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Streszczenie 

Celem rozważań jest określenie, w jaki sposób przedstawiciele firm ubezpie-
czeniowych oceniają procedury obsługi reklamacji stosowane w ich firmach; opar-
to je na badaniach eksploracyjnych/jakościowych, a w szczególności na wynikach 
11 wywiadów pogłębionych. Z badań wynika, że mimo stosunkowo silnej ochrony 
prawnej, w konflikcie z konsumentami firmy ubezpieczeniowe często wykorzystu-
ją swoją przewagę informacyjno-zasobową, a obsługa reklamacji traktowana jest 
raczej operacyjnie niż strategicznie. Do dobrych praktyk menadżerskich zaliczono 
wyodrębnianie specjalnych komórek w strukturze firm zajmujących się obsługą 
reklamacji oraz uprawomocnianie pracowników, co przyczynia się do tzw. pozy-
tywnych efektów reklamacji. Sugerowane jest ponadto wprowadzenie kampanii 
społecznych nakierowanych na zwiększenie świadomości konsumentów w zakre-
sie ich praw na rynku ubezpieczeniowym. Artykuł ma charakter badawczy.
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Wstęp 

Długoterminowe i wielowymiarowe relacje między sprzedawcą a nabywcą są przedmio-
tem zainteresowania w naukach o zarządzaniu od trzech dekad, jednak w ostatnim czasie 
rośnie liczba badań nad tzw. ciemną stroną relacji, dzięki czemu firmy mają szanse zyskać 
głębszą wiedzę na temat zarządzania dysfunkcjami w relacjach z konsumentami. Niniejszy 
artykuł wpisuje się w ten nurt badań i opisuje, w jaki sposób przedstawiciele firm ubez-
pieczeniowych działających w Polsce oceniają procedury obsługi reklamacji stosowane  
w ich firmach. Badania zaprezentowane w artykule miały charakter eksploracyjny z wyko-
rzystaniem metody wywiadu pogłębionego. Wszystkie wywiady były w pełni transkrybo-
wane, a następnie poddano je analizie jakościowej zgodnie z podejściem interpretatywnym 
(Gummesson 2003, s. 482-492; Sułkowski 2006, s. 135-143) z wykorzystaniem takich eta-
pów, jak kodowanie i pisanie tzw. not teoretycznych. Wyniki badań jakościowych umoż-
liwiły wskazanie tzw. dobrych praktyk w zarządzaniu konfliktem z konsumentami, czyli 
takich, które skutkują z reguły wieloma pozytywnymi efektami, np. kontynuacją współpracy 
z firmą bądź upowszechnianiem pozytywnych informacji o firmie. Artykuł rozpoczyna się 
od wskazania kontekstu prawno-instytucjonalnego konfliktu między firmą a konsumentem 
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na rynku ubezpieczeniowym. Zasadniczą część artykułu stanowi prezentacja głównych wy-
ników badań jakościowych. Artykuł kończy się podsumowaniem, w tym m.in. wskazaniem 
tzw. dobrych praktyk w zarządzaniu konfliktem z konsumentem. W niniejszym artykule 
przyjęto umownie, że konflikt w relacji między firmą ubezpieczeniową a konsumentem 
oznacza zaburzone porozumienie spowodowane zderzeniem odmiennych opinii czy celów, 
a jego manifestacją jest wniesienie przez klienta reklamacji. 

Uwarunkowania prawno-instytucjonalne konfliktu z klientami firm 
ubezpieczeniowych w integracji z UE 

Konsument usług ubezpieczeniowych, traktowany jako słabsza strona relacji, chroniony 
jest w sytuacji spornej z zakładem ubezpieczeń przez wiele regulacji prawnych. Polska po-
lityka ochrony konsumentów jest odzwierciedleniem bardzo aktywnej w tej dziedzinie poli-
tyki europejskiej. Prawo wspólnotowe jest nadrzędne wobec wszelkich regulacji krajowych, 
w związku z czym polskie wewnętrzne prawodawstwo ujednolicane jest i zbliżane do roz-
wiązań prawnych ustawodawstwa Wspólnoty. Harmonizacja prawa państw członkowskich 
dokonywana jest na podstawie dyrektyw wyznaczających standardy, którymi kierują się pań-
stwa członkowskie w opracowywaniu i realizacji ich własnych polityk konsumenckich. Wśród 
dyrektyw mających na celu ochronę m.in. konsumenta usług ubezpieczeniowych wymienić 
można przykładowo: Dyrektywę 2002/65/WE dotyczącą sprzedaży konsumentom usług fi-
nansowych na odległość oraz Dyrektywę 2013/11/EU w sprawie alternatywnych metod roz-
strzygania sporów konsumenckich. W przypadku sporu między konsumentem a zakładem 
ubezpieczeń, polski konsument może dochodzić swoich praw na podstawie przepisów pol-
skiego prawa dotyczących przede wszystkim tzw. niezgodności towaru z umową, a także m.in. 
ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z 2007 roku oraz ustawy o przeciwdziałaniu nie-
uczciwym praktykom rynkowym z 2007 roku. Warto nadmienić przy tym, że w czerwcu 2014 
roku weszła w życie nowa ustawa o prawach konsumentów oparta na Dyrektywie 2011/83/
UE. Ochrona praw konsumentów została wzmocniona. W następstwie nowej Dyrektywy 
m.in. wyeliminowano ukryte opłaty i koszty w Internecie, zwiększono przejrzystość ceno-
wą, wprowadzono zakaz stosowania na stronach internetowych pól wyboru zaznaczonych  
z góry, czas na zmianę decyzji o zakupie wydłużony został do 14 dni i wprowadzony został 
wzór formularza odstąpienia od umowy obowiązujący na terytorium UE. Poza przepisami 
dotyczącymi wszystkich branż, ochrona konsumenta na rynku ubezpieczeniowym jest gwa-
rantowana przez dodatkowe przepisy, m.in. ustawę z 2003 roku o pośrednictwie ubezpiecze-
niowym. 

Realizacja polityki konsumenckiej oprócz płaszczyzny legislacyjnej, obejmuje także 
płaszczyznę instytucjonalną, polegającą na budowaniu infrastruktury organizacyjnej ma-
jącej za zadanie ochronę praw konsumentów. Organizacje wspierające konsumenta w sy-
tuacjach konfliktowych z firmami ubezpieczeniowymi to: Urząd Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów, powiatowi/miejscy rzecznicy konsumentów, Federacja Konsumentów 
oraz Stowarzyszenie Konsumentów Polskich. Wśród organizacji branżowych, do których 
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konsument może napisać skargę na zakład ubezpieczeń i wnosić o pomoc w rozstrzy-
gnięciu konfliktu należą Komisja Nadzoru Finansowego oraz Rzecznik Ubezpieczonych. 
Instytucje unijne, do których konsument może się odwołać to: Parlament Europejski, Rada 
Unii Europejskiej oraz Komisja Europejska. Konsumenci mogą wykorzystać również drogę 
rozwiązywania sporów oferowaną przez Sądy Polubowne działające przy KNF oraz przy 
Rzeczniku Ubezpieczonych. Z uwagi jednak na niechęć uczestniczenia firm ubezpieczenio-
wych w tego typu sposobie rozstrzygania sporów Sąd Polubowny przy Rzeczniku od lat jest 
„ciałem martwym”1. Sąd Polubowny przy KNF także wykazuje znikomą aktywność2.

Mimo istnienia regulacji i instytucji wspierających konsumenta w sytuacjach konflikto-
wych, konsumenci pozostają często bierni i nieudolni w dochodzeniu swoich praw z firma-
mi ubezpieczeniowymi. Przyczyna tkwi głównie we wciąż zbyt niskiej świadomości konsu-
mentów na temat przysługujących im praw. Z badań przeprowadzonych przez Eurobarometr 
w 2013 roku wynika, że zdecydowana większość Europejczyków (55%) twierdzi, że nie zna 
swoich praw (Public opinion in… 2013, s. 35-37). Podobnie sytuacja wygląda wśród Polaków 
– aż 34% uważa, że nie posiada żadnej wiedzy na temat praw konsumenckich, a 40% chcia-
łaby poznać swoje prawa. Z kolei badania Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
z 2009 roku (Znajomość praw konsumenckich… 2009, s. 36-37) wskazują, że konsumen-
ci największą znajomość swoich praw deklarują w przypadku zakupu wadliwego sprzętu 
RTV/AGD, natomiast nisko oceniają swoje kompetencje odnośnie do własnych uprawnień  
w sytuacji niewłaściwie wykonanej usługi (odpowiednio 60% i 35% respondentów). 
Dodatkowo odnotowano dość niską znajomość instytucji i organizacji zajmujących się 
ochroną konsumentów w Polsce. 

Reklamacje konsumenckie z perspektywy przedstawicieli firm 
ubezpieczeniowych

W badaniu zastosowano podejście jakościowe, które najlepiej nadaje się do badania skom-
plikowanych i dynamicznych zjawisk społecznych, o których wiedza jest niewielka, czyli 
do badań eksploracyjnych (Kostera 2003, s. 28). Metody jakościowe pozwalają na zbadanie 
głęboko ukrytych postaw przez otwarty i bezpośredni sposób postępowania (Berger 2010,  
s. 112-113, za Komor 2011, s. 217). Stosując podejście jakościowe możliwe jest rozpoznanie 
wielu specyficznych niuansów w postawach i zachowaniach (Babbie 2008, s. 322). Materiał 
empiryczny dotyczący zjawiska konfliktu w relacji firma ubezpieczeniowa-konsument został 
zebrany w drodze pogłębionych wywiadów indywidualnych. Dobór uczestników do badania 
był celowy. Rozmowy przeprowadzono z pracownikami pierwszego kontaktu oraz z menadże-
rami średniego szczebla działów marketingowych i sprzedażowych. Postawiono także waru-
nek, aby wśród respondentów znaleźli się przedstawiciele firm o kluczowej pozycji na rynku 

1  Wypowiedź Naczelnika Wydziału skarg i interwencji Biura Rzecznika Ubezpieczonych z dnia 12.02.2014 r. podczas 
warsztatów „Skargi, odwołania i reklamacje w sektorze ubezpieczeniowym”, Warszawa.
2  W 2012 roku do Sądu Polubownego przy KNF wpłynęło jedynie 19 wniosków o zapytanie drugiej strony czy wyrazi 
zgodę na rozstrzygnięcie sporu przez Sąd Polubowny lub na postępowanie mediacyjne. Nie otrzymano żadnej zgody zakładu 
ubezpieczeń na postępowanie przed Sądem Polubownym.
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(mierzonej udziałem w krajowej składce), a także o zróżnicowanym rodowodzie (kraju po-
chodzenia kapitału). Uwzględniono także staż pracy. W rekrutacji reprezentantów firm ubez-
pieczeniowych oraz agentów ubezpieczeniowych pomocne były osobiste kontakty autorki  
i jej znajomych, a także serwis społecznościowy GoldenLine. Dodatkowo wysłano listy  
z prośbą o udział w badaniach do centrali i oddziałów wszystkich zakładów ubezpieczeń  
w Polsce oraz do 30 agencji ubezpieczeniowych zlokalizowanych na terenie województwa 
śląskiego. W prośbach o pomoc i udział w badaniu kierowanych do firm ubezpieczenio-
wych informowano, że badania dotyczą wyzwań w obsłudze klienta w sytuacjach proble-
matycznych. W efekcie przeprowadzono 11 wywiadów z przedstawicielami siedmiu firm 
ubezpieczeniowych, których sumaryczny udział w rynku w 2012 roku przekraczał 55%. 
Charakterystykę struktury respondentów przedstawiono w tabeli 1. Informacje zgromadzone  
w toku wywiadów podlegały spisaniu tekstu, czyli tzw. transkrypcji, a następnie przystąpio-
no do etapu kodowania oraz formułowania tzw. not teoretycznych, co jest zgodne z zasada-
mi tzw. analizy danych jakościowych − QDA (Myers 2013).

Wyniki badań wskazują, że zarządzanie reklamacjami w żadnej organizacji nie jest wpisa-
ne w cele strategicznie firmy. Zdecydowana większość respondentów przyznała, że w ogóle 
nie ma wyznaczonych celów w zakresie zarządzania reklamacjami. Tylko trzy osoby znały 
cele organizacji, wśród których wymieniono: dążenie do zadowolenia klienta, terminowość 
oraz dążenie do minimalizacji wnoszonych przez klientów reklamacji. Mimo że większość 
respondentów dostrzega pewne korzyści, które nieść może za sobą złożona przez klienta re-
klamacja, większość przyznała, że nie prowadzi się statystyk ani badań dotyczących efek-
tywności zarządzania reklamacjami. Wśród korzyści skutecznie rozwiązanej reklamacji 
wymieniano utrzymanie klienta, rozpowszechnianie pozytywnych informacji o firmie oraz 
wykorzystywanie uwag przekazywanych przez reklamujących do doskonalenia produktów  
i procesów w firmie, co wydaje się być szczególnie istotne w kontekście współtworzenia war-
tości z klientem. Mimo to prawie połowa respondentów postrzega obsługę reklamacji jako 
uciążliwy obowiązek. Jak stwierdził jeden z pracowników pierwszej linii, reklamacje to „mar-
nowanie czasu i energii pracowników, którzy się muszę nad tymi reklamacjami pochylić”.

Jednym z tematów rozmów z respondentami była ocena wdrożonych w firmie procedur 
rozwiązywania sporu z klientem. Zdecydowana większość przedstawicieli firm ubezpiecze-
niowych stwierdziła, że procedury wprowadzane są w celu zapewnienia przejrzystości dzia-
łania i zachowania wyznaczonych standardów obsługi klienta. Zdania na temat przydatności 
procedur w sytuacjach konfliktowych były jednak podzielone. Większość respondentów 
twierdziła, że zapewniają one równe traktowanie wszystkich klientów. 

Mimo deklaracji respondentów o konieczności równego traktowania klientów, wystę-
powały sytuacje, w których starania firmy w zakresie usatysfakcjonowania klienta podczas 
sytuacji konfliktowej zależały m.in. od statusu materialnego osoby wnoszącej reklamację, 
od świadomości praw konsumenckich klienta, miejsca zamieszkania, wieku itp. Dowodem 
na to mogą być słowa pracownika z działu likwidacji szkód osobowych:
„Akurat w takich przypadkach, gdzie ludzie są faktycznie bogaci i widać, że ta rodzina nor-
malnie ze sobą żyła, że są w jakiś sposób ustawieni to jest ta wypłata na pewno ciut wyższa 
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niż do osoby, do której się jedzie, którzy żyją na wsi, żyją biednie, ale dla nich ten pieniądz 
jest bardziej odczuwalny. (…) Było przez jakiś czas tak, że mieliśmy nawet takie mapy 
stworzone, w którym okręgach więcej się płaciło. (...) W stosunku do starszych ludzi to też 
na pewno troszeczkę mniej wypłacamy. (…) Ludzie starsi są nieświadomi”. 

Tabela 1
Struktura osób uczestniczących w wywiadach   

Kod respondenta Płeć Wiek Staż pracy Zajmowane stanowisko

FA M 29 6 Dyrektor ds. Sprzedaży
FB K 32 7 Starszy specjalista w likwidacji szkód osobowych
FC K 38 10 Pracownik Punktu Obsługi Klienta
FD K 36 18 Menedżer Zespołu Sprzedażowego
FE M 51 13 Koordynator w Centrum Obsługi Klientów
FF M 35 8 Pracownik Punktu Obsługi Klienta
FG K 27 4 Pracownik telecentrum
FH M 46 10 Specjalista ds. likwidacji szkód komunikacyjnych
AA K 56 16 Właściciel wyłącznej agencji ubezpieczeniowej
AB M 47 6 Dyrektor oddziału
AC K 54 19 Dyrektor placówki partnerskiej

Źródło: opracowanie własne.

W trakcie badań respondentom zadano pytania na temat wewnętrznych barier w firmie 
utrudniających rozwiązywanie reklamacji klienckich. Największym problemem wydaje się 
być autokratywne projektowanie procesu obsługi reklamacji, którym zajmują się pracowni-
cy niemający doświadczenia w bezpośredniej obsłudze klienta. Procedury i systemy two-
rzone są w firmach na poziomie centrali, nieuwzględniając sugestii pracowników pierwszej 
linii. W rezultacie wprowadzane uproszczenia i standardy często okazują się przeszkodą 
w sprawnym rozwiązywaniu problemów klientów. 

Kolejnym problemem w zakładach ubezpieczeń jest brak współpracy między depar-
tamentami front-line oraz back-line. Jak stwierdził jeden z respondentów „W większości, 
w 95% firm ubezpieczeniowych to wygląda tak, że jest sprzedaż ubezpieczeń, a likwidacja 
szkód to jest taki bonusik. Jesteśmy, bo musimy być, bo musimy wypłacać, ale general-
nie nie ma jakiejś takiej współpracy, jakichś spotkań. A to właśnie tu są najczęściej spory 
z klientami na temat wysokości odszkodowań”. Ściślejsza współpraca umożliwiłaby wy-
pracowanie racjonalnych metod przezwyciężania konfliktów zanim doprowadzą one do de-
struktywnych skutków.

Brak elastyczności procedur jest kolejną zidentyfikowaną w badaniach barierą utrud-
niającą rozwiązywanie reklamacji klienckich. Ponad połowa respondentów twierdziła, że 
zakłady ubezpieczeń starają się elastycznie podchodzić do kwestii reklamacyjnych, jednak 
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najczęściej elastyczność ta widoczna była tylko w sytuacjach, w których relacja z intratnym 
klientem zagrożona była rozpadem. Ponadto, często zmiana podejścia centrali firmy wobec 
klienta wymaga uprzednich interwencji agenta ubezpieczeniowego. 

Problemem w sytuacjach konfliktowych na linii zakład ubezpieczeniowy-konsument 
jest także nadmierny formalizm, który prowadzi do wydłużenia procesu obsługi reklamacji 
i zniechęca klientów do szukania konstruktywnego rozwiązania, co z kolei może prowadzić 
do kumulowania się negatywnych emocji. Potwierdzają to słowa pracownika zajmującego 
się bezpośrednią obsługą klientów: „To jest tak, że prosimy klienta, żeby napisał pismo, a to 
wydłuża klientowi ten czas. Klient czasem wtedy traci też już taką ochotę na rozwiązanie tej 
sytuacji i to się rozmywa”.

Jeden z pracowników firmy ubezpieczeniowej zaznaczył także, że problemy wynikają 
czasem z postawy instytucji nadzorujących, które utrudniają firmom ubezpieczeniowym do-
stęp do dokumentów niezbędnych do właściwego likwidowania szkód: „Duży problem też 
na przykład czasem jest z sądami, z prokuratorami, bo nie chcą udostępniać nam akt. Ustawa 
mówi, że powinni nam akta udostępnić na okres prowadzenia sprawy. Robią nam problemy, 
że upoważnienia mamy złe itp.”.

W wywiadach z respondentami stosunkowo często podnoszona była kwestia braku upeł-
nomocnienia personelu w sytuacjach konfliktowych z klientem. Pracownicy pierwszego 
kontaktu w firmach ubezpieczeniowych często nie posiadają żadnego uprawnienia do po-
dejmowania decyzji podczas sporu z klientem, co negatywnie wpływa na postrzeganie przez 
klientów procesu obsługi reklamacji. Pracownicy podkreślają, że klienci nie rozumieją i nie 
aprobują złożoności procesu decyzyjnego. Potwierdzają to słowa pracownika telefoniczne-
go centrum obsługi klientów: „Dla klientów to jest czasem niezrozumiałe, że ja tu siedzę 
i nie chcę rozwiązać ich problemu, podjąć decyzji, a dla nich ja jestem [nazwa zakładu 
ubezpieczeń]. Nie jestem pracownikiem biura obsługi klienta tylko całą [nazwa zakładu 
ubezpieczeń], więc ja powinnam podjąć decyzję”.

Klienci zakładów ubezpieczeń często oczekują, że to agent będzie obsługiwał ich re-
klamację bądź wstępował w ich imieniu do zakładu ubezpieczeń. W praktyce rola agenta 
sprowadza się jednak najczęściej do nieformalnego monitorowania i przyśpieszania proce-
su reklamacyjnego. Typowy schemat decyzyjny reklamacji klienckiej dotyczącej konfliktu 
w zakresie wypłaty/wysokości odszkodowania w strukturze zakładu ubezpieczeniowego 
przedstawiony został na schemacie 1.

Ważnym elementem wpływającym na skuteczne rozwiązywanie reklamacji wydaje się 
zatem uruchomienie specjalnej komórki ds. reklamacji, co do pewnego stopnia sprawia wra-
żenie jednoosobowości obsługi reklamacji oraz zapewnia szybką obsługę klienta. Korzyści 
z tego rozwiązania zauważył pracownik z zakładu, w którym rozwiązanie to funkcjonowało:
„Jeszcze rok temu czy półtora roku temu były procedury takie, że ja wydawałem decyzję 
o przyznaniu odszkodowania czy też odmowie, klient się odwoływał i to odwołanie ja rozpa-
trywałem. (…) Trochę to było kłopotliwe dla nas, dla pracowników, trochę też czasochłon-
ne. Przede wszystkim trudno było podejść do tego bezstronnie, a tu jednak jak człowiek 
wypłacił już odszkodowanie i był nastawiony, że tak to potem ciężko było zmienić decyzję. 
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W tym momencie jest inna komórka, wszystkie reklamacje tam trafiają. (…) Przede wszyst-
kim to jest takie trzeźwe spojrzenie. Może zauważyć coś, co my z różnych względów nie 
zauważymy bądź nie chcemy zauważyć”.

Schemat 1 
Typowy schemat decyzyjny obsługi reklamacji klienckiej dotyczącej konfliktu  
w zakresie wypłaty/wysokości odszkodowania w strukturze zakładu ubezpieczeniowego

Źródło: opracowanie własne.

Podsumowanie

Rynek usług ubezpieczeniowych jest rynkiem specyficznym. Konsumenci usług ubez-
pieczeniowych, decydując się na zakup polisy, pragną zapewnić sobie poczucie bezpieczeń-
stwa. Wystąpienie wypadku ubezpieczeniowego wywołuje najczęściej silne emocje i duże 
oczekiwania wobec zakładu ubezpieczeń. W związku z tym każde potknięcie/uchybienie ze 
strony firmy skutkować może gwałtownymi reakcjami ze strony klienta. Ponadto, z jednej 
strony większość ubezpieczycieli zaniża odszkodowania (Ciężkie grzechy ubezpieczycieli… 
2014), z drugiej strony rynek ten podatny jest na wyłudzenia odszkodowań ze strony klien-
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tów3. Stąd przy reklamacjach podświadomie mogą pojawiać się uprzedzenia po każdej ze 
stron konfliktu, co bardzo utrudnia skuteczne zarządzanie konfliktem.

Mimo że towarzystwa ubezpieczeniowe znajdują się w silniejszej pozycji finansowej, 
merytorycznej i organizacyjnej w stosunku do konsumenta, pozycja przetargowa konsumen-
ta rośnie. Rozwinięty system ochrony konsumenta w Polsce, opierający się na dyrektywach 
Rady Europejskiej, pozostawia wachlarz instrumentów, z których klienci mogą skorzystać 
podczas sporu z firmą ubezpieczeniową. Niska znajomość praw oraz coraz wyższy poziom 
skomplikowania usług finansowych (np. konstrukcji i objętości umowy) powodują jednak 
bezradność w reakcjach klientów i stanowią swoistą zachętę dla firm ubezpieczeniowych do 
stosowania nieetycznych praktyk w zakresie obsługi reklamacji. 

Przeprowadzone badania umożliwiają sformułowanie pewnych rekomendacji menadżer-
skich. Konieczne wydaje się monitorowanie skuteczności i sprawności procesu obsługi re-
klamacji oraz udrażnianie kanałów komunikacji z klientem wnoszącym skargę. Na skutecz-
ność zarządzania reklamacjami wpływ ma opracowanie przejrzystych procedur zarządzania 
skargami oraz wprowadzenie do procesu reklamacyjnego wewnętrznych jednostek odwo-
ławczych. Właściwe wydaje się również wzbudzanie w pracownikach przekonania o tym, że 
reklamacje klienckie należą do najłatwiej dostępnych źródeł informacji o rynku i wizerunku 
firmy i powinny być w pełni wykorzystywane do poprawy jakości działania. Doskonalenie 
procesu obsługi reklamacji powinno uwzględniać budowanie kultury sektora ubezpieczeń  
w pełni skoncentrowanego na potrzebach klientów oraz budowanie większej świadomości praw 
klientów. Istotne wydaje się także podjęcie wspólnych działań mających na celu usprawnienie  
i unifikację procesu zarządzania reklamacjami w zakładach ubezpieczeń przez wypracowa-
nie podejścia sektora ubezpieczeniowego do tego zagadnienia (tak jak jest to np. w przypad-
ku sektora bankowego).

Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na 
podstawie decyzji nr DEC-2012/07/N/HS4/00269. Kierownik projektu: Malwina Berger.
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Manager’s perspective of Consumers’ Complaints in the Market  
of Insurance Services in the Period of EU Regulations

Summary 

An aim of considerations is to determine how representatives of insurance com-
panies assess the procedures of settling complaints applied in their companies; they 
are based on explorative/qualitative research and, in particular, on results of 11 
in-depth interviews. The research shows that despite a relatively strong legal pro-
tection, in their conflict with consumers, insurance companies often exploit their 
advantage in terms of information and resources and complaints settling is treated 
rather operationally than strategically. Good managerial practices include singling 
out cells in the company’s structure dealing with complaints settling as well as 
empowering their employees, what contributes to the so-called positive effects of 
complaints. Moreover, there is suggested introduction of social campaigns aimed 
at raising consumers’ awareness as regards their rights in the insurance market. The 
article is of the research nature.

Key words: conflict, complaints, marketing, insurance market. 

JEL codes: M30

Менеджерская перспектива рекламаций потребителей на рынке 
услуг страхования в период регуляций Европейского Союза

Резюме 

Цель рассуждений – определить, каким образом представители страховых 
компаний оценивают процедуры рассмотрения рекламаций, применяемые  
в их фирмах; они основаны на качественных обследованиях, в особенности 
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же на результатах 11 углубленных интервью. Из обследований вытекает, что 
несмотря на относительно сильную правовую защиту, в конфликте с потреби-
телями страховые компании часто используют свое преимущество в области 
информации и ресурсов, а рассмотрение рекламаций считается скорее всего 
оперативным, чем стратегическим вопросом. К числу хороших менеджерских 
практик отнести выделение специальных подразделений в структуре фирм, 
которые занимаются рассмотрением рекламаций, а также наделение полномо-
чиями сотрудников, что способствует достижению так называемых положи-
тельных эффектов рекламаций. Кроме того, предлагается ввод общественных 
мероприятий по повышению осведомленности потребителей в области их 
прав на рынке страхования. Статья имеет исследовательский характер.

Ключевые слова: конфликт, рекламации, маркетинг, рынок страхования. 

Коды JEL: M30

Artykuł nadesłany do redakcji w sierpniu 2015 roku

© All rights reserved

Afiliacja:
mgr Malwina Berger
dr hab. Maciej Mitręga, prof. UE
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Wydział Informatyki i Komunikacji
Katedra Badań Rynkowych i Marketingowych
ul. Bogucicka 3
40-227 Katowice
tel.: 32 257 79 81
e-mail: malwina.berger@ue.katowice.pl
e-mail: maciej.mitrega@ue.katowice.pl

handel_wew_6-2015.indd   12 2016-02-03   10:33:36


