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Nowe środowisko wirtualne powoduje ewolucję modeli biznesowych, a cykl życia tych 
modeli skraca się. Będą się rozwijać te modele, które porządkują i integrują informacje  
w Internecie. Otwierają się również nowe pola badawcze dla nauki.

URSZULA KŁOSIEWICZ-GÓRECKA
IBRKK — Warszawa

Sprawozdanie z Kongresu Kupiectwa
W dniu 23.09.2011 r. w siedzibie Ministerstwa Gospodarki miały miejsce obrady Kongresu 

Kupiectwa. Honorowym Gospodarzem i Patronatem Kongresu był Wicepremier W. Pawlak. 
Organizatorami Kongresu były 4 największe organizacje kupieckie: Polska Izba Handlu 
(PIH), która reprezentuje najbardziej nowoczesną część polskiego handlu, obejmując rów-
nież wiele spółdzielni „Społem”, Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji (POHiD), zrze-
szająca sieci wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, Kongregacja Przemysłowo- 
-Handlowa (KPH), reprezentująca dużą część handlu małoformatowego, w tym handlu 
drobnodetalicznego, oraz Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług (NRZHiU), której wielu 
członków ma długoletni staż przynależności do tej organizacji. 

Obrady Kongresu Kupiectwa składały się z trzech części: oficjalnego otwarcia Kongresu 
i wystąpień gości honorowych Kongresu, części drugiej z prezentacjami merytorycznymi 
oraz trzeciej — panelu dyskusyjnego i opracowania wniosku końcowego Kongresu.

W wystąpieniu powitalnym Wicepremier, Minister Gospodarki W. Pawlak przywitał 
uczestników Kongresu i podkreślił istotne znaczenie sfery handlu dla gospodarki oraz po-
trzebę działań kupców, które wpisywałyby się w dynamicznie zmieniające się otoczenie. 
Zwrócił uwagę na potrzebę przedsiębiorczości i innowacyjnego zachowania przedsiębiorstw 
na rynku. Przemówienie zakończyły życzenia owocnych obrad skierowane do uczestników 
Kongresu. 

Po oficjalnych powitaniach i odczytanych listach skierowanych do uczestników Kongresu 
od Prezydenta RP, B. Komorowskiego, Prezesa Rady Ministrów, D. Tuska, Przewodniczącego 
Europarlamentu, J. Buzka, i od Prezesa PIS, J. Kaczyńskiego, Przewodniczący Komitetu 
Handlu, W. Nowakowski, dokonał otwarcia części merytorycznej W programie Kongresu 
przewidziano łącznie kilka wystąpień.

Jako pierwsza wystąpiła Dyrektor Zarządzający GfK Polonia, A. Sora. W referacie pt. 
Handel detaliczny w Polsce — analiza rynku i prognozy scharakteryzowała strukturę i dyna-
mikę poszczególnych form handlu wielkopowierzchniowego i małoformatowego. W latach 
2009–2010 we wszystkich formach handlu wielkopowierzchniowego (sklepy dyskontowe, 
super- i hipermarkety) nastąpił wzrost ich liczby. Wśród handlu małoformatowego wzro-
sła jedynie liczba sklepów wyspecjalizowanych, a pozostałe punkty sprzedaży zmniejszyły 
swoją liczebność. Zmiany w polskim handlu referentka odniosła do przemian, jakie doko-
nują się w handlu w krajach Europy Zachodniej i Wschodniej. Na zakończenie wystąpienia 
przedstawiła scenariusze rozwoju handlu, eksponując niekorzystne przewidywania dotyczą-
ce sytuacji finansowej małych niezależnych sklepów. Zaostrzanie się konkurencji będzie 
wywołane rosnącym znaczeniem nowoczesnych sieci również na mniejszych rynkach lo-
kalnych i dynamicznym rozwojem sklepów dyskontowych. W celu wyróżnienia się firmy 
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na rynku konieczne stanie się pozycjonowanie i segmentacja zarówno przedsiębiorstw/sieci, 
jak i klientów.

Problemy mikro i małych przedsiębiorców w zakresie warunków prowadzenia własnej 
firmy były przedmiotem wystąpienia Z. Jarzyny, który na wstępie dokonał krótkiej prezen-
tacji NRZHiU, najstarszej organizacji samorządu zawodowego przedsiębiorców prowadzą-
cych działalność w sektorze handlu i usług, a następnie scharakteryzował istotną rolę tej gru-
py firm w sferze handlu i przedstawił trudne uwarunkowania ich funkcjonowania. Wskazał 
potrzebę zapewnienia równych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej dla 
wszystkich podmiotów i rozwijania działań, które pozwoliłyby tej grupie przedsiębiorców 
wzmacniać pozycję i wprowadzać postęp organizacyjno-technologiczny.

Prezes Kongregacji Przemysłowo-Handlowej, dr inż. J. Rakowski, w swoim wystąpieniu 
skoncentrował uwagę na prawnych i finansowych aspektach upadku mikroprzedsiębiorstw, 
wskazując na: złe lub brak ustaw prawnych stymulujących rozwój mikroprzedsiębiorstw 
handlowych w Polsce, niekorzystne skutki niekontrolowanego rozwoju wielkopowierzch-
niowych obiektów handlowych na rynkach lokalnych, konieczność zmiany ustawy o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, potrzebę ścigania nieuczciwych praktyk  
z urzędu, inne ustawy wymagające poprawek i uzupełnień. Na zakończenie wystąpienia  
J. Rakowski podkreślił, że „wolny rynek to nie wolna amerykanka”. Wystąpienie to było 
entuzjastycznie przyjęte przez uczestników rynku.

Przedstawicielka Ministerstwa Gospodarki, Dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarki, 
B. Jaczewska, skoncentrowała uwagę na działaniach Ministerstwa Gospodarki na rzecz 
wsparcia rozwoju przedsiębiorczości dla zapewnienia korzystnych warunków ramowych 
dla rozwoju MSP w zakresie silnego i długotrwałego wzrostu i tworzenia nowych i lepszych 
miejsc pracy oraz omówiła miejsce handlu w działaniach Ministerstwa Gospodarki. Wśród 
działań dotyczących sfery handlu wymieniła: dialog z przedstawicielami sektora handlu, 
powołanie Zespołu ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, Kodeks Dobrych 
Praktyk Handlowych, ekspertyzę na temat potrzeby działań rządu w obszarze handlu we-
wnętrznego oraz stosowanych rozwiązań w krajach UE w przedmiotowym obszarze, pra-
ce Międzyresortowego Zespołu ds. Zwiększania Przejrzystości Rynku Artykułów Rolno- 
-Spożywczych i Poprawy Funkcjonowania Łańcucha Żywnościowego. W końcowej części 
wystąpienia przedstawicielka Ministerstwa Gospodarki podkreśliła, że „oparcie stosunków 
między administracją a przedsiębiorcami na wzajemnym zaufaniu, otwartości i konstruk-
tywnym dialogu pomoże stworzyć optymalne warunki dla rozwoju kreatywności, przedsię-
biorczości i innowacyjności”.

Rola inwestorów zagranicznych sektora handlu w procesie modernizacji i transformacji 
polskiej gospodarki to tytuł referatu, z którym wystąpiła Prezes Polskiej Organizacji Handlu  
i Usług, R. Juszkiewicz. Interesujący temat rozpoczęła prezentacją danych dotyczących bez-
pośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) zaangażowanych w sferze handlu. Według PAIiIZ, 
wyniosły one na koniec 2010 r. 34 mld USD i przyczyniły się do głębokich zmian, które za-
szły w kanałach dystrybucji, w tym zwłaszcza artykułów konsumpcyjnych. Następnie przed-
stawiła zagadnienia wpływu BIZ na gospodarkę, w tym: rozwój rynku pracy, rozwój miast  
i infrastruktury, standaryzację i rozwój systemów jakości, rozwój logistyki i wprowadzenie 
nowoczesnych technologii informacyjnych do zarządzania przedsiębiorstwami. Referentka 
podkreśliła, że wejście zagranicznych sieci handlowych do sfery handlu spowodowało, iż 
stał się on kołem zamachowym transformacji gospodarczej, a BIZ wpływają na rozwój i mo-
dernizację nie tylko sektora handlu, lecz także przedsiębiorstw produkcyjnych. Działalność 
zagranicznych sieci stymuluje popyt oraz wspiera działania antyinflacyjne i antyrecesyjne. 
Rozwój wielu formatów w Polsce i utrzymywanie się wysokiej pozycji handlu małoforma-
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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.

ROBERT NOWACKI
IBRKK — Warszawa

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 


