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dr hab. Michał Kucia        Katowice, 3 luty 2023 r. 

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach  

ul. 1 Maja 50, 40-287 Katowice 

 

Recenzja  

rozprawy doktorskiej mgr Anny Kuczyńskiej 

 „Uwarunkowania zachowań konsumentów na rynku usług medycyny estetycznej” 

napisanej pod kierunkiem dr hab. inż. Magdaleny Ankiel, prof. UEP oraz 

promotorki pomocniczej dr inż. Magdaleny Stachowiak-Krzyżan 

  

 

Podstawą wykonania recenzji jest pismo podpisane przez Prof. dr hab. Barbarę 

Jankowską Przewodniczącą Rady Awansów Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego  

w Poznaniu z dnia 5 grudnia 2022 r., dotyczące wykonania recenzji rozprawy doktorskiej 

magister Anny Kuczyńskiej oraz  przepisy dotychczasowe – Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku 

o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków 

przeprowadzenia czynności w przewodzę doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz 

postępowaniu o nadaniu tytułu profesora (Dz. U. 2018 poz. 261).  

Ocena rozprawy doktorskiej została dokonana przez pryzmat spełnienia wymagań 

merytorycznych i formalnych stawianych pracom doktorskim w dziedzinie nauk społecznych 

w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości, takich jak: uzasadnienie podjętej problematyki, 

umiejętność prowadzenia naukowego poprzez m. in. stawianie celów i hipotez badawczych, 

dobór metod i technik badawczych, zawartość merytoryczna pracy, układ i struktura pracy, 

wnoszonych wartości dla praktyki oraz strona formalna i edytorska.  

 

1. Uzasadnienie wyboru tematu 

 

Promowanie określonego wzorca piękna i estetyki ludzkiego ciała jest praktyką 

spotykaną już od starożytności. Uosobieniem klasycznego ideału piękna była egipska królowa 

Kleopatra, bogini piękna Afrodyta, a także greckie rzeźby prezentujące smukłe, muskularne 

ciała i twarze o szlachetnych rysach. 

Kryteria, w jakich pojmowano piękno, zmieniały się pod wpływem filozofii kolejnych 

epok. Współcześnie, coraz większy akcent kładzie się na akceptację różnorodności wyglądu 
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ciał, formułują się ruchy społeczne, jak np. „body positive” (tzw. ciałopozytywność) uznające, 

że każdy człowiek powinien mieć pozytywne wyobrażenie o własnym ciele i zwracające uwagę 

na sposób, w jaki społeczeństwo prezentuje i postrzega cielesność. 

Badania CBOS pokazują, że zdecydowana większość Polaków (87%) przywiązuje 

wagę do własnego wyglądu zewnętrznego (CBOS, 2017). Relatywnie największe znaczenie do 

swojego wyglądu przywiązują osoby najmłodsze, będące jeszcze w trakcie kształtowania 

swojej tożsamości i wizerunku.  

Niewątpliwie duży wpływ na postrzeganie swojego wyglądu mają media 

społecznościowe. Bo choć ruch „body positive” rośnie w siłę i coraz więcej mówi się  

o potrzebie zachowania przede wszystkim zdrowego ciała, to jednak dominujący kanon 

„pięknego” ciała prezentowany na Instagramie czy TikToku nie różni się wiele od wizerunku 

kobiety i mężczyzny promowanych w antyku.  

Dane z badań CBOS i innych pozwalają przypuszczać, że popyt na usługi mające 

zwiększać atrakcyjność fizyczną i poprawiać samoocenę ludzi będzie rósł. Natomiast, z uwagi 

na niematerialność usług, a w przypadku usług medycyny estetycznej dodatkowo występującą 

subiektywność oceny wyglądu i efektu zabiegu, a także często nieodwracalność efektów, 

niezwykle ważny z punktu widzenia osoby poddającej się takim zabiegom jest dostęp do pełnej 

i rzetelnej informacji o zabiegu, czy możliwość weryfikacji kwalifikacji i umiejętności osoby 

wykonującej zabieg. Zaś od strony usługodawcy szczególnie ważna jest dogłębna  

i wielowymiarowa wiedza o potrzebach i oczekiwaniach klientów.  

Przedstawiona do oceny rozprawa doktorska jest próbą właśnie takiego całościowego 

spojrzenia na rynek usług medycyny estetycznej, uwzględniającego optykę zarówno klienta jak 

i usługodawcy. Podjęty problem badawczy w recenzowanej dysertacji należy uznać za 

interesujący poznawczo i wypełniający pewną lukę zarówno w sferze badawczej, jak  

i literaturze przedmiotu.  

Rekapitulując stwierdzam, że recenzowana rozprawa mgr Anny Kuczyńskiej jest 

dobrym i w pełni uzasadniony opracowaniem w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości. 

Praca wypełnia lukę badawczą związaną z procesem decyzji klientów/usługobiorców na rynku 

usług medycyny estetycznej. W aspekcie utylitarnym oprócz kierunków działań 

informacyjnych dla zwiększenia świadomości klientów i ich wiedzy na temat oferty i korzyści 

zabiegów. praca uwzględnia również zagrożenia i opiekę po zabiegu oraz punkt widzenia 

strony podażowej i popytowej na determinanty funkcjonowania rynku. Ponadto do wartości 

utylitarnych rozprawy należy zaliczyć ukazanie najbardziej istotnych narzędzi komunikacji 
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marketingowej i kierunków działań dla kształtowania pozytywnego wizerunku medycyny 

estetycznej.  

 

2. Cele, hipotezy i zakresy rozprawy 

 

Bez wątpienia w rozprawie doktorskiej tytuł, cele oraz hipotezy badawcze powinny być 

ze sobą ściśle związane, a osiąganie postawionych celów powinno umożliwić dokonanie 

weryfikacji sformułowanych hipotez, pozwalając tym samym na ekspozycję i prezentację 

problemu odzwierciedlonego w tytule pracy.  

Cel główny jak i cele szczegółowe rozprawy, zakresy pracy oraz sześć hipotez 

szczegółowych Doktorantka zaprezentowała we Wstępie (s. 7-10) jak również zostały 

powtórzone w rozdziale trzecim w podpunkcie 3.1 Cele i hipotezy badawcze (s. 95-96). Taki 

zabieg uznań należy za w pełni prawidłowy a wręcz pożądany w kontekście wprowadzenia 

ponownie czytelnika po rozważaniach teorio-poznawczych w tematykę badań własnych 

zrealizowanych przez Doktorantkę.  

Celem głównym recenzowanej dysertacji była identyfikacja, wyodrębnienie i ocena 

znaczenia determinant zachowań nabywczych konsumentów na rynku usług medycyny 

estetycznej w Polsce. 

W ramach celu głównego wyznaczono sześć celów szczegółowych, tj.: 

1. Identyfikacja i ocena znaczenia źródeł informacji o usługach medycyny estetycznej  

w kontekście procesu podejmowania decyzji konsumenckich. 

2. Rozpoznanie i wskazanie najpopularniejszych, najczęściej wybieranych przez 

konsumentów usług medycyny estetycznej. 

3. Rozpoznanie najważniejszych determinant wyboru i zakupu usług medycyny 

estetycznej przez konsumentów. 

4. Ocena stopnia satysfakcji konsumentów korzystających z usług medycyny estetycznej. 

5. Ocena stopnia lojalności konsumentów korzystających z usług medycyny estetycznej 

wobec klinik/gabinetów medycyny estetycznej. 

6. Identyfikacja narzędzi komunikacji marketingowej klinik/gabinetów medycyny 

estetycznej wpływających na decyzje nabywcze konsumentów w zakresie korzystania 

z tych usług. 

Doktorantka nie sformułowała hipotezy głównej, a jedynie cztery hipotezy badawcze: 

H1: Kluczową determinantą wyboru usług medycyny estetycznej przez konsumentów 
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w Polsce są kompetencje specjalisty wykonującego usługę. 

H2: Cena nie jest determinantą, która ma znaczenie przy wyborze i zakupie usług 

medycyny estetycznej. 

H3: Zmienne demograficzne (płeć, wiek, zawód) determinują wybór i zakup usług 

medycyny estetycznej. 

H4: Najczęściej wykorzystywanym źródłem informacji w procesie wyboru 

 usługi/placówki medycyny estetycznej jest polecenie osób trzecich („word of mouth”). 

Postawione hipotezy badawcze oceniam pozytywnie w odniesieniu do celów rozprawy, 

które zostały zweryfikowane w wyniku opracowanej i konsekwentnie zrealizowanej procedury 

badań empiryczny (s. 98).  

Doktorantka na potrzeby niniejszej pracy przeprowadziła badania o charakterze 

ilościowym na próbie 745 respondentów od października 2018 do stycznia 2019 roku, gdzie 

respondentami byli klienci placówek medycznych Gdyni, Krakowa, Łodzi, Poznaniu oraz 

Warszawy. Badania te zostały poprzedzone pilotażem zrealizowanym w marcu 2018 roku na 

próbie 100 respondentów. Ponadto Autorka dysertacji przeprowadziła badania o charakterze 

jakościowym z lekarzami specjalizującymi się w usługach medycyny estetycznej w okresie 

sierpnia i września 2019 roku podczas XX Międzynarodowego Kongresu Medycyny 

Estetycznej Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti-Aging w Warszawie.  

Ze względu na unikalność i specyfikę badań, dobór do próby, jaki i jej liczebność 

badania uznać należy za bardzo satysfakcjonujące. 

  

3. Merytoryczna ocena zawartości pracy 

Niewątpliwie recenzowana praca stanowi interesujące studium o charakterze 

empiryczno – teoretycznym umiejscowione w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości. Praca 

liczy 225 stron i składa się ze wstępu, czterech rozdziałów, zakończenia, bibliografii, spisu 

tabel, rysunków oraz aneksu zawierającego narzędzia badawcze. W pracy wykorzystano dobrze 

wyselekcjonowaną pod kątem opisywanej w pracy problematyki literaturę obejmującą łącznie 

286 pozycje literaturowego oraz 11 aktów prawnych. 

Wstęp pracy (s. 4-10) zawiera wszystkie elementy istotne z punktu widzenia wymagań 

stawianych pracom doktorskim, takie jak: uzasadnienie wyboru tematu, cel główny, celów 

szczegółowych oraz hipotezy. Wysoko należy ocenić zaprezentowane etapy procesu 

badawczego w postaci rysunku 1 (s. 8) oraz przyjętą terminologię w dysertacji, którą następnie 

Doktorantka w pracy skrupulatnie przestrzega (s. 8-9). Ponadto, zgodnie z oczekiwaniami 
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czytelnika i przyjętym powszechnie wzorcem Autorka we wstępie omówiła wyczerpująco 

struktury pracy. 

Rozdział pierwszy (liczący 32 strony) o tytule „Charakterystyka rynku usług medycyny 

estetycznej w Polsce” jest klarownym i dobrze osadzonym w literaturze przedmiotu przeglądem 

podejść w definiowaniu medycyny estetycznej (w tym nawet rysu historycznego wybranych 

technik zabiegowych medycyny estetycznej, s. 12). Doktorantka na potrzeby rozprawy, jak 

pisze, skłania się do przyjęcia nieco szerszej definicji medycyny estetycznej, jednakże nie 

przedstawia owej definicji wprost (s. 14). Stąd też w podpunkcie „Pojęcie, zakres i rozwój 

medycyny estetycznej w Polsce i na świecie” brakuje autorskiego podsumowania podpunktu  

z jednoznacznym zdefiniowaniem pojęcia medycyny estetycznej. W tym kontekście 

namawiałbym Doktorantkę w przyszłości do śmielszego prezentowania własnych poglądów. 

W dalszej części rozdziału Autorka wyczerpująco dokonuje klasyfikacji usług medycyny 

estetycznej na rynku krajowym jak i międzynarodowym. W tym kontekście wysoko oceniam 

zgrabną syntezę autorskiej klasyfikacji usług medycyny estetycznej (s. 19).  

W podpunkcie „Wydatki i korzystanie z usług zdrowotnych w Polsce i Unii 

Europejskiej” Autorka nieco szerzej wychodzi poza obszar tematyczny podpunktu nawiązując 

do rynków zlokalizowanych poza krajami Unii Europejskiej. Stąd też w mojej ocenie podpunkt 

ten mógłby nosić tytuł „Wydatki i korzystanie z usług zdrowotnych w Polsce i na świecie”.  

Rozdział drugi (liczący 32 stron) o tytule „Zachowania konsumentów na rynku usług 

medycyny estetycznej” stanowi swoisty teoriopoznawczy rdzeń dysertacji. Autorka rozpoczyna 

rozdział od przedstawienia potrzeb (dokonując ogólnego przeglądu definicji potrzeb, s. 45)  

i hierarchizacji potrzeb współczesnych konsumentów na rynku usług medycyny estetycznej. 

Dobrze oceniam przytoczone i opisane przez Autorkę bariery występujące podczas 

zaspokajania potrzeb, które stanowią teoretyczny punkt wyjścia do dalszych rozważań.  

Niewątpliwie podpunkty „Zakup usług medycyny estetycznej jako proces decyzyjny” 

oraz „Wewnętrzne i zewnętrzne determinanty procesu zakupu usługi medycyny estetycznej” 

należy uważać za kluczowe w świetle przyjętej tematyki pracy przez Doktorantkę. Stąd też 

generalnie pozytywnie oceniam Autorski przekrój definicji zachowań konsumentów (s. 57), 

mając jednocześnie niedosyt co do braku uwzględnienia prac autorów będących pionierami 

badań zachowań konsumentów w Polsce, tj. Andrzeja Hodolego, czy Zofii Kędzior. W dalszej 

części dysertacji Autorka koncertuje się na zaznajomieniu czytelnika z pięcioma wybranymi 

modelami zachowań konsumenta, w tym modelem EBK (Engel – Blackwell – Kollat), który 

stanowił punkt wyjścia do opracowania propozycji modelu zachowań konsumentów w punkcie 

4.4.  
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Niewątpliwie wartością dodaną w rozdziale drugim jest autorski przegląd determinant 

wewnętrznych i zewnętrznych procesu wyboru zakupu (s. 74), który został poprzedzony 

studiami literaturowymi a następnie uwidoczniony w zgrabnej autorskiej syntezie. 

Rozdział kończy podpunkt 2.4 pt. „Trendy w zachowaniach konsumentów na rynku 

usług medycyny estetycznej”, który jest swoistą kontynuacją podpunktu 1.5 pt. „Trendy 

rozwojowe rynku usług medycyny estetycznej w Polsce”. Co istotne, podrozdział ten (2.4) 

Autorka rozpoczyna wprowadzeniem co do istoty samego pojęcia trendu, którego zabrakło  

w punkcie 1.5 rozdziału pierwszego. Dodatkowo, w rozdziale drugim brakuje syntetycznego 

podsumowania, które w ramowy i klarowny sposób akcentowałoby dokonania Doktorantki na 

kartach rozdziału drugiego. Choć z drugiej strony nie można Autorce odmówić bardzo dobrze 

napisanego wprowadzenia zarówno w pierwszym jak i drugim rozdziale.  

Doktorantka w rozdziale trzecim (liczącym 52 strony) rozpoczyna rozważania od 

ponownego przytoczenia celów i hipotez badawczy, a następnie dokonuje zgrabnego opisu 

metodyki badawczej i charakterystyki prób badawczych. Niewątpliwie bardzo wysoko należy 

ocenić przeprowadzone przez Doktorantkę badania o charakterze ilościowym (poprzedzone 

zgodnie z metodologią badań pilotażem) oraz badania jakościowe. Szczegółową procedurę 

badań Autorka zawarła w zbiorczej tabeli (s. 99). Warto w tym miejscu podkreślić 

przeprowadzenie badań na próbie 745 respondentów, gdzie niewątpliwie tematyka badań 

należy do obszaru wrażliwego dla respondenta.  

Doktorantka w dysertacji w minimalistyczny sposób stosuje metody ograniczając się do 

rozkładów procentowych bądź wybiórczego zastosowania współczynnika korelacji rang 

Spearmana (s. 175). Absolutnie nie przesądza to o ułomności pracy, jednakże tak pobrany 

unikatowy materiał badawczy przez Doktorantkę powinien ją predysponować do zastosowania 

zaawansowanych metod badawczych i ukazania całości spektrum badanego obszaru. Jedyną 

próbą podjętą przez Doktorantkę ukazania w badaniu w zaawansowany sposób wyników badań 

jest analiza czynnikowa przeprowadzona dla kluczowych determinant wpływających na wybór 

placówki oferującej usługi medycyny estetycznej w punkcie 3.5 pt. „Przesłanki wyboru 

placówki medycznej świadczącej usługi z zakresu medycyny estetycznej”. Przyjęte kryterium 

Kaisera pozwoliło na wyjaśnienie jedynie 59,59% całkowitej wariancji i w tym przypadku 

można byłoby rozważyć zastosowanie kryterium Jolliffe zakładające, że w analizie należy 

uwzględnić te składowe, których wartość własna jest większa od 0,7, gdyż w badaniach 

prowadzonych na próbie badawczej błąd losowy może prowadzić do zaniżenia wartości 

własnej głównej składowej. Ponadto Doktorantka nie dokonała chociażby analizy rzetelności 

alfa Crombacha. 
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Warto jeszcze raz podkreślić, że prosty sposób prezentacji wyników badania nie należy 

oceniać krytycznie, jako niedoskonałość dysertacji, a raczej jako pierwsze szerokie spojrzenie 

na wyniki przeprowadzonych badań, które zostałyby z pewnością wzbogacone w toku prac 

redakcyjnych nad przygotowaniem pozycji zwartej (bez wątpienia pierwszej takiej na polskim 

rynku) lub cyklu artykułów naukowych - do czego Doktorantkę zachęcam.  

W rozdziale czwartym (liczącym 32 strony) zabrakło wprowadzenia, do którego 

Autorka przyzwyczaiła czytelnika w poprzednich rozdziałach. W podpunkcie 4.1 pt. „Motywy 

podjęcia decyzji o wyborze usługi medycyny estetycznej z punktu widzenia lekarza” 

przedstawia wyniki badań opartych na pogłębionym wywiadzie indywidualnym wśród lekarzy 

(N=20). 

Doktorantka moim zdaniem zbyt pobieżnie wprowadziła czytelnika w tematykę badań 

satysfakcji konsumentów – pacjentów korzystających z usług medycyny estetycznej w Polsce, 

które zostało przeprowadzone techniką badania satysfakcji i lojalności Net Promoter Score (s. 

172). Autorka nie precyzuje w jaki sposób respondenci badania na zostali podzieleni na trzy 

grupy (promotorzy, pasywni, krytycy).  

Rozdział czwarty kończy w mojej ocenie udana próba przedstawienia modelu zachowań 

nabywczych konsumentów na rynku usług medycyny estetycznej w postaci autorskiego proces 

wyboru i zakupu usług medycyny estetycznej (s. 182). Trudno w tym miejscu nie zgodzić się  

z Doktorantką, że skonstruowany przez Nią model zachowań nabywczych konsumentów na 

rynku medycyny estetycznej w znacznym stopniu wyjaśnia zachowania konsumentów oraz 

odzwierciedla podstawowe motywy i przesłanki postępowania jego uczestników (głównie 

konsumentów). 

Na koniec warto odnotować, że o dojrzałości naukowej Doktorantki świadczy bardzo 

dobrze przygotowany Wstęp (s. 4-10), a także Zakończenie (s. 186-190). W zakończeniu 

dysertacji Autorka oprócz weryfikacji hipotez badawczych, gdzie hipoteza druga została 

zweryfikowana negatywnie, wskazuje na konieczność dalszego pogłębiania wiedzy oraz 

kolejnych analiz uwzględniających dynamiczny rozwój medycyny estetycznej oraz 

zmieniające się otoczenie rynkowe w tym obszarze.  

Tematyka przedłożonej pracy jest bardzo interesująca, nader perspektywiczna 

zwłaszcza w kontekście trendów konsumenckich zainicjonowanych w ostatnich dwóch latach 

(w dobie pandemii). Tym samym jej lektura zachęca do refleksji i dlatego też proszę  

o odniesienie się do następujących pytań/kwestii: 

1. Jaki wpływ na rozwój rynku medycyny estetycznej miała pandemia? 

2. Jaki widzi Pani wpływ „kultury obrazkowej” mediów społecznościowych na rozwój rynku 
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medycyny estetycznej? 

3. Czy wykorzystane narzędzie badawcze jest całkowitym tworem autorskim Doktorantki,  

a jeśli nie to na jakich wcześniejszych narzędziach Doktorantka oparła swoje narzędzie 

badawcze? 

4. Jakie ograniczenia prawne/organizacyjne w trakcie prowadzonych badań bezpośrednich 

dostrzegła Doktorantka? 

 

4. Strona formalna i edytorska 

 

Mgr Anna Kuczyńska niewątpliwie prezentuje duży potencjał badawczy, co jest 

szczególnie widoczne w empirycznych rozdziałach jej pracy. W swoich badaniach stosuje 

precyzyjny aparat pojęciowy, którego wymaga każda dyscyplina naukowa. Ponadto 

Doktorantka prowadzi narrację zgodnie z powszechnie przyjętym standardem w języku 

naukowym, czyli w formie bezosobowej. (łac. infinitivus). Dochowana została również 

należyta staranność przy redakcji pracy, w której można dostrzec jedynie nieliczne 

mankamenty, stąd też formę formalną i edytorską oceniam wysoko. 

Niemniej jednak w pracy zabrakło odautorskiego podsumowania rozdziałów 

teoretycznych, a przede wszystkim empirycznych spinających klamrą prezentowane wyniki 

badań, a jednocześnie będącą próbą przerzucenia mostów pomiędzy teorią zaprezentowaną w 

rozdziale I i II a prezentowanymi empiriami w rozdziale III i IV.  

  

5. Konkluzja recenzji 

 

Podsumowując stwierdzam, że recenzowana praca doktorska mgr Anny 

Kuczyńskiej pt.: „Uwarunkowania zachowań konsumentów na rynku usług medycyny 

estetycznej” napisana pod opieką promotorki dr hab. inż. Magdaleny Ankiel, prof. UEP 

oraz promotorki pomocniczej dr inż. Magdaleny Stachowiak-Krzyżan spełnia wymogi 

stawiane rozprawom doktorskim w świetle obowiązujących przepisów prawa i na tej 

podstawie wnioskuję do Rady Awansów Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego  

w Poznaniu o jej dopuszczenie do publicznej obrony.  

 

Michał Kucia  
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