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Debata wokół problemów marketingu, handlu  
i konsumpcji

Sprawozdanie z Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Marketingu, Handlu i Konsumpcji 
nt. „Perspektywy rozwoju marketingu – nauka i dydaktyka wobec wyzwań praktyki”

W dniach 12-14 września 2012 r. odbył się w Rzeszowie XXIV Ogólnopolski 
Zjazd Katedr Marketingu, Handlu i Konsumpcji pod hasłem „Perspektywy rozwo-
ju marketingu – nauka i dydaktyka wobec wyzwań praktyki”. Organizatorem ko-
lejnej w cyklu konferencji była Katedra Marketingu i Przedsiębiorczości Wydziału 
Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego pod kierunkiem prof. dr hab. Sylwestra 
Makarskiego.

W konferencji uczestniczyło prawie 180 przedstawicieli z ponad 35 ośrodków 
naukowych w Polsce zajmujących się problematyką marketingu, jak również repre-
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zentanci praktyki gospodarczej z województwa podkarpackiego. Tak liczny udział 
w obradach umożliwił szeroką wymianę poglądów teoretyków i praktyków marketin-
gu, który jest obecnie podstawowym narzędziem przedsiębiorców.

Obrady otworzył JM Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dr hab. Aleksander 
Bobko, wyrażając pogląd o współczesnym rozszerzeniu zakresu znaczeniowego kate-
gorii konsumpcji poza ramy typowo ekonomiczne. Dyskusję skierował na problemy 
zmian cywilizacyjnych przebiegających w kierunku „cywilizacji konsumpcyjnej”. 
Postawił pytanie o możliwość stałego wzrostu konsumpcji, granice tego wzrostu, 
efekty i zagrożenia.

Dziekan Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dr hab. Grzegorz 
Ślusarz zaznaczył, że nobilitacją dla Wydziału jest gościć tak licznych przedstawicie-
li ośrodków o wieloletnich tradycjach naukowych. Konferencja stwarza szczególną 
płaszczyznę debaty nad aktualnymi wyzwaniami stawianymi realizatorom proce-
su edukacyjnego, w kontekście wprowadzenia Krajowych Ram Kwalifikacyjnych. 
Ponadto, jak podkreślił, odnosząc się do wyzwań praktyki gospodarczej, okres spo-
wolnienia gospodarczego i warunki rosnącej konkurencji powodują, że podmioty 
muszą zwracać szczególną uwagę nie tylko na to jak pozyskać klientów, ale także jak 
ich utrzymać.

Ponadlokalny charakter konferencji stworzył doskonałą okazję do promocji wo-
jewództwa podkarpackiego wśród gości z całego kraju. Zadania tego podjął się dy-
rektor Departamentu Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego mgr Jarosław 
Reczek, przedstawiając województwo podkarpackie jako otwarte na innowacje i wie-
dzę. Podkreślił, że jest to region umożliwiający nie tylko realizację projektów go-
spodarczych, ale też stwarzający warunki do samorealizacji w obszarze pozazawo-
dowym i wypoczynku, który pozwala na spojrzenie z pewnego dystansu na własne 
dokonania, cele i dążenia.

Podstawą rozważań podejmowanych na konferencji stał się panel dyskusyjny na 
temat „Współczesne koncepcje marketingu”. Poszukiwano odpowiedzi na pytania 
o misję marketingu na różnych etapach rozwoju gospodarki oraz jej przekształce-
nia. Przedmiotem debaty były przesłanki, dla których marketing powinien wspie-
rać przedsięwzięcia wymykające się kanonowi działalności gospodarczej. Ponadto 
dyskutowano kwestię teoretycznych podstaw i założeń koncepcyjnych dotyczących 
marketingu w kontekście kryzysu ekonomii.

Kolejny panel zatytułowany „Rozwój dydaktyki z zakresu marketingu, handlu 
i konsumpcji – nowe koncepcje i metody kształcenia” ukierunkowany był na proble-
my kształcenia zarówno w szkolnictwie publicznym, jak i prywatnym. Rozważano, 
czy marketing powinien być ujmowany jako kierunek czy specjalność dydaktyczna, 
odniesiono się do definiowania efektów kształcenia w kontekście Krajowych Ram 
Kwalifikacji. Analizie poddano szereg czynników wewnętrznych i zewnętrznych 
wpływających na efekty kształcenia w dziedzinie marketingu. Eksperci akcentowa-
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li konieczność podmiotowego podejścia do studenta w procesie wyzwalania talen-
tów menedżerskich, naukowych i innych, a także wypracowywania dobrych praktyk 
w potwierdzaniu osiągania efektów kształcenia.

Panel III podporządkowany został „Aspektom sprawności marketingu”, rozumia-
nym jako zdolność marketingu do realizacji celów przedsiębiorstwa i zadań rynko-
wych, które stoją przed przedsiębiorstwem. Zagadnienie to rozpatrywano w perspek-
tywach skuteczności, efektywności oraz produktywności marketingu. 

Przedmiotem dyskusji prowadzonej w ramach panelu IV była problematyka 
„Rozwoju handlu i usług”. Akcentowano w niej aktualność podstawowych funk-
cji handlu, pomimo dynamicznie postępujących zmian w warunkach ich realizacji. 
Wskazywano na rozwój handlu w różnych formach i różnych systemach organiza-
cyjnych czy przestrzennych. Pogłębiając problematykę rozwoju handlu, zwracano 
uwagę na innowacje, mające miejsce w tej działalności, których efekty mają zarówno 
korzystny wpływ na sposób realizacji transakcji handlowych, jak i wiążą się z sze-
regiem zastrzeżeń po stronie klientów. Przedstawiano także problematykę centrów 
handlowych, stanowiących fizyczne rozwinięcie terminu „zbioru użyteczności” ofe-
rowanych klientom. Zmiany w handlu stanowią swoiste odzwierciedlenie preferen-
cji nabywczych konsumentów, coraz bardziej innowacyjnych, nieetnocentrycznych 
i kosmopolitycznych.

Naturalnym rozwinięciem dyskusji okazały się rozważania w panelu V zatytułowa-
nym „Tendencje zmian w konsumpcji i zachowaniach konsumentów”. Skupiono się 
na systemowych uwarunkowaniach i ich wpływie na przeobrażenia konsumpcji. Na 
podstawie analizy szeregu wskaźników ekonomicznych uznano, że konsumpcja stała 
się bodźcem napędowym polskiej gospodarki. Zauważono jednak, że uwarunkowania 
ekonomiczne, stanowiące podstawę konsumpcji, nadal plasują Polskę na gorszej po-
zycji w porównaniu z szeregiem państw członkowskich Unii Europejskiej. Kolejnym 
aspektem była typologia wartości uznawanych przez współczesnych konsumentów. 
Pomimo ewolucji hierarchii, wciąż jako najważniejsze wartości wskazywano dobre 
zdrowie, niezależność, godne życie w wolnym kraju, wartości materialne, aspiracje 
osobiste. Jako miary sukcesu traktowano z kolei szczęście rodzinne, kwestie związa-
ne z zatrudnieniem, dobre wykształcenie, posiadanie własnej firmy. W dyskusji zwraca-
no także uwagę na konsumpcję zrównoważoną, serwicyzację konsumpcji oraz zmiany 
w zachowaniach konsumpcyjnych gospodarstw domowych w warunkach kryzysu.

Panel VI poświęcono „Ewolucji w obszarze komunikacji marketingowej”. 
Uczestnicy dyskusji rozpatrywali liczne determinanty tej ewolucji, analizowali nowe 
formy i kanały komunikacji marketingowej, zwracali również uwagę na dynamicz-
nie rosnące wykorzystanie cyberprzestrzeni. Przedmiotem debaty były ponadto 
etyczne problemy komunikacji marketingowej i pomiar skuteczności komunikacji. 
Poszukiwano również potencjalnych możliwości rozwoju komunikacji marketingo-
wej w przyszłości.
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W ramach panelu VII „Praktyka zarządzania marketingowego – kierunki zmian” 
przyjęto tezę główną, że „analizując teoretyczne koncepcje marketingu i jego stoso-
wanie w praktyce – można dostrzec lukę”, a następnie próbowano ustalić, na czym 
ona polega. Pogłębiając rozważania, wskazywano na konieczność sprecyzowania, 
jakich kompetencji oczekuje się od menedżera marketingu, jak postęp technologii 
zmienia marketing. Podkreślano rolę, jaką odgrywają strategie CSR, otwarte innowa-
cje oraz współpraca w zakresie marketingu między przedsiębiorstwami.

Szczegółowe interpretacje tematów przygotowanych przez uczestników zjazdu, 
poprzedzające dyskusję konferencyjną, opublikowano w „Handlu Wewnętrznym” 
wydanym we wrześniu 2012 r. Artykuły zamieszczone w pierwszym z trzech tomów 
obejmują szeroki zakres zagadnień dotyczących marketingu: teorii, pomiaru, zjawisk 
i procesów oraz dydaktyki. Tom drugi zawiera podgrupy tematyczne, dotyczące za-
chowań rynkowych współczesnego konsumenta oraz uwarunkowań, stanu i tendencji 
zmian w handlu. Tom trzeci z kolei – artykuły odnoszące się do różnych aspektów 
praktycznego wdrażania marketingu, zarówno w sferze przedsiębiorstw, jak i orga-
nizacji niedochodowych, w tym komunikacji marketingowej, aplikacji rozwiązań 
marketingowych w wybranych rodzajach usług. Ponadto materiały zawarte w tym 
tomie wskazują na rozszerzenie pola zainteresowań marketingu o sferę „stosunków 
komunalnych”. 

Wielowymiarowe rozważania prezentowane przez uczestników kongresu, obej-
mujące szeroki kontekst problematyki marketingowej oraz związanej z handlem 
i konsumpcją, stworzyły punkt wyjścia do dalszych dyskusji. Poruszane wątki mogą 
stanowić inspirację do dalszych pogłębionych analiz i wypracowania rozwiązań 
w obszarze nauki i dydaktyki marketingu, ale także jego praktycznego wykorzysta-
nia. Poza walorami merytorycznymi prezentowanych treści, zjazd umożliwił integra-
cję środowiska naukowego i wzmocnienie współpracy pomiędzy jego uczestnikami.

Kody JEL: Y90


