipotezach H2 i H3, poszukując  

w odpowiedziach na te pytania i wynikach testowania hipotez wartościowych rezultatów  

w zakresie teorii zachowań konsumenta na badanym rynku.  

Odpowiedź na pytanie o składniki wartości usługi prawnej postrzeganej przez klienta 

(mandanta) może dostarczyć nowej wiedzy specyficznej dla rosnącego na znaczeniu rynku tych 

usług. Również badanie związku wartości usług prawnych dla mandanta z zaufaniem do 

mandatariusza może przynieść oryginalne rezultaty właściwe dla tego rynku. Nie mam również 

żadnych zastrzeżeń dotyczących sposobu sformułowania hipotez H2 i H3. Ich oryginalność 

sama w sobie jest ograniczona i mogłaby zostać poparta odniesieniami do bardzo wielu źródeł 

literaturowych (we Wstępie są tylko pojedyncze źródła), ale oryginalny kontekst badań, jakim 

są usługi prawne, nadaje sens ich testowaniu i może być podstawą intersujących wniosków. 

Pani Małgorzata Justyńska przedstawia również we Wstępie krótki opis metodologii badań. 

Zapowiada, że w pracy wykorzystane zostały dane z badań jakościowych i ilościowych. 

Domyślam się, że badania jakościowe posłużyły do udzielenia odpowiedzi na pytania 

badawcze, czyli głównie do identyfikacji i hierarchizacji składników wartości usługi prawnej 

oraz jej związków z zaufaniem. Doktorantka stwierdza, że testowanie hipotez prowadzone było 

na podstawie danych ilościowych pozyskanych w badaniach ankietowych mandatariuszy 

(pracowników firm świadczących usługi prawnicze) i mandatów (pracowników firm 
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korzystających z usług prawnych) i pokrótce omawia stosowane w tym celu metody analizy 

statystycznej.  

Teoretyczną część pracy, jak stwierdzono wyżej, tworzą rozdziały pierwszy i drugi,  

w mniejszym stopniu trzeci, który głównie przedstawia kontekst prowadzonych badań. 

Pierwszy rozdział nosi tytuł „Wartość usługi – charakterystyka i dekompozycja pojęć”. 

Doktorantka pisze we wprowadzeniu do tego rozdziału: ”Prawidłowa dekompozycja i analiza 

pojęcia wartości dla klienta, a następnie przełożenie tych wniosków na praktykę biznesową, 

zalicza się do źródeł uzyskania przewagi konkurencyjnej.” (s.12). W mojej opinii zdanie to nie 

ma sensu, jest prostu źle sformułowane. W jaki sposób dekompozycja i analiza pojęcia wartości 

dla klienta może zaliczać się do źródeł przewagi konkurencyjnej? To wartość dla klienta jest 

źródłem przewagi konkurencyjnej, a nie jej dekompozycja i analiza. Niestety niezbyt 

precyzyjny język, niejasne sformułowania oraz nieuprawnione interpretacje definicji  

i poglądów cytowanych autorów występują w wielu miejscach teoretycznej części pracy (na 

przykład: moja definicja wartości dla klienta, przytoczona w tej recenzji na s. 3 została 

przedstawiona jako: ”Rozrachunek pomiędzy subiektywnymi korzyściami i kosztami”, s. 20). 

Można to tłumaczyć niewielkim doświadczeniem w „pisarstwie naukowym” Autorki, które 

wymaga bardzo starannego formułowania zdań i rzetelnego odnoszenia się do dorobku innych 

badaczy, w tym do uwzględniania kontekstu, w którym funkcjonują prezentowane przez nich 

kategorie i koncepcje. Muszę jednak na to zwrócić uwagę, gdyż brak takiej staranności może 

w pewnym stopniu podważać wiarygodność prowadzonych rozważań, budząc wątpliwości co 

do rzetelnego ugruntowania postawionych przez Doktorantkę pytań i hipotez badawczych  

w istniejącym dorobku teoretycznym.  

W rozdziale pierwszym rozprawy pani Małgorzata Justyńska przedstawia pokrótce sposób 

ujmowania wartości w filozofii, socjologii, psychologii i ekonomii, po czym koncentruje się na 

pojęciu wartości dla klienta w teorii zachowań konsumenta i marketingu. Wskazuje na 

utrzymujące się zainteresowanie tą kategorią na przestrzenni ostatnich 16 lat i przedstawia 

przegląd definicji tej kategorii w latach 1985-2019. Wskazuje, że wartość dla klienta ma 

charakter subiektywny i zależy od korzyści i kosztów. Rozróżnia wartość wymienną (value-in-

exchange), wartość użytkową (value-in-use) i wartość kontekstową (value-in-context), Zwraca 

uwagę na zmianę wartości dla klienta w czasie i jej związek z satysfakcją. Podejmuje także 

kwestię specyfiki wartości dla klienta na rynku B2B. Drugą część tego rozdziału poświęca 

usługom (definicje, cechy) oraz składnikom wartości usługi. W tym kontekście wyróżnia 

poszczególne wymiary wartości usług, takie jak: wymiar funkcjonalny, emocjonalny oraz 
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społeczny. Wskazuje, że w sektorze B2B największe znaczenie ma wymiar funkcjonalny. 

Stwierdza, że wymiary wartości mogą podlegać hierarchizacji, czyli ocenie ważności jednego 

wymiaru względem drugiego. W ostatnim fragmencie rozdziału prezentuje przegląd metod  

i narzędzi stosowanych przez badaczy do pomiaru wartości dla klienta. Od razu przechodzi do 

stosowanych skal pomiaru wartości dla klienta, bez szerszej refleksji na temat mierzalności 

wartości dla klienta jako takiej. 

Rozdział drugi Doktorantka poświęca wartości usług profesjonalnych. Na początku definiuje 

ten typ usług poprzez ich cechy oraz podkreśla, że ich wyróżniającą cecha jest oparcie na 

profesjonalnej wiedzy. Zwraca uwagę na proces świadczenia i możliwość współtworzenia 

wartości usług przez klienta. Następnie przedstawia wyniki systematycznego przeglądu 

literatury dotyczącej wartości usług profesjonalnych z uwzględnieniem pozycji literaturowych 

z lat 1986-2019, obejmujący liczbę publikacji, ich rozkład w czasie i według czasopism, główne 

nurty badawcze i liczbę cytowań wybranych publikacji, najbardziej istotnych ze względu na 

problem badawczy podejmowany w pracy. Stwierdza, że wartość usługi profesjonalnej jest 

złożona, subiektywna, podlegająca zmianie pod wpływem różnych czynników sytuacyjnych, 

obejmuje korzyści (rozwiązanie określonego problemu) i koszty (finansowe i niefinansowe) dla 

klienta. Następnie przechodzi do przedstawiania różnych podjeść do wymiarów wartości usługi 

profesjonalnej, wśród których dominuje wyróżnienie wartości funkcjonalnej, emocjonalnej 

i społecznej. Wskazuje, że w sektorze B2B wartość funkcjonalną określają korzyści użytkowe 

i ekonomiczne. Twierdzi, że badania wskazują, iż wymiary wartości usługi profesjonalnej mogą 

podlegać hierarchizacji przez klienta. W kolejnym kroku przedstawia przegląd literatury pod 

kątem specyficznych elementów wartości usługi profesjonalnej oraz stwierdza, że przydatność 

skal służących pomiarowi wartości usług w przypadku usług profesjonalnych jest ograniczona 

i zróżnicowana.  

Bardzo ciekawym fragmentem tego rozdziału, są rozważania na temat współtworzenia wartości 

usług profesjonalnych przez klienta wraz z przeglądem literatury opisującej etapy tego procesu. 

Doktorantka wskazuje na obopólne korzyści klienta i usługodawcy związane z ich 

zaangażowaniem się w proces współtworzenia wartości usług profesjonalnych. Podobnie 

interesującą częścią rozprawy są rozważania na temat roli reputacji lub marki oraz zaufania  

w tworzeniu wartości usługi profesjonalnej oraz satysfakcji i lojalności klienta. Wydaje mi się, 

że Doktorantka czuje się jednak w tych rozważaniach nieco zagubiona, pisząc, że zaufanie 

może poprzedzać współpracę lub być jej efektem. Moim zdaniem, problem polega na tym, że 

reputacja lub marka firmy świadczącej usług profesjonalne jest jej zasobem, „zakumulowanym  
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zaufaniem klientów”, będącym wynikiem ich satysfakcji z otrzymywanej wartości w procesie 

świadczenia i korzystania z usługi profesjonalnej.  Rozstrzygniecie dylematu „co było pierwsze 

– jako czy kura” w kontekście zaufania i reputacji/wiarygodności/marki firmy wymagałoby  

z pewnością bardziej pogłębionych studiów literaturowych, z precyzyjnym i konsekwentnym 

definiowaniem używanych pojęć i ich kontekstów. Nie czynię jednak zarzutu Autorce pracy, 

że takich rozważań w tej pracy nie ma, bo ich podjęcie zajęłoby sporo miejsca, odciągając 

uwagę od głównego wywodu. 

W trzecim rozdziale pani Małgorzata Justyńska podejmuje problem usługi prawnej jako usługi 

profesjonalnej i składników jej wartości. Kompetentnie opisuje rynek prawny, typy usług 

prawnych i podmioty tego rynku, wskazując na wzrost wielkości i znaczenia rynku usług 

prawnych na świecie i w Polsce. Przedstawia też wyzwania, przed którymi stoją podmioty tego 

rynku tj. wzrost konkurencji, w tym ze strony dużych globalnych firm prawniczych, zacieranie 

się granicy między usługą prawną i biznesową i in. Charakteryzując usługę prawną sięga do 

opisu procesu jej tworzenia  i współtworzenia, co ma bardzo duże znaczenie dla późniejszego 

identyfikowania składników wartości usług prawnych związanych z tym procesem.  

Na podstawie przeglądu dostępnej literatury na temat wartości usług prawnych Doktorantka 

stwierdza brak jednoznacznej definicji takich usług. Wymienia różne składniki tej wartości 

pojawiające się w literaturze, ale nie proponuje żadnej własnej definicji tego, co rozumie przez 

wartość usługi prawnej, ani z perspektywy klienta (mandanta), ani firmy prawniczej 

(mandatariusza). Jest to bardzo duża słabość tego tak ważnego dla prowadzanych badań punktu 

rozprawy. Jak wspomniałam na początku, przyjęcie tej definicji uporządkowałoby rozważania 

o wartości usługi prawnej dla klienta. Jej brak sprawia natomiast, że nie wiemy, czy klient  

i prawnik mówią o tym samym. Klient wie co mówi, gdy stwierdza że coś ma dla niego wartość, 

a prawnik mówi co mu się wydaje, że może mieć wartość dla klienta. W pierwszym przypadku, 

mamy do czynienia z subiektywnym i sytuacyjnym postrzeganiem korzyści i kosztów, co może 

odnosić się do wartości oczekiwanej lub otrzymanej przez klienta. W drugim przypadku, chodzi 

raczej o subiektywne postrzeganie zasobów, działań i elementów oferty usługowej firmy 

mogących stanowić przesłanki korzyści i kosztów oczekiwanych lub uzyskanych przez klienta.  

Czwarty rozdział pracy jest dedykowany opisowi metodologii własnych badań empirycznych 

przeprowadzonych przez Doktorantkę, uzyskanym rezultatom tych badań oraz wnioskom. Pani 

Małgorzata Justyńska bardzo staranie uzasadnia i prezentuje metody gromadzenia danych 

empirycznych i przyjęte założenia dotyczące doboru respondentów do badań jakościowych  

i ilościowych oraz przedstawia charakterystykę uzyskanych prób badawczych. Jest 
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przekonująca w swoich argumentach dotyczących wyboru metod analizy zgromadzonych 

danych ilościowych. Na uznanie zasługuje umiejętność doboru i wykorzystania bardziej 

zaawansowanych metod analizy statystycznej, nie tylko statystyk opisowych, ale także 

konfirmacyjnej analizy czynnikowej (CFA) i modelowania równań strukturalnych PLS SEM. 

W Załączniku do tego rozdziału znajdujemy narzędzia badawcze wykorzystane w badaniach 

jakościowych (ustrukturyzowany kwestionariusz wywiadu pogłębionego) i ilościowych 

(kwestionariusz ankiety). Narzędzia te są identyczne dla klienta (mandanta) i firmy prawniczej 

(mandatariusza), zgodnie z przyjętym przez Doktorantkę założeniem, ze obie strony mają 

podobną wiedzę na temat wartości usługi prawnej postrzeganej prze klienta.  

Rozdział piąty, ostatni, zawiera wyniki przeprowadzonych badań jakościowych i ilościowych 

oraz wnioski. Są one rzetelnie i przejrzyście przedstawione i zinterpretowane. Dotyczy to 

zarówno odpowiedzi na pytania badawcze, jak i rezultatów testowania hipotez. Pani 

Małgorzacie Justyńskiej udało się z powodzeniem zrealizować główny cel badawczy, jakim 

była identyfikacja i hierarchizacja elementów tworzących wartość usługi prawnej postrzeganej 

przez klienta na rynku B2B oraz ustalenie związku pomiędzy wartością usługi prawnej dla 

klienta a zaufaniem W szczególności w badaniach jakościowych Doktorantka zidentyfikowała 

podstawowe składniki wartości usługi prawnej dla klienta i dokonała hierarchizacji ich 

ważności dla klienta. Szkoda jednak, że w prowadzonym badaniu nie dokonała podziału 

składników wartości na korzyści i koszty dla klienta. Taki podział jest istotny, gdyż pozwala 

na odróżnienie jakości od wartości usług prawnych dla klienta, a ponadto mógłby wskazać na 

relatywne znaczenie korzyści i kosztów w postrzeganiu wartości usług prawnych na rynku 

B2B. Z kolei analiza danych ilościowych pozwoliła Doktorantce na hierarchizację wymiarów 

wartości, potwierdzając, że w ocenie klienta biznesowego największe znaczenie ma wartość 

funkcjonalna usługi prawnej. Badanie związku między różnymi wymiarami wartości 

(funkcjonalną, emocjonalną i społeczną) a zaufaniem potwierdziło także słuszność przyjętej 

hipotezy, że na rynku B2B na zaufanie między klientami a firmą prawniczą wpływają wszystkie 

trzy wymiary wartości usługi prawnej. 

Pozostając krytyczną wobec zastosowanego w pracy podejścia do wartości usług prawnych dla 

klienta z pespektywy mandatariusza, stwierdzam, że praca doktorska mgr Małgorzaty 

Justyńskiej stanowi oryginale rozwiązanie aktualnego i ważnego problemu naukowego. 

Dostarcza sporo nowej wiedzy na temat wartości usług profesjonalnych na rynku B2B  

w kontekście usług prawnych. Wszystkie rezultaty badań odnoszące się do wartości usług 

prawnych dla klienta z perspektywy klienta prezentowane w rozprawie stanowią wartościowy 
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wkład Doktorantki do dyscypliny ekonomia i finanse w zakresie teorii zachowań konsumenta 

na rynku usług prawnych.  

Pani  Małgorzata Justyńska wykazuje się ponadto ogólną wiedzę teoretyczną w ww. 

dyscyplinie naukowej, opartą na gruntownych studiach literaturowych, w szczególności 

aktualnej literatury anglojęzycznej, bardzo dobrą znajomością badanego rynku usług prawnych, 

procesów i zjawisk, które na nim zachodzą, zdolnością prowadzenia badań empirycznych  

w zróżnicowanym środowisku biznesowym, ponadprzeciętnymi umiejętnościami w zakresie 

analizy statystycznej z wykorzystaniem zaawansowanych metod. 

Na podstawie powyższych rozważań odnoszących się do recenzowanej rozprawy stwierdzam, 

że praca mgr Małgorzaty Justyńskiej, napisana pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Beaty 

Stepień spełnia w stopniu w wysokim stopniu wymagania ustawowe i może być dopuszczona 

do dalszego postępowania we wszczętym przewodzie. 

W związku z powyższym rekomenduję Radzie Awansów Naukowych Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Poznaniu jej dopuszczenie do publicznej obrony.   

 

Katowice, 9 września 2021 r.                                                      

 

                                             


