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LUCyNA PISKIEWICZ, DOROTA SZEPIENIEC-PUCHALSKA 
IBRKK – Warszawa

Sprawozdanie z konferencji naukowej „Konsumpcja 
i innowacje”

W dniu 12 stycznia 2015 r. w Warszawie odbyła się ogólnopolska konferencja 
naukowa „Konsumpcja i innowacje”, którą zorganizował Instytut Badań Rynku, 
Konsumpcji i Koniunktur we współpracy z Goodbrand Social Innovation Partners. 
Honorowy patronat nad konferencją objął Wicepremier, Minister Gospodarki Janusz 
Piechociński. 

Zasadniczym celem konferencji była wymiana poglądów przedstawicieli środo-
wiska naukowego na temat nowego miejsca konsumpcji we współczesnym społe-
czeństwie i gospodarce, wskazanie wyzwań współczesnej konsumpcji, a także wy-
znaczenie kierunków badań i działań wdrażających efekty badawcze w kontekście 
zmierzania do zrównoważonej konsumpcji i zrównoważonego rozwoju. 

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele wielu ośrodków akademickich 
i naukowo-badawczych: Uniwersytetu Ekonomicznego Katowicach, Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Uniwersytetu 
Ekonomicznego we Wrocławiu, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Szkoły 
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Akademii Leona Koźmińskiego, 
Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Szcze-
cińskiego, Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetu w Białymstoku, Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Poznaniu, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersy-
tetu Warmińsko-Mazurskiego, Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu, Wyższej Szkoły 
Ekologii i Zarządzania w Warszawie, Politechniki Częstochowskiej, Politechniki 
Lubelskiej, Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej ‒ PIB w Wars-
zawie, Instytutu Badań Systemowych PAN oraz IBRKK, a także przedstawiciele 
między innymi: Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, 
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, 
Europejskiego Centrum Konsumenta, Federacji Konsumentów, Naczelnej Organizacji 
Technicznej, Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji, Federacji Polskich Banków 
Żywności. 

Otwarcia konferencji dokonał Dyrektor IBRKK dr hab. Ryszard Michalski. 
W swoim wystąpieniu powitał gości, wskazał na ważną rolę konsumpcji w gospo-
darce i kreowaniu innowacji oraz przedstawił program konferencji. Następnie głos 
zabrała dr Krystyna Wiaderny-Bidzińska z Departamentu Innowacji i Przemysłu 
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w Ministerstwie Gospodarki. Swoje wystąpienie poświęciła zagadnieniom dotyczą-
cym roli innowacji w produkcji i w konsumpcji. Wskazała na fundamentalne zna-
czenie konsumenta i konsumpcji dla zdrowego systemu gospodarczego dążącego do 
rozwoju. Mocno zaakcentowała znaczenie polityki konsumenckiej w krajach Unii 
Europejskiej. Podkreśliła, iż funkcjonowanie i rozwój współczesnych gospodarek 
uzależnione są od globalnego popytu konsumpcyjnego. Zwróciła również uwagę 
na to, że w wyniku globalizacji pojawiły się w ostatnich dekadach nowe tendencje 
w zachowaniach konsumenckich, a dzięki wykorzystaniu osiągnięć techniki, tech-
nologii, rozwiązań innowacyjnych konsumenci przyswajają nowe wzorce zachowań 
i uświadamiają sobie znaczenie nowych powiązań, w tym także międzynarodowych.

Pierwszy z dwóch referatów wprowadzających do dyskusji: Rola i znacze-
nie konsumpcji w rozwoju innowacyjnej gospodarki wygłosiła prof. dr hab. Anna 
Olejniczuk-Merta. Skoncentrowała się w nim na relacjach między konsumpcją a in-
nowacjami. Zwróciła uwagę na relatywnie późne, bo dopiero w drugiej połowie XX 
wieku, dostrzeżenie w konsumpcji aktywnego czynnika procesu gospodarowania, 
a w innowacjach wiodącego elementu rozwoju społeczno-gospodarczego. Wcześniej 
bowiem konsumpcja postrzegana była jako element wynikowy, bierny w procesie go-
spodarowania. Aktualnie konsumpcja wraz z innowacjami stanowi wiodące źródło 
rozwoju i jego siłę napędową. Praprzyczyną tego jest fakt, iż poprzez konsumpcję 
następuje inwestowanie w kapitał ludzki, intelektualny i społeczny, który sprzyja 
powstawaniu i dyfuzji innowacji społecznych i w gospodarce. Biorąc pod uwagę 
złożoność przedstawionych problemów, prof. Anna Olejniczuk-Merta podjęła próbę 
określenia obszarów aktywności gospodarczej i nauki, w których wskazane zjawiska 
mogą służyć spełnieniu współczesnych wyzwań, jakimi są zrównoważony rozwój 
i podnoszenie jakości życia społecznego. Zaproponowała i pokrótce omówiła pięć 
obszarów problemowych do dalszej, pogłębionej dyskusji w zespołach.

Następnie głos zabrał Paweł Niziński z Goodbrand Social Innovation Partners, któ-
ry przybliżył zebranym formułę antykonferencji. Objaśnił czym jest antykonferencja 
i dlaczego wykorzystuje się tę formę prowadzenia dyskusji do realizacji celów 
poznawczo-wdrożeniowych.

Stwierdził, że idea antykonferencji stwarza możliwość szerokiej wymiany myśli 
i poglądów przez uczestników konferencji. Przestają oni być, jak to często bywa pod-
czas konferencji tradycyjnych, tylko biernymi uczestnikami i aktywnie uczestniczą 
w rozwiązywaniu problemów oraz dzielą się swoją wiedzą. Na zakończenie wystą-
pienia przedstawił osoby prowadzące dyskusje w poszczególnych grupach tematycz-
nych, które wypełniły dalszą część spotkania, a mianowicie:
1. Jednolity Rynek Wewnętrzny Unii Europejskiej a konsumpcja w Polsce

Prowadzący: prof. dr hab. Jan W. Wiktor, prof. dr hab. Bolesław Rok
2. Polityka konsumpcji w Polsce dziś i jutro

Prowadzący: prof. dr hab. Czesław Bywalec, prof. dr hab. Jolanta Witek
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3. Marketingowe i ekonomiczne aspekty innowacji w konsumpcji
Prowadzący: prof. dr hab. Lechosław Garbarski, prof. dr hab. Adam Noga

4. Innowacje a konsumpcja. Konsumpcja a innowacje
Prowadzący: prof. dr hab. Ewa Kieżel, prof. dr hab. Sławomir Smyczek

5. Innowacje społeczne w konsumpcji.
Prowadzący: prof. dr hab. Halina Szulce, prof. dr hab. Felicjan Blok.
Po dyskusji w zespołach tematycznych odbyła się sesja plenarna, stanowiąca 

podsumowanie konferencji, podczas której wystąpili moderatorzy poszczególnych 
zespołów. 

Przebieg i podsumowanie dyskusji w zespole pierwszym przybliżył uczestnikom 
konferencji prof. Jan W. Wiktor. Podkreślił wielowymiarowość tematu i fakt dużego 
nim zainteresowania. Wskazał, że rynek Unii Europejskiej to ogromna powierzchnia, 
na której w 28 krajach żyje 498 mln konsumentów, i przybliżył cztery zasady, stano-
wiące fundament Jednolitego Rynku Wewnętrznego UE. Są to: zasada swobodnego 
przepływu towarów, usług, kapitału i przemieszczania się osób. Ich funkcjonowanie 
sprawiło, że po dziesięciu latach członkostwa w UE Polska osiągnęła ogromne korzy-
ści, 300 mld zł już jest ulokowanych w polskiej gospodarce, a następne kwoty, które 
zostaną zainwestowane do 2021 r., będą służyły finansowaniu sfery realnej konsump-
cji, głównie zbiorowej, ale będą również przeznaczone dla konsumentów indywidu-
alnych (Europejski Fundusz Socjalny), przedsiębiorców i small businessu. Standard 
materialny Polski, mierzony wynikami gospodarczymi, systematycznie się poprawia. 
Jest też druga strona tego problemu, a wraz z nią pojawiające się wątpliwości, czy 
ten skok dotyczy także sfery niematerialnej. Otóż efektem działania czterech zasad 
jednolitego rynku europejskiego są ponad 2 miliony Polaków pracujących obecnie 
poza granicami Polski.

Prof. Czesław Bywalec przedstawił przebieg dyskusji w zespole drugim, który 
zajmował się problematyką związaną z polityką konsumpcji. Przedmiotem rozwa-
żań w pierwszym rzędzie była próba określenia współczesnego pojmowania polityki 
konsumpcji i w jej ramach polityki konsumenckiej, wraz z dyskusją nad zasadnością 
jej funkcjonowania. Stawiano między innymi pytanie, czy człowiek jest niewolni-
kiem czy panem swojej konsumpcji? Przyjęto, że polityka konsumpcji to całokształt 
świadomego oddziaływania państwa lub/i innych instytucji na wielkość i strukturę 
konsumpcji w imię realizacji wyższych celów. Zwrócono przy tym uwagę na zmiany 
modelu konsumpcji w czasie, przeobrażania tego modelu, a także na problemy racjo-
nalizacji konsumpcji. Uznano, że skoro obecnie gospodarka oparta jest na wiedzy, to 
zadaniem współczesnej nauki jest wyznaczanie współczesnego systemu wartości, na 
bazie którego tworzy się wzorzec konsumpcji, a nawet model życia. Do jego reali-
zacji zasadna jest i potrzebna polityka konsumpcji, która ma wiele elementów skła-
dowych: polityka żywienia, polityka kulturowa, edukacyjna, zdrowotna, bezpieczeń-
stwa itd. Prowadzenie polityki konsumpcji rozdzielone jest na różne instytucje, stąd 
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ważnym zagadnieniem staje się koordynacja ich działania. W dyskusji nie pominięto 
też tematu mnogości narzędzi konsumpcji, koncentrując się szczególnie na: docho-
dach, czynnikach kulturowych, polityce edukacji, polityce innowacji. W konkluzji 
dyskutanci uznali słuszność i zasadność realizacji polityki konsumpcji.

Wnioski płynące z obrad zespołu trzeciego, który zajmował się ekonomicznymi i mar-
ketingowymi aspektami innowacji w konsumpcji, przedstawił prof. Lechosław Garbarski. 
Dyskutanci zastanawiali się nad takimi problemami jak: czym są innowacje w konsump-
cji, jak się dzielą, czy marketing jest czynnikiem sprawczym innowacji w konsumpcji, 
jak wygląda ekonomiczny aspekt innowacji w konsumpcji? W tym kontekście pojawił 
się problem technologizacji (wirtualizacji) współczesnego świata, a także postępujące-
go procesu serwicyzacji. Zaakcentowane zostały zjawiska dwustronnego inicjowania in-
nowacji (producenci i konsumenci), zapewniającego szybkie tempo rozwoju innowacji 
w konsumpcji. W ten nurt dyskusji włączona była również potrzeba spełniania wymagań 
zrównoważonej konsumpcji. Zastanawiano się też nad instrumentami marketingowymi, 
w tym komunikacji marketingowej, oraz ich rolą w zapewnieniu oczekiwanego kierunku 
rozwoju konsumpcji innowacyjnej i zarazem zrównoważonej. 

Podsumowania obrad kolejnego zespołu dyskusyjnego dokonała prof. Ewa Kieżel. 
Poruszana problematyka „innowacje a konsumpcja i konsumpcja a innowacje” cie-
szyła się ogromnym zainteresowaniem uczestników konferencji. Dyskusja została 
skierowana na trzy grupy zagadnień: specyfikę innowacji w konsumpcji, wpływ in-
nowacji na satysfakcję klientów i na jakość ich życia, a także na innowacje w kon-
sumpcji w kontekście zrównoważonego rozwoju, czyli wpływu innowacyjnej kon-
sumpcji na dalszy rozwój innowacji w konsumpcji i gospodarce. Uczestnicy podjęli 
próbę ustalenia, które trendy i nowe zjawiska w konsumpcji są zgodne z ideą zrów-
noważonej konsumpcji i jakie są warunki konieczne do realizacji takiej konsump-
cji. W wyniku dyskusji stwierdzono, że konsumpcja innowacyjna to z reguły ta, 
do której wprowadza się zmiany, mające na celu poprawę poziomu i jakości życia. 
Innowacyjne zmiany w konsumpcji odnoszą się do zmian w poziomie i strukturze 
konsumpcji, zmian w obrębie sposobów i form organizacyjnych konsumpcji, ale wią-
żą się również z innowacjami w zakresie warunków dokonywania zakupów, realizacji 
zakupów i warunków samej konsumpcji. Konkluzja była jedna: mamy do czynienia 
z procesem unowocześniania konsumpcji w Polsce. Jednak to unowocześnienie wy-
maga harmonii z koncepcją zrównoważonej konsumpcji i zrównoważonego rozwoju. 
Dlatego też dyskutowano i określono warunki konieczne do osiągnięcia zrównowa-
żonej konsumpcji, na które składają się przede wszystkim: edukacja konsumentów 
i upowszechnienie świadomości ekologicznej. Do zmian pożądanych zaliczono także 
przeobrażenia w strukturze produkcji i technologiach oraz podwyższenie standardu 
usług publicznych. Na zakończenie prof. Ewa Kieżel stwierdziła, że zasadna jest kon-
tynuacja badań nad konsumpcją i nowymi zjawiskami oraz wskazała nowe kierun-
ki badań w konsumpcji i zachowaniach konsumentów, które mogłyby być podjęte 
w nadchodzących latach.
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Prof. Felicjan Bylok omówił przebieg dyskusji nad relatywnie nowym zjawi-
skiem, jakim są innowacje społeczne, i przedstawił efekty poszukiwania odpowiedzi 
na pytania: czym są innowacje społeczne w konsumpcji, jak je można badać, czy 
innowacje społeczne to kwestia mody czy też już stały trend? W dyskusji ujawniono 
mnogość definicji tych innowacji i ich niejednoznaczność. Wypracowując konsen-
sus, uznano, że innowacje społeczne w konsumpcji dobrze odzwierciedla definicja 
Komisji UE, która mówi, że „są to nowe rozwiązania dotyczące produktów, usług, 
modeli i rynków, które spełniają społeczną potrzebę, prowadząc do nowej funkcji 
i relacji”, a więc nie tylko realizują określone potrzeby konsumentów, ale także bu-
dują relacje i więzi społeczne oraz poprawiają jakość życia. Poprawa jakości życia 
wiąże się z naszym dobrostanem, funkcjonowaniem w życiu społecznym i budo-
waniem dobrostanu społecznego konsumentów w postaci wzrostu relacji i kontak-
tów społecznych. Dyskusję i rozważania wspierano przykładami wdrażania takich 
innowacji. Podczas dyskusji zastanawiano się również, na ile innowacje społeczne 
wpływają na rozwój społeczny, a także, jaki jest stosunek władz lokalnych do takich 
inicjatyw i czy można liczyć na ich wsparcie? Wskazano, że:1) rolą państwa jest 
tworzenie ustawodawstwa, które sprzyja inicjatywom społecznym w tym zakresie,  
2) potrzebna jest polityka wspierania innowacji społecznych przez państwo, np. po-
przez rozwiązywanie problemów podatkowych, 3) innowacje społeczne w konsump-
cji są silnie powiązane ze zrównoważoną konsumpcją. Jednak na razie innowacje 
społeczne w konsumpcji mają charakter lokalny i w dużej mierze uwarunkowane 
są czynnikami demograficznymi, przede wszystkim wiekiem. Młodzi ludzie częściej 
niż starsi angażują się w inicjatywy związane z tego typu innowacjami. To, akcento-
wał prof. Felicjan Bylok, otwiera nowy obszar bardzo ciekawych badań, uwzględnia-
jących kwestie więzi społecznych i budowania tych więzi w obszarze konsumpcji.

Po wystąpieniach moderatorów pięciu zespołów dyskusyjnych głos zabrał prof. 
dr hab. Sławomir Smyczek, Prorektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 
który wyraził podziw, że organizatorom konferencji udało się zgromadzić tak wie-
lu specjalistów z dziedziny konsumpcji. Podkreślił, że unowocześnianie konsumpcji 
jest tak samo niezbędne, jak i złożone, zwłaszcza gdy mówimy o potrzebie trwałego 
rozwoju konsumenta, jego zrównoważonej konsumpcji i sprzyjaniu włączaniu spo-
łecznemu. Zdaniem Profesora wiedzę płynącą z dyskusji podczas konferencji warto 
spożytkować, realizując wspólny projekt badawczy.

Zarówno wiedzę ugruntowaną podczas konferencji, jak i wyłaniające się dylema-
ty konsumpcji obecnej i konsumpcji jutra warto wykorzystać do rozwiązywania tych 
problemów w Polsce. W tym celu powinno się podjąć próbę, angażując specjalistów 
i ekspertów z różnych dziedzin nauki, dogłębnego zbadania charakteru i skali pro-
blemów konsumpcji i zachowań konsumentów, zmierzających ku zrównoważonemu 
rozwojowi, między innymi poprzez zrównoważoną konsumpcję, unowocześnienie 
produktów i usług, wykorzystując jednocześnie innowacje społeczne. Instytut Badań 
Rynku, Konsumpcji i Koniunktur zobowiązał się podjąć taką próbę.


