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Streszczenie

W artykule, mającym formę eseju dokonano charakterystyki sposobu postrze-
gania i rozwoju dyscypliny marketing w ostatnich 25 latach w Polsce. Zwrócono 
uwagę na dorobek poszczególnych ośrodków akademickich, a także wskazano kie-
runki dalszych badań.
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Wstęp

Przygotowując tekst autorzy mieli świadomość, że uczestnikami Zjazdu Katedr w 2018 
roku są w dużym stopniu młodzi pracownicy nauki. Zapewne mają tyle lat ile marketing 
w Polsce. Żyją głównie teraźniejszością i przyszłością. Nieco refleksji retrospektywnej 
może im się przydać, bowiem to w przeszłości tworzyły się zręby dyscypliny i jej tożsa-
mość. Forma eseju pozwala na subiektywną selekcję problemów i źródeł. Może mieć cha-
rakter asocjacyjny, a także intertekstualny. Zapewniamy Czytelników, że zamierzeniem na-
szym jest podporządkować tok wywodów – mimo luźnej i fragmentarycznej kompozycji 
– marketingowi.

Początki dyscypliny

Nasz związek z marketingiem rozpoczął się podczas studiów, kiedy słuchaliśmy wykła-
dów prof. Teodora Kramera. Potem był początek własnego rozwoju. Były to dwie ścieżki: 
ściśle marketingowa (A. Styś) i związana z polityką ekonomiczną (S. Styś). Obie splotły 
się razem i można było postrzegać marketing w kontekście uwarunkowań systemowych. 
Nie będziemy dalej rozwijać naszej przeszłości naukowej. Mamy za sobą jubileusze pracy 
twórczej, podczas których wszystko zostało przedstawione.

Szczególną cezurą czasową jest jednak rok 1992. Zaprosiliśmy Kierowników Katedr 
związanych z marketingiem do Wrocławia, aby dyskutować o nowej dyscyplinie i po-
trzebach tworzenia infrastruktury dla jej rozwoju. Zbiegło się to z ukończeniem przez 
Ossolineum druku książki pt. Marketing – jak to się robi (Kłeczek i in. 1992). Z dumą po-
łożyliśmy przed Gośćmi jeszcze „ciepłe” egzemplarze. Były gratulacje, a książki po tygo-
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dniu nie było w księgarniach i Ossolineum zdecydowało o dodruku. Do dziś treści zawarte 
w książce są aktualne, obejmują bowiem podstawową terminologię marketingu, jego instru-
menty, charakter i znaczenie otoczenia, metodykę analiz. Od początku lat 90. do ich końca 
powstało wiele podręczników. Wymieńmy niektóre z nich: Podstawy marketingu (Kramer 
1996; 1997; 2000), Podstawy marketingu (Altkorn 1995; Karwowski 1998), Podstawy mar-
ketingu (Mruk 1999), Marketing – punkt zwrotny nowoczesnej firmy (Garbarski, Rutkowski, 
Wrzosek 2001), Marketing (Michalski 2003) i wiele innych.

Nie sposób nie wspomnieć, iż wszystkie te podręczniki miały pewną podstawę w publi-
kacjach wcześniejszych. Były to prace naszych Mistrzów z lat 60.-90. Nie zawsze miały one 
w tytule hasło „marketing”. Tworzyły jednak zręby dyscypliny. Za te zręby należą się po-
dziękowania profesorom: K. Boczarowi, K. Białeckiemu, Z. Kossutowi, M. Strużyckiemu, 
T. Sztuckiemu, Z. Zakrzewskiemu, G. Garbacikowi, J. Dietlowi, R. Głowackiemu,  
T. Kramerowi, J. Kramerowej, W. Wrzoskowi, T. Pałaszewskiej, A. Kusińskiej, H. Szulce, 
Z. Krasińskiemu, F. Misiągowi. Wielu odeszło od nas, ale ich dorobek czyni, że żyją w nas.

Każdy z wymienionych wcześniej podręczników doczekał się powtórnych wydań. Każdy 
kolejny wzbogacał treści o marketingu. Poza terminologią i instrumentami marketingu poja-
wiały się ważne merytorycznie zakresy o otoczeniu, badaniach marketingowych, segmenta-
cji rynku, konkurencji, procesach konsumpcji. Znaczenie tych treści zaowocowało pracami 
rozwijającymi ważne obszary. Poszczególne instrumenty marketingu-mix znalazły miejsce 
w badaniach i publikacjach. Powstawały wręcz nowe szkoły naukowe. Oto promocja prze-
kształciła się w systemy komunikacji z rynkiem (Wiktor 2001; 2013), (Mruk 2002), a re-
klama stanowiła główny kierunek zainteresowań (Kall 2002) (Woźniczka 2012), (Kłeczek, 
Hajdas, Sobocińska 2008). 

Produkt zyskał zainteresowanie ośrodka poznańskiego (Sojkin 2003). Cykliczne konfe-
rencje organizowane przez prof. B. Sojkina pokazują znaczenie tego nurtu badań.

Cena stała się przedmiotem zainteresowania ośrodka warszawskiego (Karasiewicz 
1997), wrocławskiego (Waniowski 2003). Dystrybucja stała się przedmiotem zainteresowa-
nia ośrodka krakowskiego (Czubała 2001).

Uczestnicy rynku i ich związki

Rozwój marketingu w polskiej literaturze dostarczył nowych treści dotyczących uczestni-
ków rynku i ich związków. Wiele prac poświęcono głównemu interesariuszowi – konsumen-
towi. Badano zachowania konsumentów (J. Kramer i zespół, Z. Kędzior i zespół, E. Kieżel 
i zespół, G. Światowy, K. Mazurek-Łopacińska, T. Słaby i zespół, T. Pałaszewska i zespół, 
J. Otto i zespół, A. Olejniczuk-Merta i zespół, B. Mróz, M. Janoś-Kresło, E. Rudawska,  
I. Rudawska, Cz. Bywalec). Wymieńmy tylko niektóre, reprezentatywne dla tego nurtu. Są 
to prace Kramer (1997; 2011), Kędzior (2004), Kędzior, Wolny (2010), Światowy (2006), 
Mazurek-Łopacińska (2003), Słaby (2006), Otto (2001), Mróz (2013).
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Orientacja rynkowa w gospodarce wyzwoliła aktywność na rzecz poszukiwania sukce-
su. Chodziło głównie o system działań przedsiębiorstw o różnym charakterze działania czy 
usytuowania sektorowego. Dyscyplina wzbogaciła się o marketing usług za sprawą wie-
lu prac (ośrodek wrocławski: A. Styś i zespół, J. Olearnik, M. Pluta-Olearnik; poznański:  
K. Rogoziński i zespół; krakowski: A. Czubała i zespół; warszawski: J. Mazur, A. Dąbrowska 
i zespoły; szczeciński: J. Perenc i zespół, G. Rosa, A. Smalec; gdański: M. Daszkowska 
i zespół, B.W. Żurawikowie). Warto wymienić niektóre prace: Rogoziński (2000), Mazur 
(2002), Styś (2003).

Bezpośredniość relacji konsumenta i przedsiębiorstw handlowych spowodowały, że 
przedmiotem badań i analiz stał się marketing w handlu (ośrodek poznański: M. Sławińska 
i zespół, B. Borusiak, H. Szulce i zespół, R. Baran; ośrodek wrocławski: U. Drewińska, 
B. Iwankiewicz-Rak; warszawski: U. Kłosiewicz-Górecka; łódzki: T. Domański). Tu także 
odwołamy się jedynie do niektórych prac: Szulce (1998), Sławińska (2002), Drewińska, 
Iwankiewicz-Rak B. (1999). Pojawiły się także odniesienia do innych zakresów, np. mar-
keting w turystyce (Altkorn 1995), marketing strategiczny na rynku farmaceutycznym 
(Michalik, Pilarczyk, Mruk 2014,) 

Zdarza się mawiać, że przymiotnik jest wrogiem rzeczownika. Czy tak jest w przypad-
ku przymiotnikowych określeń marketingu? Oto pojawiło się wiele prac łączących mar-
keting z przymiotnikiem. Nie jest naszą intencją rozstrzygać, czy są to właściwe określe-
nia. Odnotujmy, że znalazły znaczące miejsce w rozwoju marketingu. Wymieńmy tytułem 
przykładu: marketing terytorialny (Szromnik 2016), marketing wirtualny (Sznajder 2002). 
Lista ta jest znacznie dłuższa. Duże znaczenie dla identyfikacji istoty i zakresu marketingu 
miały wydawnictwa encyklopedyczne. Warto tu wymienić: Leksykon marketingu (Altkorn, 
Kramer 1998), Kompendium wiedzy o marketingu (Pilarczyk, Mruk 2006). Treści tam za-
warte mogą być bardzo pomocne w procesie dydaktycznym do dziś.

Rok 2000 był rokiem szczególnym dla marketingu. Ośrodek wrocławski zorganizował 
Kongres Marketingu pod nazwą Marketing – przełom wieków. Spotkał się on z ogromnym 
zainteresowaniem środowiska akademickiego. Nam dostarczył satysfakcji. Do dziś uczest-
nicy wspominają to spotkanie. Idea przewodnia Kongresu została wyrażona w formule 
Marketing – przełom wieków. Paradygmaty - zastosowania (Mazurek-Łopacińska, Styś 
2000) i została rozwinięta w następujących grupach problemowych:
 - Retrospekcja dorobku marketingu w aspektach teoretycznych,
 - Dynamizm procesów rynkowych,
 - Procesy globalizacji a marketing,
 - Innowacyjność w marketingu,
 - Systemy, struktury, relacje w marketingu,
 - Koncepcje metodyczne,
 - Opcje przyszłościowe,
 - Aplikacja dorobku naukowego marketingu,
 - Pragmatyka i proces edukacji.
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Treści referatów wzbogaciły wiedzę o marketingu. Dotyczyły tak ważnych zakresów, 
jak: paradygmat, a więc także istoty i tożsamości dyscypliny. Dyskusję tę rozpoczął Prof. 
Żabiński (2000; 2001). W późniejszych Jego pracach znajdujemy rozwinięcie w kierunku 
zasadności wyodrębnienia marketingu spośród dyscyplin ekonomicznych (Żabiński 2004). 
Teksty przygotowane przez przedstawicieli wszystkich ośrodków zajmujących się marketin-
giem już wtedy ujawniły nowe obszary. Należały do nich: relacje z zarządzaniem, uwarun-
kowania globalizacji i transformacji polskiej gospodarki, efektywność marketingu, wartość 
dla klienta, problemy strategii przedsiębiorstw zwłaszcza w kontekście internacjonalizacji 
działań rynkowych, marketing międzynarodowy, orientacja społeczna w marketingu, inno-
wacyjność i jej znaczenie dla sukcesów rynkowych, systemy informatyczne i ich wykorzy-
stanie w marketingu, aspekty metodyczne marketingu. Ze względu na ogromne znaczenie 
niektórych z nich i fakt, że do dziś są rozwijane warto wymienić autorów zajmujących się 
tymi obszarami. Problemy relacji marketingu z zarządzaniem do dziś budzą kontrowersje, 
mają wpływ na proces dydaktyczny i klasyfikację dyscyplin. Podstawowe pytanie brzmi: 
czy bliżej marketingowi do ekonomii czy zarządzania? Odsyłamy do Autorytetów (J. Dietl, 
M. Strużycki, L. Żabiński, R. Niestrój, R. Głowacki). Procesy integracji europejskiej nie po-
zostały bez wpływu na dorobek marketingu. Marketing międzynarodowy, zasługą głównie 
Duliniec (2004) a także zespołu krakowskiego (Wiktor, Oczkowska, Żbikowska 2008) or-
ganizującego cykliczne sympozja dotyczące tego marketingu pokazują szerokie spektrum 
problemów i ich wagę. Wymienić także trzeba dorobek Fonfary (2014) wskazującego na 
konieczną reorientację polskich przedsiębiorstw wobec faktu umiędzynarodowienia rynków 
oraz pracę Karasiewicza (2013). Mamy także skromny wkład w tę problematykę badając za-
chowania przedsiębiorstw w warunkach globalizacji i podkreślając znaczenie nowych mo-
deli biznesu. (Styś A., Styś S. 2017). Te nowe warunki stworzyły szanse, ale i zagrożenia. 
Nie było łatwo odnosić sukcesy wobec zderzenia się z konkurencją przedsiębiorstw europej-
skich czy światowych, a konsument miał większe możliwości wyboru. Stąd zapewne troska 
środowiska akademickiego o problemy efektywności działań marketingowych. Powstały 
prace na ten temat (Garbarski 2008). Treści tu zawarte oznaczają, że marketing to nie tylko 
dyscyplina „miękka” w swej naturze. Potwierdzają to inne prace (Kozielski 2006; Kowal 
2010). Rzadko podejmowanym, ale jakże znaczącym dla oceny skuteczności i efektywności 
marketingu jest problem relacji marketingu z finansami przedsiębiorstwa. Wyzwanie to pod-
jął Kłeczek (2012). Autor ten rozwija także problem wartości w marketingu. Problem trudny 
merytorycznie i metodycznie. Czym jest bowiem wartość w marketingu, jak ją mierzyć? 
Odsyłamy także do innych Autorów (Dobiegała-Korona, Doligalski 2010).

Wielość uczestników rynku, rozbieżne interesy, pozycja konsumenta jako słabszego 
uczestnika ujawniła także patologie w działaniach rynkowych. Stąd geneza społecznej od-
powiedzialności biznesu i marketingu społecznego. Prace z tym związane wpisują się w nurt 
ekonomii społecznej i obejmują przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Identyfikują 
także zakres takiego wykluczenia i wskazują możliwe rozwiązania problemów. Polecamy 
pracę ośrodka krakowskiego: pt. Społeczne wymiary marketingu dedykowaną Prof. Annie 
Czubale, która ma znaczący udział w rozwoju tego nurtu marketingu. Warto sięgnąć tak-
że do klasycznych tytułów z tym związanych (m. in. Biznes, etyka, odpowiedzialność  
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R. W. Gasparskieo) czy też pracy A. Paliwody-Matiolańskiej pt. Odpowiedzialność społecz-
na w procesie zarządzania przedsiębiorstwem oraz M. Żemigały pt. Społeczna odpowie-
dzialność przedsiębiorstwa. Wymieniamy te prace, bowiem sądzimy, że nurt ten będzie się 
rozwijał, a podejmującym tę problematykę przydadzą się podstawowe treści. Nurt ten wy-
wołał także bliższe zainteresowanie się gospodarstwem domowym jako uczestnikiem rynku. 
W pracach wielu autorów znajdujemy wnikliwe oceny jego zachowań, troskę o wyklucze-
nie społeczne, nowe kryteria segmentacji (A. Kusińska, G. Maciejewski z zespołem godnie 
zastępujący Ś.P. Prof. Zofię Kędzior, J. Witek, J. Tkaczyk, B. Mróz, T. Słaby z zespołem,  
A. Dejnaka, A. Styś, W. Patrzałek, K. Gutkowska, I. Ozimek, M. Bombol). Ograniczone 
możliwości wydawnicze nie pozwalają na wymienienie wszystkich tytułów. Jesteśmy prze-
konani, że Czytelnik z łatwością do nich dotrze.

W Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu organizowane są cykliczne konferencje na 
temat tego uczestnika rynku. Pozwalają one poznać bliżej ten ważny podmiot rynkowy, wy-
mienić poglądy i wskazać dalsze kierunki badań.

Szerokie spektrum i złożoność problemów marketingowych było źródłem troski o me-
todykę ich analiz. Twórcą szkoły badań marketingowych był S. Mynarski (1990). Wszyscy 
uczyliśmy się z Jego prac z nadzieją, że dane nam będzie poznać te tajniki. Pewnie wielu się 
to udało. Inni z pokorą śledzili meandry modeli i kierunki krzywych. Badania marketingo-
we rozwijane były też przez innych autorów (Prymon 2000; Kaczmarczyk 2003; Mazurek-
Łopacińska 2003), a cykliczne konferencje dotyczące badań marketingowych dostarczają 
wnikliwych diagnoz i ocen sytuacji rynkowej. Zwłaszcza było to ważne wobec otwarcia 
rynku, a kolejne prace z tego obszaru uwzględniały te zmiany (Schroeder, Bartosik-Purgat, 
Mruk 2013). W problemy badań marketingowych w ich podstawowym, ale także pragma-
tycznym ujęciu zaangażowało się wielu innych badaczy (Z. Kędzior, K. Karcz, A. Bajdak,  
J. Kramer, D. Maison, P. Hadrian, A. Olejniczuk-Merta, T. Słaby, J. Garczarczyk z zespo-
łem, M. Krzyżanowska, I. Rutkowski).

Wyniki badań potwierdziły złożoność ich przedmiotu, ale – co ważniejsze – zmobilizo-
wały do szukania odpowiedzi na pytanie: jak należy działać na rynku, aby być skutecznym 
i efektywnym zarazem? Łatwo stwierdzić, że otworzyły pole dla nowego nurtu dotyczą-
cego strategii marketingowej. Nurt ten zaowocował dorobkiem natury teoretycznej i prag-
matycznej. Często bowiem dawał wsparcie decyzyjne menadżerom. Wiele prac zawiera 
element dotyczący strategii, a zasadnicze znaczenie dla jego rozwoju mają tacy autorzy, 
jak: W. Wrzosek, M. Strużycki, H. Mruk, J. Wiktor, P. Chlipała, L. Żabiński, R. Niestrój, 
A. Pomykalski, I. Rutkowski, A. Żbikowska, M. Rawski, G. Sobczyk, K. Andruszkiewicz, 
Z. Waśkowski, A. Styś i zespół, J. Szumilak, S. Styś, E. Jerzyk. Jeśli przyjąć, że strategia 
marketingowa dotyczy odpowiedzi na pytanie, jak działać na rynku? – zwłaszcza wobec tur-
bulencji otoczenia – to próby odpowiedzi na to pytanie można znaleźć w pracach wymienio-
nych Autorów (Żabiński 2002; Wrzosek 2012) czy też pracy zawierającej wyniki badań nad 
zachowaniami polskich przedsiębiorstw w 25-leciu gospodarki rynkowej (Niestrój, Hadrian 
2014). Zaczęły się pojawiać także bardzo pragmatyczne ujęcia dotyczące zarządzania mar-
ketingiem (Woźniczka, Hajdas, Kowal 2014). Bardzo pomocna w formułowaniu strategii 
marketingowej może być praca pod red. T. Taranko pt. Działania marketingowe i ich uregu-
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lowania w Polsce (2015). Zespół uczynił znaczny wysiłek, aby wskazać zakres i znaczenie 
takich uregulowań.

Ostatnie lata wzbogaciły marketing o nowe obszary badań: marketing w organizacjach 
pozarządowych, marketing usług niekomercyjnych, usług ochrony zdrowia, marketing in-
stytucjonalny, marketing w sferze kultury i sztuki, marketing w sporcie, uwarunkowania 
kulturowe w marketingu (B. Iwankiewicz-Rak, M. Krzyżanowska, D. Surówka-Marszałek, 
R. Kłeczek, M. Sobocińska, S. Wrona, M. i P. Dobscy, Z. Waśkowski, M. Rak). Szczególne 
miejsce zajęła marka jako problem badawczy i wielce inspirujący (J. Kall, R. Kłeczek,  
A. Sagan, M. Hajdas, M. Witek-Hajduk, G. Urbanek), ale także marketing związany z nową 
technologią. Jest on przedmiotem zainteresowania głównie młodego pokolenia. Oddajmy 
cześć tym, którzy tę nową technologię opanowali i wykazują jej znaczenie dla marke-
tingu. Są to między innymi: R. Wolny, A. Dejnaka, K. Bilińska-Format, M. Sobocińska,  
G. Mazurek, B. Gregor, M. Daszkiewicz, P. Waniowski, M. Stawiszyński, A. B. Olczak, Rita 
K. Sobczyk, T. Doligalski, E. Frąckiewicz, A. Grzesiuk, A. Sznajder, (Dejnaka 2013; 2017; 
Mazurek 2012; Sznajder 2013). Wpisują się oni w ważny obszar dotyczący innowacji jako 
warunku sukcesu rynkowego i przewagi konkurencyjnej, a także mający wpływ na niwela-
cję luki cywilizacyjnej. Te problemy są coraz częściej troską badaczy marketingu (H. Mruk, 
R. Nestorowicz, A. S. Styś, A. Olejniczuk-Merta, E. Jerzyk, A. Pukas, M. Szymura-Tyc,  
B. Sojkin, T. Olejniczak). Intensywność zmian otoczenia podnosi rangę tych analiz także 
wobec faktu, że ujawniają się nowe zjawiska i procesy. Jaki będą miały kierunek, zasięg? 
Czy polscy uczestnicy rynku dostosują się do tych zmian i w jaki sposób? Ostatnie badania 
wykazują, że ustalone wcześniej prawidłowości zachowań mogą nie być adekwatne dla przy-
szłości (zobacz M. Hajdas, A. Burgiel, B. Mróz). Co więc będzie o niej decydowało? Czy 
neuromarketing rozwijany przez E. Jerzyk da wyjaśnienie? A może uspokojenie powinno 
wypływać z odpowiedzi A. Einsteina na pytanie młodego reportera: „Profesorze Einstein, 
co nowego w nauce?”. Einstein – jak pisze Robert L. Wolke popatrzył nań swoimi mądrymi, 
pełnymi ciepła oczami i odrzekł: „O! Czyżby napisał pan już wszystko o starej?” Wielkiemu 
uczonemu chodziło o to, że nauka to nie tylko najnowsze odkrycia, że obserwacje naukowe 
prowadzono przez wieki i dzięki temu mamy dziedzictwo wiedzy, które pozwala wyjaśnić 
wydarzenia. Jeśli znajdzie się ktoś w przyszłości, kto zechce przygotować podobny tekst 
o ewolucji marketingu, tyle, że w następnych latach – będzie miał łatwiejsze zadanie. Oto 
bowiem dzisiejsze pokolenie badaczy marketingu posługuje się większą poprawnością me-
todyczną. Na początku tekstów znajdujemy słowa kluczowe, cel badań, wskazanie luki ba-
dawczej, źródła i metody badania, konkluzje, często też implikacje menadżerskie.

Przyszłość przyniesie także nowe wyzwania. Marketing Science Institute (2016) wyzna-
czył priorytety badawcze na 2016-2018. Są wśród nich:
1. Modele ilościowe pozwalające lepiej zrozumieć przyczynowość, dźwignie i wpływ 

zmiennych w złożonych systemach.
2. Dostarczanie zintegrowanych, kontekstowych doświadczeń w czasie rzeczywistym  

(np. jak dostarczać konsumentowi informacje just-in-time – w odpowiednim czasie, 
w odpowiednim kontekście? Jak budować świadomość marki w post-telewizyjnym 
świecie?).
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3. Zmienność procesów decyzyjnych wobec technologii mobilnych, troski o prywatność 
danych, cyfrowe „rozpraszacze”, tzw. technologie wearables.

4. Innowacje związane z projektowaniem nowych modeli biznesowych, produktów i do-
świadczeń. Wiązać się to będzie z nowymi danymi, nowymi umiejętnościami wywo-
łanymi przez neuronaukę, sztuczną inteligencję. Nowe pokolenia badaczy marketingu 
czeka więc nowe otwarcie. Pozostajemy z nadzieją, że sprostają tym wyzwaniom.
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Marketing Evolution in the Polish Literature – 25 Years of Research

Summary

In their essay, the authors try to characterise the genesis and development of 
marketing in the last 25 years in the Polish scientific literature. They highlight the 
research areas of particular universities, but also indicate some future research  
areas. 
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Эволюция маркетинга в польской литературе из перспективы  
25 лет

Резюме

Авторы, применив форму очерка, проводят характеристику способа вос-
приятия и развития дисциплины «маркетинг» за последние 25 лет в Польше. 
Они обращают внимание на достижения отдельных академических центров,  
а также указывают направления дальнейшего изучения.
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