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towego (udział w obrotach w wysokości ok. 50%) potwierdza, iż „polski handel nie powielił 
modelu handlu krajów Europy Zachodniej i stanowi ewenement na skalę europejską”.

Dr U. Kłosiewicz-Górecka z Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur wygło-
siła referat pt. Handel w gospodarce Polski — dynamika zmian i nowe wyzwania, w którym 
przedstawiła makroekonomiczne spojrzenie na rolę sfery handlu w polskiej gospodarce, 
eksponując udział sfery handlu w tworzeniu PKB w wysokości 16–18%, udział przedsię-
biorstw handlowych w przedsiębiorstwach ogółem w kraju w wysokości ok. 38%, a także 
wysoki poziom pracujących w handlu (ponad 2200 tys. osób). Handel jest drugim praco-
dawcą w Polsce. Autorka referatu podała też ważniejsze wskaźniki charakteryzujące handel 
detaliczny i hurtowy w Polsce oraz przedstawiła kierunki rozwoju handlu w Polsce, ekspo-
nując nowe kierunki inwestowania, zmiany modeli biznesu w handlu i rosnące znaczenie 
koncepcji społecznej odpowiedzialności handlu w praktyce.

W części trzeciej Kongresu Kupiectwa red. E. Dmowska-Mędrzycka poprowadziła pa-
nel dyskusyjny, w którym uczestniczyli: dr hab. B. Borusiak (Uniwersytet Ekonomiczny  
w Poznaniu), dr M.A. Faliński (POHiD), dr A. Figiel (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), 
A. Gantner (PFPŻ), Z. Jarzyna (NRZHiU), dr J. Rakowski (KPH), dr B. Słomińska (IBRKK). 
Dyskusja koncentrowała się wokół problematyki roli handlu w gospodarce, warunków funk-
cjonowania mikro i małych firm oraz ich znaczenia na rynkach lokalnych, a także czynników 
zrównoważonego rozwoju handlu. Ważnym zadaniem dyskusji panelowej było przygoto-
wanie przesłanek do utworzenia w strukturze Ministerstwa Gospodarki jednostki organiza-
cyjnej zajmującej się problemami handlu i usług. Obecnie całość zagadnień regulacyjnych  
i związanych z dialogiem na linii środowisko handlu–władze odbywa się poprzez kontakty 
z różnymi ministerstwami i departamentami, brakuje holistycznego podejścia do każdego  
z istotnych problemów rozwoju sfery handlu i usług. 

Liczne wystąpienia merytoryczne w części drugiej Kongresu oraz wydłużająca się dys-
kusja panelowa spowodowały, że zabrakło czasu na rozwinięcie dyskusji z sali, chociaż wie-
le osób wyrażało chęć zabrania głosu. Postulowano, aby w przyszłości przewidzieć więcej 
czasu na dyskusję z udziałem uczestników Kongresu.

W końcowej części Kongresu Kupieckiego uczestnicy podpisali treść wniosku do Prezesa 
Rady Ministrów RP od uczestników Kongresu Kupiectwa z dnia 23.09.2011 r. o utworzenie 
w strukturze Ministerstwa Gospodarki jednostki organizacyjnej, która będzie monitorować 
sytuację w handlu, koordynując działania rządu dla harmonijnego i zrównoważonego roz-
woju tej branży.
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Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. Marketing przyszłości. 
Trendy. Strategie. Instrumenty

W dniach 9–11.10.2011 r. w Międzyzdrojach odbyła się konferencja naukowa pt. 
Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty, zorganizowana przez Katedrę 
Marketingu Usług Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. 
Była to już siódma edycja uznanej w środowisku naukowym konferencji poświęconej dyle-
matom rozwoju współczesnego marketingu. Hasłami przewodnimi tegorocznego spotkania 
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były dwa obszary tematyczne: Konsument i przedsiębiorstwo w ewoluującym otoczeniu oraz 
Marketing miejsc. Na tej podstawie wyodrębniono cztery kluczowe grupy zagadnień, w któ-
re wpisały się przygotowane przez uczestników referaty. 

W pierwszej, dotyczącej trendów i kierunków zmian zachowań konsumentów, skon-
centrowano się na następujących problemach: 1) zastosowanie badań do analizy zachowań 
konsumentów, 2) marka i lojalność w zachowaniach konsumentów, 3) rozwój narzędzi ko-
munikowania się z konsumentami, 4) zachowania młodych konsumentów oraz 5) seniorzy 
na rynku.

Druga grupa była poświęcona problematyce przedsiębiorstwa i konsumenta w ewoluują-
cym otoczeniu. Składały się na nią następujące zagadnienia: 1) konsument jako uczestnik 
procesów rynkowych, 2) konkurencyjność przedsiębiorstw na współczesnym rynku oraz  
3) przedsiębiorstwo na globalnym rynku.

W trzeciej grupie problemowej, odnoszącej się do marketingu w działalności podmio-
tów rynkowych, przedstawiono problemy związane z: 1) instrumentami marketingowymi 
w działalności przedsiębiorstw, 2) nowoczesnymi narzędziami zarządzania przedsiębior-
stwem, 3) personelem i kreowaniem relacji z otoczeniem oraz 4) społeczną odpowiedzial-
nością biznesu.

Ostatnia grupa referatów wpisała się w problematykę wybranych aspektów marketingu 
terytorialnego. W tym obszarze wyróżniono następujące zagadnienia: 1) marka i wizeru-
nek regionu, 2) partnerstwo w kreowaniu produktu terytorialnego, 3) narzędzia marketin-
gu terytorialnego, 4) komunikacja marketingowa jednostek samorządowych z otoczeniem,  
5) e-urząd i rola personelu w obsłudze interesantów oraz 6) marketing polityczny.

Tak bogata i zróżnicowana tematyka konferencji była wyrazem bardzo dużego zainte-
resowania uczestników. W konferencji uczestniczyło ponad 130 przedstawicieli świata na-
uki, reprezentujących największe ośrodki akademickie zajmujące się problematyką zbieżną 
z tematyką konferencji. W czterotomowej publikacji, wydanej w „Zeszytach Naukowych 
Uniwersytetu Ekonomicznego” w serii „Ekonomiczne Problemy Usług” znalazło się łącznie 
ponad 200 referatów.

Program konferencji obejmował pięć sesji tematycznych, jedną w godzinach popołu-
dniowych pierwszego dnia oraz po dwie w dniach kolejnych. Organizatorzy zaproponowa-
li prowadzenie sesji w konwencji debat zaproszonych panelistów, po których następowała 
dyskusja z udziałem wszystkich uczestników. 

Pierwszego dnia, po uroczystym otwarciu konferencji przez przedstawicieli Uniwersytetu 
Szczecińskiego, w których imieniu rolę gospodyni pełniła Przewodnicząca Rady Programowej, 
dr hab. G. Rosa, odbyła się debata panelowa pt. Nowoczesne narzędzia zarządzania przed-
siębiorstwem — rola komunikacji i kreowania relacji. Moderatorką debaty była prof.  
dr hab. K. Mazurek-Łopacińska, a wzięli w niej udział dr hab. F. Brylok, dr G. Hajduk, 
dr inż. A. Rybowska oraz mgr P. Tomczyk. Uczestnicy koncentrowali swoje wypowiedzi 
wokół następujących zagadnień: kreowanie wartości — cel i zasada marketingowego za-
rządzania przedsiębiorstwem, business intelligence jako narzędzie wspierające zarządzanie 
organizacją, nowe sposoby pozycjonowania oferty, interaktywne narzędzia komunikacji  
z rynkiem, budowanie relacji partnerskich z różnymi grupami otoczenia, narzędzia współ-
pracy z klientami, instrumenty public relations w kształtowaniu wizerunku organizacji, 
kształtowanie relacji między pracownikami — proces wymiany doświadczeń, sposoby po-
budzania kreatywności pracowników oraz rola social media w komunikacji wewnętrznej.

Obrady dnia drugiego rozpoczęła debata nt. Marketing usług — nowe wyzwania. 
Prowadziła ją dr hab. M. Pluta-Olearnik, a uczestnikami byli prof. dr hab. St. Kaczmarczyk, 
dr G. Nowaczyk, dr A. Drapińska, dr D. Oczachowski, dr A. Dejnaka oraz dr L. Gracz. 
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Dyskusja w czasie debaty dotyczyła następujących zagadnień: usługi w badaniach marke-
tingowych — wyzwania badawcze, współczesne metody i narzędzia, oczekiwania badaczy 
i rynku, usługi w dobie digitalizacji — e-konsument usług i jego zachowania, komunikacja 
marketingowa w usługach — budowanie relacji z klientem i lojalność w usługach, przy-
szłość marketingu usług — rola marketerów w przedsiębiorstwie usługowym i modele opar-
te na logice usługowej.

Drugiej w tym dniu debacie przyświecało hasło Marka i wizerunek regionu. Prowadził 
ją prof. dr hab. A. Szromnik, a poglądy mieli okazję zaprezentować dr A. Raszkowski,  
dr M. Gębarowski i dr J. Kowalski oraz praktyk, A. Smoliński, reprezentujący Biuro 
Promocji Urzędu Miasta Szczecina. Dyskusja koncentrowała się wokół siedmiu postawio-
nych przez przewodniczącego pytań problemowych: czy istnieje i jakie może mieć znacze-
nie marka regionu (jak rozumieć taką kategorię marketingową); jakie są i mogą być relacje 
między marką regionu jako całości a markami powiatów (regionów) czy też markami miast 
i gmin wiejskich; co jest ważniejsze: strategia marki regionu czy strategie regionalnych ma-
rek produktowych; jak można zidentyfikować i wyodrębnić składowe marki regionu; jak 
kształtować skuteczne strategie marki regionu; jak radzić sobie z negatywnymi stereotypami 
wizerunkowymi; jakie znaczenie ma wartość marki regionu i jej reputacja dla mieszkańców 
i podmiotów gospodarczych. 

Kolejna debata, rozpoczynająca trzeci i ostatni dzień konferencji, była zatytułowana 
Konsument na globalnym rynku — podobieństwa i różnice w komunikacji. Przewodniczyła 
jej dr hab. A. Dąbrowska. Głos w jej trakcie zabrali dr hab. W. Patrzałek, dr J. Tkaczyk, 
dr I. Sowa, dr M. Świątkowska oraz mgr F. Januszewski. W wypowiedziach przedstawio-
no problematykę: fenomenu serwisów społecznościowych i wynikających z tego szans  
i zagrożeń dla komunikacji marketingowej, przewagi niestandardowych form komunikacji 
marketingowej nad standardowymi, specyfiki młodych konsumentów jako tworzących wir-
tualną społeczność, znaczenia wymiany informacji w gospodarstwie domowym dla decyzji 
konsumenckich i działalności przedsiębiorstw, specyfiki zachowań polskich konsumentów 
w czasach kryzysu oraz podobieństw i różnic w komunikowaniu się z konsumentem trady-
cyjnym, e-konsumentem i e-prosumentem.

Zamykająca obrady sesja była poświęcona problematyce Partnerstwo w kreowaniu pro-
duktu regionalnego. Prowadziła ją dr hab. A. Niezgoda, a w debacie wzięli udział dr hab. 
M. Grzybowski, dr M. Czerwińska, dr W. Rudolf, dr inż. K. Łazorko, dr K. Krukowski oraz 
dr P. Kocoń. W trakcie dyskusji poruszono siedem zagadnień dotyczących: endo- i egzoge-
nicznych uwarunkowań partnerstwa w regionie, roli subproduktów w koncepcji marketingu 
miejsc, roli relacji w marketingu regionalnym w kontekście powiązań samorząd–partnerzy, 
możliwości partnerstwa konkurentów, roli mieszkańców w kształtowaniu produktu regio-
nalnego, strategii kształtowania relacji z obywatelami oraz lobbingu i grup interesu.

Konferencję zakończyła krótkim podsumowaniem dr hab. G. Rosa. Zwróciła uwagę na 
osiągnięcia konferencji i zapowiedziała jednocześnie kolejną, ósmą już edycję, w 2012 r. 

Konferencja pt. Marketing przyszłości na stałe wpisała się już w krajobraz spotkań na-
ukowych środowiska marketingowego poświęconych prezentacji rozważań metodycznych 
i wyników badań nad różnokierunkowymi implikacjami stosowania marketingu we współ-
czesnym świecie.


