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Sprawozdanie z konferencji pt. Kontrowersje wokół marketingu. 
Kreowanie wartości a wartość marketingu  
(Warszawa, 6-7 czerwca 2013 roku)

Zmiany uwarunkowań działania powodują, że zmienia się także postrzeganie marketin-
gu oraz stawiane przed nim zadania. Obecnie coraz częściej marketing jest identyfikowany 
jako kreator wartości dla klienta i przedsiębiorstwa. Jednak złożony i kontrowersyjny proces 
tworzenia wartości niekiedy podważa wartość samego marketingu.

W dniach 6-7 czerwca 2013 r. Katedra Marketingu Akademii Leona Koźmińskiego 
w Warszawie zorganizowała trzecią konferencję naukową z cyklu Kontrowersje wokół mar-
ketingu poświęconą zagadnieniu Kreowanie wartości a wartość marketingu. Celem konfe-
rencji była identyfikacja nowych zjawisk i procesów pojawiających się w marketingu oraz 
kreowania wartości dla różnych podmiotów (klientów, właścicieli przedsiębiorstw  i spo-
łeczeństwa). W programie konferencji wyodrębniono sesje podstawowe i sesje specjalne. 
Efektem konferencji jest publikacja czasopisma „Handel Wewnętrzny” (numer 3, maj-czer-
wiec) w trzech tomach, odpowiadających tematycznie sesjom podstawowym, która  zawiera 
107 artykułów przygotowanych przez 123 autorów. 

Otwarcia konferencji dokonał Kierownik Katedry Marketingu ALK – prof. dr hab. 
Lechosław Garbarski, który przywitał uczestników konferencji oraz zaprezentował aspekty 
organizacyjne i merytoryczne.  Następnie rozpoczęła się pierwsza sesja podstawowa po-
święcona tematowi Istota i uwarunkowania kreowania wartości przez marketing, której 
przewodniczyła prof. dr hab. Małgorzata Bombol. Uwaga uczestników panelu została sku-
piona wokół następujących trzech dylematów:
 - Co zrobić, aby marketing był nauką?
 - Jaka jest rola współczesnego działu marketingu?
 - Samodzielność czy outsourcing działalności marketingowej?

Jako pierwszy prezentację zatytułowaną Marketing i metodologia nauk. Co zrobić, aby 
marketing był nauką? przedstawił prof. dr hab. Ryszard Kłeczek. Zaproponował trzy roz-
wiązania mogące przyczynić się do poprawy statusu marketingu jako nauki. Są to:
 - prowadzenie badań empirycznych w celu tworzenia twierdzeń marketingu,
 - wyjaśnianie faktów na podstawie twierdzeń, a nie ad hoc,
 - starania, aby celem wypowiedzi metodologicznych była pomoc badaczom empirycznym 

w ich badaniach.
W celu rozstrzygnięcia drugiego dylematu, dotyczącego „przydatności” działu mar-

ketingu, dr Katarzyna Rupik zaprezentowała wyniki badań własnych oraz światowych. 
Prelegentka zwróciła uwagę na brak jednoznaczności w tej kwestii wśród teoretyków za-
granicznych. Natomiast rezultaty badań własnych dr Katarzyny Rupik wykazały negatywną 
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rolę działu marketingu w kształtowaniu orientacji rynkowej i wyników przedsiębiorstw (dla 
próby zdominowanej przez duże firmy). 

Ostatnią prezentację zatytułowaną Outsourcing w komunikacji marketingowej jako od-
powiedź na trzeci dylemat przedstawił dr Grzegorz Hajduk. Prelegent ukazał podstawowe 
pojęcia związane z tym zagadnieniem, omówił zakres możliwych sposobów realizowania 
komunikacji marketingowej przez podmioty zewnętrzne. Zwrócił również uwagę na nega-
tywne i pozytywne aspekty tego zjawiska.  Po tej części prezentacji odbyła się dyskusja 
plenarna. Główne jej wątki dotyczyły problematyki wcześniejszych prezentacji, a w szcze-
gólności zostały poruszone następujące kwestie:
 - kompetencji marketingowych,
 - efektywności marketingowej,
 - definiowania pojęć marketingowych,
 - korzyści wynikających ze współpracy teoretyków i praktyków,
 - badań empirycznych w marketingu.

Druga sesja pt. Marketingowe sposoby kreowanie wartości dla klienta miała charakter 
dyskusji panelowej. Dyskusję prowadził prof. dr hab. Bogdan Sojkin. Uczestnicy panelu 
koncentrowali swoje wypowiedzi wokół następujących problemów:
 - definiowania wartości,
 - kształtowania wartości,
 - komunikowania wartości,
 - oferowania wartości.

W pierwszej części dyskusji jako pierwsza zabrała głos prof. dr hab. Iga Rudawska, która 
skoncentrowała swoje wystąpienie na możliwych powiązaniach sieci pomiędzy podmiotami 
a kreowaniem wartości w marketingu, podając w tym celu przykłady dwóch przedsięwzięć 
marketingowych.  Następnie dr Magdalena Sobocińska omówiła zastosowania mediów spo-
łecznościowych w działaniach marketingowych. Wskazała na wartości oferowane uczestni-
kom społeczności internetowych oraz na implikacje dla marketingu wynikające z rozwoju 
tych społeczności.

Głównym wątkiem wystąpienia dr Katarzyny Dziewanowskiej była koncepcja tworze-
nia wartości na bazie doświadczeń konsumentów. Dr Dziewanowska zaprezentowała naj-
ważniejsze założenia oraz ograniczenia tej koncepcji, a także przykłady jej zastosowania 
w praktyce.

Osoby zabierające głos w drugiej części dyskusji plenarnej nawiązywały do wypowiedzi 
panelistów. Wśród problemów przewodnich warto wymienić: 
 - różnice między wartością oczekiwaną a dostarczaną, 
 - kwantyfikacje wartości,
 - znaczenie wartości marki w ujęciu niefinansowym,
 - pozytywne i negatywne aspekty stosowania mediów społecznościowych,
 - udział  klienta w procesie tworzenia wartości,
 - różne wymiary wartości.



CHRYSTYNA MISIEWICZ 111

Ostatnia sesja podstawowa pt. Wartość marketingu odbyła się w drugim dniu konferencji. 
Sesja ta miała charakter postępowania sądowego nad wartością marketingu. Przewodniczącą 
„rozprawy” była prof. dr hab. Aniela Styś, rolę „obrońcy” pełniła prof. dr hab. Teresa Taranko, 
natomiast „prokuratorem” była dr Jolanta Tkaczyk. W pierwszej części rozprawy swoje ar-
gumenty prezentowała strona oskarżająca. Główne zarzuty oskarżenia wobec marketingu 
koncentrowały się na kwestiach: wybiórczego wykorzystania marketingu w koncepcji CSR, 
planowanego skracania cyklu życia produktów, kreowania sztucznych potrzeb, manipulacyj-
nej oraz nieetycznej natury marketingu. W drugiej części rozprawy zostały zaprezentowane 
argumenty i dowody w obronie  marketingu, a wśród nich: marketing jako kreator wartości 
dla nabywców, wprowadzanie innowacyjnych produktów, tworzenie i wzmacnianie przewa-
gi konkurencyjnej przedsiębiorstw, znaczący wkład marketingu do nauki w zakresie zarzą-
dzania. Jako argumenty w obronie marketingu przedstawiano także niedojrzałość polskich 
konsumentów do odpowiedzialnej konsumpcji, nieracjonalne zachowania konsumentów. Po 
wysłuchaniu obu stron i przesłuchaniu wskazanych przez strony  świadków (autorów refe-
ratów przygotowanych na konferencję), prof. dr hab. Aniela Styś, jako sędzia, uznała mar-
keting za winnego postawionych mu zarzutów, uzasadniając werdykt przy wykorzystaniu 
kryteriów obejmujących wieloaspektową krytykę marketingu. Sędzia odwołała się do oceny 
marketingu poprzez jego warstwę funkcjonalną, etyczną, intelektualną oraz polityczną.

Oprócz sesji podstawowych związanych z tematyką konferencji, odbyły się również 
trzy sesje specjalne. Pierwszą sesję zatytułowaną Doświadczenia nowej formuły habilitacji 
prowadził prof. dr hab. Bogdan Nogalski.  Profesor zaprezentował najważniejsze zmiany 
zachodzące w procedurach nadawania stopni naukowych uwarunkowanych nowelizacją 
ustawy o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym. 
W drugiej sesji specjalnej prof. dr hab. Teresa Taranko oraz dyrektor Wojciech Pronobis 
zaprezentowali działające w Polsce stowarzyszenia teoretyków i praktyków marketingu. 
Trzecia sesja specjalna dotyczyła zagadnień związanych z możliwościami aktualizowania 
informacji w Google Scholar. Prof. dr hab. Grzegorz Mazurek wytłumaczył podstawowe 
terminy, następnie pokazał, jak poprawnie dodawać prace naukowe do Google Scholar oraz 
w jaki sposób zwiększyć widoczność swoich tekstów w Internecie.

Konferencja stanowiła dobrą okazję do wymiany poglądów na temat kontrowersji wokół 
marketingu, a w szczególności wartości marketingu. Szerokie grono zaproszonych gości 
i prelegentów, sympatyczna atmosfera i perfekcyjna organizacja sprzyjała dyskusjom za-
równo na sali obrad, jak również w kuluarach. 


