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WSTĘP 
 
 
 
 Według danych Światowej Organizacji Turystyki liczba jednostek turystycz-
nych na świecie w 2009 roku spadła w porównaniu do roku 2008 o 4%. Główną 
przyczyną tego bezprecedensowego spadku w historii badań wielkości ruchu tury-
stycznego prowadzonych od 1950 roku był globalny kryzys ekonomiczny, który 
wymusił na branży działania w zakresie racjonalizacji kosztów oraz redefiniowania 
wizji prowadzenia działalności gospodarczej. Załamanie na rynku turystycznym 
dotyczy nie tylko przedsiębiorstw turystycznych, ale i wielu regionów, dla których 
turystyka stała się znaczącym sektorem generującym wpływy z podatków oraz 
liczne miejsca pracy. Z tego powodu konkurencja pomiędzy regionami turystycz-
nymi staje się coraz bardziej intensywna. W celu przyciągnięcia jak największej 
liczby turystów regiony starają się wspierać dywersyfikację własnego produktu 
turystycznego, docierać do nowych segmentów turystów i w coraz większym stop-
niu wykorzystywać dostępne instrumenty marketingu terytorialnego. 
 Rozwój turystyki biznesowej jest niewątpliwie szansą na rozwój produktu 
turystycznego, zwłaszcza w przypadku miast nie będących stolicami, które do tej 
pory jedynie w ograniczonym stopniu kierowały swój produkt do tego segmentu 
rynku. Segment grupowej turystyki biznesowej, która obejmuje organizację semina-
riów, konferencji oraz kongresów, jest bardzo atrakcyjny przede wszystkim ze 
względu na wysokie średnie dzienne wydatki turystów w porównaniu do tradycyj-
nej turystyki wypoczynkowej. W trakcie kryzysu, kiedy korporacje ograniczają 
wydatki na organizację tego rodzaju wydarzeń, mniejsze miasta potrafią zaofero-
wać niższe ceny oraz większą elastyczność w zakresie terminów organizacji konfe-
rencji. Niewątpliwe słabości, z którymi muszą się zmierzyć, to brak odpowiedniej 
infrastruktury oraz know-how i doświadczenia w kontaktach z potencjalnymi orga-
nizatorami spotkań. 
 W celu ułatwienia potencjalnym organizatorom konferencji kontaktu z produ-
centami usług hotelarskich w większości miast, dla których istotne są dochody 
związane z przemysłem spotkań, istnieją osobne organizacje zajmujące się marke-
tingiem tego segmentu rynku, nazywane Convention Bureau.  
 Artykuły zawarte w niniejszym zeszycie naukowym były przedstawiane pod-
czas międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Instrumenty, strategie i wyzwania 
w przyciąganiu kongresów do miast nie będących stolicami” zorganizowanej  
w dniach 29–30 marca 2010 roku w Szczecinie. Konferencja była organizowana 
przez Convention Bureau Szczecin; uczestniczyli w niej przedstawiciele środowisk 
naukowych i branżowych z Polski, Wielkiej Brytanii, Włoch oraz Turcji. Wszyscy 
założyciele Convention Bureau Szczecin byli studentami Wydziału Zarządzania  
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i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego oraz członkami Koła Naukowego 
„KoNturUS”.  
 Artykuły zamieszczone w zeszycie dotyczą problematyki marketingu grupo-
wej turystyki biznesowej, finansowania organizacji typu Convention Bureau, roz-
woju turystyki biznesowej w wybranych regionach, relacji pomiędzy podmiotami 
publicznymi i prywatnymi oraz statystyki turystyki biznesowej. Opracowanie to ma 
wymiar zarówno naukowy, jak i praktyczny i może służyć jednostkom administracji 
terytorialnej w miastach oraz branży jako próba wskazania możliwości rozwoju 
segmentu turystyki biznesowej. 
 
      dr hab. prof. US Aleksander Panasiuk 
      dr Adam Pawlicz 
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KRAKÓW MIASTEM KONGRESÓW  STAN OBECNY I PERSPEKTYWY ROZWOJU 
(NA PRZYKŁADZIE BADAŃ TURYSTYKI MICE W 2008 ROKU) 

 
 
 
Wstęp  
 
 Turystyka konferencyjna i kongresowa jest dzisiaj jednym z najprężniej roz-
wijających się sektorów przemysłu turystycznego w skali całego globu. W Polsce 
także wzrasta jej znaczenie.  
 Celem niniejszego artykułu jest scharakteryzowanie i omówienie zakresu 
turystyki kongresowej w Krakowie w roku 2008 w oparciu o wyniki badań doty-
czących całej turystyki MICE (Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions  
 spotkania, imprezy integracyjne, konferencje, wystawy). W opracowaniu sformu-
łowano następujące hipotezy badawcze:  

1. Kongresy odgrywają ważną rolę w generowaniu popytu turystycznego  
o charakterze biznesowym w Krakowie.  

2. Znaczenie tej formy turystyki spotkań będzie rosło. 
 W części wprowadzającej wyjaśniono kwestie terminologiczne, wskazano na 
istotę turystyki kongresowej oraz przedstawiono lokalizację imprez na świecie. 
Część empiryczną opracowania stanowią wyniki badań turystyki MICE w Krako-
wie, które przeprowadzono latem 2009 roku na zlecenie Urzędu Miasta Krakowa. 
 
 
1. Istota i skala turystyki kongresowej na świecie 
 
 Kongresy są wydarzeniami dużej rangi skupiającymi od kilkuset do kilku 
tysięcy uczestników, którzy spotykają się cyklicznie w celu przedyskutowania kon-
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kretnego problemu1. Jednocześnie są to przedsięwzięcia najtrudniejsze organizacyj-
nie, wymagające często wieloletniego wcześniejszego przygotowania oraz profe-
sjonalnych kadr i odpowiednich zabiegów marketingowych. Spośród blisko 8 tys. 
cyklicznie odbywających się imprez zarejestrowanych w bazie ICCA2 wydarzenia 
największe (o liczebności sięgającej ponad 2 tys. uczestników) stanowiły w 2008 
roku tylko 6%, zaś najpopularniejsze były konferencje/zjazdy średniej wielkości, na 
których bywa od 200 do 500 osób (wydarzenia te stanowiły 27% wszystkich im-
prez). Jeśli chodzi o liczbę osób, które w roku 2008 wzięły udział w konferencjach 
lub kongresach, ICCA szacuje, że w skali świata było to ok. 5 mln osób3. 
 Należy tutaj przypomnieć, że zgodnie z kryteriami branżowej organizacji 
ICCA aby kongres mógł zostać uznany za międzynarodowy, musi się on odbywać 
cyklicznie oraz powinno w nim wziąć udział minimum 250 uczestników z co naj-
mniej trzech różnych krajów. 
 Z uwagi na to, że branża konferencyjno-kongresowa jest najbardziej docho-
dowym sektorem usług turystycznych napędzającym gospodarkę krajów recepcyj-
nych, to właśnie o organizację tego typu imprez o charakterze międzynarodowym 
rywalizują kraje i miasta z całego świata. Średnie wpływy z konferencji między-
narodowych w skali całego globu w roku 2008 wyniosły ponad 12 mld USD4. 
 Według statystyk wspomnianej już organizacji ICCA monitorującej na świe-
cie wydarzenia konferencyjno-kongresowe, średniej wielkości międzynarodowy 
kongres o liczbie około 600 uczestników generuje budżet w wysokości 350 tys. 
USD, nie licząc kosztów przelotu do danego kraju5. Co ciekawe, jedynie 10% tej 
kwoty trafia do organizatora kongresu, zaś pozostałe 90% zasila budżety innych 
podmiotów zaangażowanych w przygotowanie i przeprowadzenie imprezy, tj. ge-
storów bazy noclegowej i gastronomicznej, firm cateringowych, obsługi technicz-
nej, transportu lokalnego oraz innych usługodawców, takich jak np. sklepy, instytu-
cje kulturalne etc. Wynika z tego, że organizacja kongresów i konferencji przynosi 
wymierne korzyści, generując tzw. efekt mnożnikowy dla miast i regionów recep-
cyjnych.  
 W roku 2008 ponad połowa wszystkich wydarzeń konferencyjno- 
-kongresowych (55%) odbyła się w Europie. Należy podkreślić, że kontynent euro-
pejski od wielu lat jest najpopularniejszą destynacją wyjazdów organizowanych 
zarówno w celach wypoczynkowych, jak i biznesowych.  

                                                 
1  Turystyka biznesowa w Polsce w roku 2003, Instytut Turystyki, Warszawa 2004. 
2  ICCA  International Congress & Convention Association. 
3  International Association Meetings Market, Statistics Report, ICCA, Amsterdam 2008. 
4  Ibidem. 
5  S. Wróblewski, Kongresy ekstraklasa turystyki biznesowej, www.drogowskaz.com.pl, 

11.03 2008.  
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 Jeśli chodzi o rynek konferencji i kongresów z uwzględnieniem podziału na 
kraje, należy zaznaczyć, że sześć na dziesięć najważniejszych destynacji kongreso-
wych znajduje się w Europie i są to: Niemcy, Hiszpania, Francja, Wielka Brytania, 
Włochy, Holandia. Polska zajmuje w tym rankingu 27. pozycję, trzeba jednak przy-
znać, że w latach 1996–2008 nastąpił ponadtrzykrotny wzrost tego typu wydarzeń 
w naszym kraju (wzrost o 248%).  
 Jeśli chodzi o światowy ranking miast będących organizatorami konferencji, 
to osiem na dziesięć najważniejszych destynacji konferencyjnych świata również 
znajduje się w Europie, a są to: Paryż, Wiedeń, Barcelona, Berlin, Budapeszt, Am-
sterdam, Sztokholm i Lizbona. Warszawa plasuje się na 39., a Kraków na 63. pozy-
cji 6. 
 
 
2. Liczba kongresów i zjazdów oraz ich uczestników w Krakowie w 2008 roku 
 
 Ważnym miejscem na kongresowej mapie Polski jest Kraków. Stwierdzenie to 
potwierdzają wyniki badań turystyki MICE przeprowadzonych w tym mieście  
w 2009 roku. Kwestionariusz ankietowy przygotowany przez zespół ekspertów  
z Katedry Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie wypełniło 50,42% 
zidentyfikowanych w mieście gestorów bazy kongresowo-konferencyjnej. Oznacza 
to, że uzyskane wyniki można uznać za reprezentatywne, tym bardziej że podmioty, 
które odmówiły udziału w badaniu (z powodu braku czasu, braku bazy danych lub 
bez podania przyczyny), nie stanowiły jednej konkretnej grupy gestorów – byli 
wśród nich zarówno zarządzający obiektami hotelarskimi różnej kategorii, jak  
i centrami kongresowo-konferencyjnymi, uczelniami czy instytucjami kultury. Na 
podstawie uzyskanych wyników można więc wnioskować o rozmiarach i strukturze 
całej turystyki MICE w Krakowie. 
 Jeśli chodzi o kongresy, to zgodnie z przyjmowaną w literaturze klasyfikacją, 
w kwestionariuszu dokonano ich podziału na dwie kategorie: duże – o liczbie 
uczestników powyżej 500 i małe (tzw. zjazdy) o liczbie partycypantów od 250 do 
500. Wyniki badań pozwalają szacować, że w 2008 roku udział tych pierwszych 
wynosił w Krakowie tylko 24,46% wszystkich tego rodzaju biznesowych spotkań 
grupowych (rysunek 1), natomiast ponad trzy czwarte ogólnej liczby kongresów 
tworzyły eventy małe (zjazdy). W sumie w 2008 roku zorganizowanych zostało  
w mieście ponad 320 kongresów. 

                                                 
6  The Association Meetings Market 1996–2005 oraz 1999–2008, ICCA, Amsterdam 2006 

i 2009. 
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Rys. 1. Szacunkowa liczba kongresów zorganizowanych w Krakowie w 2008 roku 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: J. Berbeka, K. Borodako, K. Klimek,  
A. Niemczyk, R. Seweryn, Turystyka MICE w Krakowie – Raport końcowy, Fundacja 
UEK w Krakowie, Kraków 2009. 

 
 Należy zauważyć, że choć kongresy stanowią zaledwie niecałe 2% wszystkich 
imprez typu MICE zorganizowanych w 2008 roku w Krakowie (rysunek 2), to jed-
nak ich liczebność jest tak duża, że ich uczestnicy stanowią prawie 7% partycypan-
tów grupowych spotkań biznesowych odbywających się w mieście (rysunek 3). 
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Rys. 2. Struktura imprez typu MICE zorganizowanych w Krakowie w 2008 roku 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Turystyka MICE w Krakowie…, op.cit. 
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Rys. 3. Struktura uczestników imprez typu MICE obsłużonych w Krakowie w 2008 
roku 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Turystyka MICE w Krakowie…, op.cit. 

 
 W 2008 roku Kraków przyjął ponad 98 tys. uczestników kongresów (rysunek 
4) z czego ponad dwie trzecie (68,10%) brało udział w spotkaniach dużych.  
W ogólnej liczbie partycypantów kongresów dominowali ci, którzy uczestniczyli  
w imprezach krajowych (rysunek 4), a dotyczyło to zarówno spotkań dużych 
(51,36%), jak i zjazdów (62,44%), przy czym w przypadku dużych kongresów ich 
przewaga była zdecydowanie mniejsza (tylko o 6,93% gości więcej) niż w grupie 
biorących udział w zjazdach (73,09% osób więcej). 
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Rys. 4. Szacunkowa liczba uczestników krajowych i międzynarodowych kongresów 
obsłużonych w Krakowie w 2008 roku 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Turystyka MICE w Krakowie…, op.cit.  

 
 Wśród uczestników wszystkich rodzajów imprez krajowych obsłużonych  
w Krakowie w 2008 roku partycypanci kongresów stanowili ponad 7%, a wśród 
biorących udział w spotkaniach międzynarodowych – ponad 4% (rysunek 5). 
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Rys. 5. Struktura uczestników krajowych i międzynarodowych imprez typu MICE zor-
ganizowanych w Krakowie w 2008 roku 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Turystyka MICE w Krakowie…, op.cit.  

 
 Warto podkreślić, że w grupie uczestników kongresów międzynarodowych 
goście zagraniczni stanowili 15,56% ogółu, czyli prawie jedna czwarta partycypan-
tów imprez dużych i prawie jedna dziesiąta biorących udział w spotkaniach małych 
(rysunek 6), co oznacza, że zagraniczni odwiedzający częściej wybierają duże kon-
gresy organizowane w mieście. 
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Rys. 6. Struktura uczestników międzynarodowych kongresów obsłużonych w Krakowie 
w 2008 roku 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Turystyka MICE w Krakowie…, op.cit.  

 W 2008 roku liczba uczestników dużych kongresów była o 50,80% wyższa 
niż partycypantów zjazdów. Kraków przyjął w badanym roku ponad 6 tys. zagra-
nicznych uczestników międzynarodowych kongresów, w tym 3770 z nich brało 
udział w dużych kongresach i 2500 uczestniczyło w zjazdach. 
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 Największy udział w obsłudze kongresów mają funkcjonujące w mieście 
uczelnie (54%). Duże imprezy tej kategorii są relatywnie często obsługiwane przez 
instytucje kultury (ponad jedna szósta), natomiast małe – przez hotele cztero-  
i pięciogwiazdkowe (prawie jedna piąta). Szczegółowe dane w tym zakresie zapre-
zentowano na rysunku 7.  
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Rys. 7. Udział poszczególnych rodzajów gestorów bazy turystycznej i kongresowo- 
-konferencyjnej w obsłudze kongresów zorganizowanych w Krakowie w 2008 roku  

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Turystyka MICE w Krakowie…, op.cit.  

 
 Analizując liczbę uczestników kongresów, można wysnuć analogiczne wnio-
ski (rysunek 8). Największą grupę przyjmują uczelnie (ponad 66%), ponadto  
w obsłudze wielkich spotkań stosunkowo duży udział mają instytucje kultury (pra-
wie jedna czwarta), a w obsłudze małych – hotele wyższych kategorii (ponad jedna 
dziesiąta). 



J. Berbeka, K. Borodako, K. Klimek, A. Niemczyk, R. Seweryn 14

8,22 55,03 23,15 6,33

6,43

3,79

8

3,48

10,15

1,78

66,79

6,85

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

du
że

 k
on

gr
es

y
m

ał
e 

ko
ng

re
sy

(z
ja

zd
y)

%

hotele 2* i 3*

hotele 4* i 5*

centra
konferencyjne
uczelnie

instytucje kultury

pozostałe obiekty

 

Rys. 8. Udział poszczególnych rodzajów gestorów bazy turystycznej i kongresowo- 
-konferencyjnej w obsłudze uczestników kongresów zorganizowanych w Krakowie  
w 2008 roku  

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Turystyka MICE w Krakowie…, op.cit.  

 
 Analizując zleceniodawców dużych i małych kongresów, można zauważyć, że 
są to głównie podmioty krajowe (rysunek 9). Ich udział stanowi w przypadku tych 
pierwszych 83% wszystkich zleceniodawców, a w odniesieniu do kongresów ma-
łych – 89%. Wśród zleceniodawców zjazdów dominują jednostki krajowe: instytu-
cje rządowe i samorządowe (33%) oraz przedsiębiorstwa (32%). Natomiast naj-
większą grupą zleceniodawców dużych spotkań są krajowi fachowi pośrednicy 
(44%) i krajowe przedsiębiorstwa (39%). Należy podkreślić, że wśród zagranicz-
nych zleceniodawców dużych kongresów prym wiodą fachowi pośrednicy, przed-
siębiorstwa i organizacje pozarządowe (po 6%), z kolei w przypadku zjazdów  
– wszystkie wyróżnione instytucje z wyraźną przewagą przedsiębiorstw (8%). 
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Rys. 9. Udział poszczególnych rodzajów zleceniodawców kongresów zorganizowanych 
w Krakowie w 2008 roku.  

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Turystyka MICE w Krakowie…, op.cit.  

 
 Z punktu widzenia rachunku ekonomicznego gestorów infrastruktury bizne-
sowej istotna jest struktura ich przychodów z obsługi kongresów. Wyniki badań dla 
2008 roku zaprezentowano na rysunku 10.  
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Rys. 10. Udział przychodów podmiotów obsługujących kongresy zorganizowane 
w Krakowie w 2008 roku.  

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Turystyka MICE w Krakowie…, op.cit.  

 
 Na podstawie uzyskanych rezultatów można wnioskować, że prawie połowę 
przychodów gestorów stanowią opłaty za wynajem sal konferencyjnych. Nieco 
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mniej przychodów generują usługi gastronomiczne i noclegowe. Relatywnie nie-
wielki jest udział przychodów z wynajmu powierzchni wystawienniczej, a tylko 
kilkuprocentowe znaczenie mają przychody ze świadczenia usług rekreacyjnych  
i innych.  
 
 
3. Perspektywy rozwoju kongresów w Krakowie  
 
 W ramach prowadzonych badań dokonano próby identyfikacji perspektyw 
rozwoju turystyki kongresowej. Respondenci zostali poproszeni o wskazanie z listy 
kilku wyodrębnionych segmentów (duże kongresy, małe kongresy, konferencje, 
seminaria, szkolenia, targi i wystawy oraz wyjazdy motywacyjne) tych, które  
w Krakowie w perspektywie pięciu lat powinny się rozwijać najdynamiczniej. In-
nymi słowy, próbowano wykorzystać wieloletnią wiedzę o rynku turystycznym 
osób z branży turystycznej do antycypowania zmian w sektorze krakowskiej tury-
styki MICE w okresie kilkuletnim.  
 W badanej grupie 11,67% respondentów za najbardziej perspektywiczne dla 
Krakowa uznaje duże kongresy (powyżej 500 osób), a ponad 17% – kongresy małe 
(między 250 a 500 osób). W tym przypadku odsetek osób jest nieznacznie większy 
względem osób wybierających duże kongresy (o 5,83%). W opinii osób uczestni-
czących w badaniach turystyki MICE w Krakowie kongresy w tym mieście (łącznie 
duże i małe) mają znaczny potencjał rozwojowy do 2014 roku. Tego zdania jest 
prawie jedna trzecia badanych osób (dokładnie 29,17%) – rysunek 11. Należy jed-
nocześnie podkreślić, że wysoki był także poziom wskazań innych segmentów 
turystyki MICE w Krakowie jako perspektywicznych dla tego miasta – na poziomie 
ponad 70%. 

 
 

Rys. 11. Perspektywiczne segmenty turystyki MICE w Krakowie w okresie najbliż-
szych pięciu lat 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Turystyka MICE w Krakowie…, op.cit.  
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 Analizując wskazania najbardziej perspektywicznych segmentów turystyki 
MICE w Krakowie, warto przyjrzeć się dwóm grupom badanych podmiotów, tj. 
przedstawicielom obiektów hotelarskich oraz obiektów dysponujących salami kon-
ferencyjnymi.  
 

 
 

Rys. 12. Perspektywiczne segmenty turystyki MICE w Krakowie według osób repre-
zentujących hotele 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Turystyka MICE w Krakowie…, op.cit.  

 
 Wśród respondentów z hoteli o średnim standardzie, tj. dwu- i trzygwiazdko-
wych, jedynie 7% wskazuje na duże kongresy jako perspektywiczne w turystyce 
MICE w Krakowie, a prawie jedna czwarta (dokładnie 23%) wymienia małe kon-
gresy. Natomiast taki sam procent respondentów spośród przedstawicieli hoteli  
o najwyższym standardzie wskazuje obydwa omawiane segmenty turystyki kongre-
sowej (po 17% respondentów). Dane te zaprezentowano na rysunku 12.  
 W przypadku struktury odpowiedzi przedstawicieli obiektów dysponujących 
różną liczbą sal można wskazać na znacznie wyższe odsetki osób ze wszystkich 
grup dla małych kongresów. Znamienny jest fakt, że poglądy takie wyrażali także 
gestorzy z obiektów największych, dysponujących czterema i więcej salami (rysu-
nek 13). 
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Rys. 13. Perspektywiczne segmenty turystyki MICE w Krakowie według osób repre-
zentujących obiekty o różnej liczbie sal konferencyjnych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Turystyka MICE w Krakowie…, op.cit.  

 
 W świetle przedstawionych wyników badań dotyczących perspektyw rozwoju 
kongresów w Krakowie w najbliższych pięciu latach można stwierdzić, że stosun-
kowo duża część respondentów wskazuje na ten segment jako segment przyszło-
ściowy. Jednocześnie wiele osób z obiektów o dużej liczbie sal (cztery i więcej) 
również wskazuje kongresy jako istotny w tym mieście segment turystyki MICE, 
tym bardziej że Kraków ma duży potencjał wizerunkowy i organizacyjny do prze-
wodzenia na krajowym rynku kongresów.  
 
 
Zakończenie 
 
 Uzyskane wyniki badań empirycznych pozwalają pozytywnie zweryfikować 
postawione hipotezy badawcze. Liczba kongresów przeprowadzonych w Krakowie 
w 2008 roku nie jest wprawdzie duża w porównaniu z innymi rodzajami imprez 
przemysłu spotkań, ale gromadzą one ponad 7% wszystkich uczestników tych im-
prez. Badane środowisko branżowe wyrażało opinię, że rola kongresów będzie 
rosła. 
 Jak dotąd polskie miasta miały niewielkie szanse na pozyskanie dużych i naj-
bardziej dochodowych imprez kongresowych, głównie ze względu na brak odpo-
wiedniej infrastruktury (tj. centrów kongresowych oraz niezbędnego zaplecza oko-
łobiznesowego). Jednak – jak wynika z prognoz branżowych instytucji ICCA oraz 
UIA (Union of International Associations) – zainteresowanie Polską oraz naszymi 
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miastami, a zwłaszcza Krakowem, będzie rosło7. Przewiduje się, że w najbliższych 
latach Kraków pod względem pozyskiwanych imprez międzynarodowych będzie 
pierwszym miastem w Polsce, przewyższając nawet pod tym względem Warszawę. 
W tym kontekście szczególnie korzystne wydaje się otwarcie w Krakowie centrum 
kongresowego, które od roku 2013 będzie mogło obsługiwać najbardziej prestiżowe 
imprezy konferencyjno-kongresowe o międzynarodowej randze.  
 
 

KRAKOW AS THE CITY OF CONGRESSES – A PRESENT STATE  
AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT (ON THE BASIS OF RESULTS  

OF MICE TOURISM RESEARCH IN 2008) 
 
 

Summary 
 
 Conference and congress tourism is one of the most dynamic sectors of tourism 
industry in the world; its importance is also growing in Poland.  
 This paper aims at a presentation of the scale and character of congress tourism  
in Krakow in the year 2008, on the basis of results of the authors’ own research. 
 Two hypotheses have been put forward: 

1. Congresses play an important role in creating business tourism demand in Kra-
kow.  

2. Significance of this form of tourism will grow in the future. 
 The paper consists of two parts: the introduction where theoretical issues are ex-
plained, the essence of congress tourism is pointed out, and the localization of con-
gresses in the world is specified, and the empirical part where the results of research are 
presented.  
 The obtained results allow to find the hypotheses true. The number of congresses  
in Krakow in 2008 was not so high (in comparison to other forms of MICE tourism), 
but they gathered 7% of all MICE tourism participants in Krakow. And, according to an 
opinion expressed by experts from business tourism sector, the role of congress tourism 
is going to increase in the future. 
 

Translated by Jadwiga Berbeka 
 

                                                 
7  ICCA, Destination Comparison Reports, Amsterdam 2009. 
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BADANIE WIELKOŚCI RYNKU SPOTKAŃ I WYDARZEŃ BIZNESOWYCH  
W 2009 ROKU W POLSCE 

 
 
 
Wstęp 
 
 Badanie zaprezentowane w niniejszym referacie jest pierwszą tego typu anali-
zą dotyczącą wielkości rynku spotkań i wydarzeń dokonaną w Polsce. Wszystkie 
aktywności związane z turystyką biznesową zostały tu podzielone na dwie katego-
rie. Do pierwszej z nich zaliczono spotkania i takie określenie odnosi się do 
wszystkich spotkań stowarzyszeń zrzeszających uczestników zainteresowanych 
daną tematyką. W tej grupie znalazły się kongresy, konferencje, zloty, zjazdy, kon-
wencje czy seminaria poświęcone spotkaniu grupy osób ze względu na ich zawo-
dowe tudzież prywatne zainteresowania. Druga grupa to przede wszystkim wyda-
rzenia dotyczące różnych aktywności związanych z funkcjonowaniem firm, korpo-
racji, holdingów czy przedsiębiorstw. W tej grupie wyróżnia się m.in. wydarzenia, 
podróże motywacyjne, targi, wystawy, premiery produktów, konferencje prasowe, 
debaty, zjazdy akcjonariuszy czy rad nadzorczych.  
 Wszystkie spotkania i wydarzenia brane pod uwagę w badaniu musiały speł-
niać wymogi Światowej Organizacji Turystyki dotyczące rozwoju międzynarodo-
wego przemysłu spotkań, tj. skupiać co najmniej dziesięć osób na co najmniej czte-
ry godziny w specjalnie do tego wynajętym pomieszczeniu.  
 Do badania zostały zaproszone wszystkie funkcjonujące w 2009 roku na tere-
nie Polski jednostki Convention Bureaux (Biura Spotkań) odpowiedzialne za pro-
mocję turystyki biznesowej w swoich regionach i miastach. Autor uzyskał odpo-
wiedzi w specjalnie przygotowanym formularzu od siedmiu wyżej wymienionych 
podmiotów.  
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 Badania wielkości rynku w 2009 roku w Polsce dotyczyły zebranych 4 tys. 
spotkań i wydarzeń, które zostały poddane analizie ilościowej i jakościowej. Doce-
lowo badania te zostaną opublikowane przez Convention Bureau of Poland Polskiej 
Organizacji Turystycznej jako raport pt. Przemysł spotkań w Polsce 2010.  
 
 
1. Analiza ilościowa spotkań i wydarzeń biznesowych w Polsce w 2009 roku 
 
 Analiza ilościowa zostanie rozpoczęta od charakterystyki liczby uczestników 
według rodzaju spotkania/wydarzenia. I tak w 2009 roku w sumie wzięło w nich 
udział 1,32 mln uczestników w pięciu rodzajach tematycznych spotkań (tabela 1). 
 Największa grupa to spotkania i wydarzenia o charakterze humanistycznym, 
w których w sumie wzięło udział 791,4 tys. uczestników, co stanowiło 60% całości. 
Kolejną grupą pod względem liczebności okazały się spotkania i wydarzenia tech-
nologiczne (181,6 tys. uczestników, tj. 14%), medyczne (157,4 tys. uczestników, tj. 
12%) oraz ekonomiczno-polityczne (104,0 tys. uczestników, tj. 8%). Najmniejszą 
zaś grupę stanowiły spotkania i wydarzenia informatyczno-komunikacyjne  
– 86,6 tys. i 7% całości (rysunek 1). 
 

Tabela 1  
 

Liczba uczestniczących w spotkaniach i wydarzeniach według rodzaju w 2009 roku  
w Polsce 

 
Rodzaj spotkania/wydarzenia Liczba uczestników (%) 

medyczne 157 443 12 
technologiczne 181 624 14 
informatyczne/komunikacyjne 86 556 7 
ekonomiczne/polityczne 104 028 8 
humanistyczne 791 411 60 
Razem 1 321 062 100 

 
Źródło: opracowanie własne. 
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Rys. 1. Liczba uczestniczących w spotkaniach i wydarzeniach według rodzaju 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 Kolejnym analizowanym aspektem jest liczba uczestników biorących udział  
w spotkaniach i wydarzeniach z uwzględnieniem podziału na ich kategorie. W ra-
porcie wykorzystany został podział na cztery główne kategorie, tj.: targi i wystawy, 
kongresy i konferencje, wydarzenia korporacyjne oraz wydarzenia motywacyjne 
(tabela 2). Ponad 46% wszystkich omawianych spotkań i wydarzeń stanowią targi  
i wystawy, w których wzięło udział 609,2 tys. uczestników. Kolejną grupę stanowią 
kongresy i konferencje z 459,3 tys. uczestników (35%) oraz wydarzenia korpora-
cyjne, w których wzięło udział 130,9 tys. uczestników (10%). Najskromniejszą pod 
względem liczebności kategorią okazały się wydarzenia motywacyjne (121,7 tys. 
uczestników, tj. 9%) (rysunek 2).  

Tabela 2  
 

Liczba uczestniczących w spotkaniach i wydarzeniach w 2009 roku w Polsce  
według kategorii 

 
Kategoria Liczba uczestników (%) 

targi/wystawy 609 158 46 
kongresy/konferencje 459 322 35 
wydarzenia korporacyjne 130 922 10 
wydarzenia motywacyjne 121 660 9 
Razem 1 321 062 100 

 
Źródło: opracowanie własne. 
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Rys. 2. Liczba uczestniczących w spotkaniach i wydarzeniach według kategorii 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 Wszystkie spotkania/wydarzenia zostały też podzielone na trzy grupy ze 
względu na długość ich trwania. Ponad 93% (3718) wszystkich spotkań/wydarzeń 
trwało krócej niż trzy dni. W tabeli 3 zostały również ujęte te, które trwały od 4 do 
10 dni oraz powyżej 11 dni (rysunek 3). 

Tabela 3 
 

Liczba spotkań i wydarzeń biznesowych według długości ich trwania 
 

Liczba dni Liczba (%) 
1  3 dni 3718 93 
4  10dni  212 5 
11 dni < 70 2 
Razem 4000 100 

 
Źródło: opracowanie własne. 
 



Badanie wielkości rynku spotkań i wydarzeń biznesowych w 2009 roku… 25

 
 

Rys. 3. Liczba spotkań i wydarzeń biznesowych według długości ich trwania 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 Analizie ilościowej została również poddana liczba uczestników z uwzględ-
nieniem podziału na poszczególne miesiące (tabela 4). Na tej podstawie określono 
miesiące, w których to w spotkaniach i wydarzeniach w Polsce uczestniczyło naj-
więcej osób. Pierwsze miejsce zajmuje wrzesień, gdyż podczas tego miesiąca  
w spotkaniach i wydarzeniach wzięło udział ponad 199,6 tys. uczestników, co sta-
nowi 15% w kontekście całego roku. Kolejnymi miesiącami, które w skali roku 
można określić jako bardzo owocne, są: marzec (198,9 tys. uczestników, tj. prawie 
15%), październik (125,7 tys. uczestników, tj. 10%) oraz listopad (117,7 tys. 
uczestników, tj. 9%). Najsłabszy spośród wszystkich miesięcy okazał się sierpień 
(40,8 tys. uczestników, tj. 4%) (rysunek 4).  
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Tabela 4 
 

Sezonowość liczby uczestniczących w spotkaniach i wydarzeniach 
 

Miesiące Liczba (%) 
styczeń 54 369 4 
luty 94 457 7 
marzec 198 947 15 
kwiecień 100 778 8 
maj 108 607 8 
czerwiec 93 880 7 
lipiec 92 866 7 
sierpień 40 810 3 
wrzesień 199 583 15 
październik 125 680 10 
listopad 117 684 9 
grudzień 93 401 7 
Razem 1 321 062 100 

 
Źródło: opracowanie własne. 
 

 
 

Rys. 4. Sezonowość liczby uczestniczących w spotkaniach i wydarzeniach  

Źródło: opracowanie własne. 

 
 Poland Meetings Industry Report to pierwsza publikacja, która pokazuje licz-
bę spotkań i wydarzeń, które odbyły się w poszczególnych miastach na terenie 
Polski w 2009 roku. Współpraca z 7 Biurami Spotkań (Convention Bureaux) po-
zwoliła na zebranie informacji o wielkości rynku w poszczególnych miastach  
i dzięki temu określono, które z miast są najczęściej wybierane jako docelowe miej-
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sca dla organizacji spotkań i wydarzeń. W 2009 roku organizatorzy najczęściej 
wybierali Warszawę (1268 spotkań i wydarzeń). Na kolejnych miejscach uplasowa-
ły się: Wrocław (933), Poznań (750), Gdańsk (621), Katowice (202), Szczecin 
(133) oraz Toruń (93) (rysunek 5). 

 
 

Rys. 5. Liczba spotkań i wydarzeń zorganizowanych w poszczególnych miastach 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 
2. Analiza jakościowa spotkań i wydarzeń biznesowych w Polsce w 2009 roku 
 
 Analiza jakościowa Poland Meetings Industry Report 2010 zostanie rozpoczę-
ta od dokonania podziału wszystkich spotkań i wydarzeń na kategorie, określenia 
ich liczby oraz udziału procentowego (tabela 5). 
 

Tabela 5 
 

Liczba spotkań i wydarzeń biznesowych według kategorii 
 

 
Źródło: opracowanie własne. 
 
 Najliczniejszą grupę stanowią kongresy i konferencje. W 2009 roku odbyło się 
ich 2127, co dało 53% wszystkich omawianych spotkań i wydarzeń. Kolejną kate-

Kategoria Liczba (%) 
kongresy/konferencje 2127 53 
wydarzenia korporacyjne 1221 31 
wydarzenia motywacyjne 295 7 
targi/wystawy 357 9 
Razem 4000 100 
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gorią były wydarzenia korporacyjne w liczbie 1221 (31%). Targi i wystawy zajęły 
trzecie miejsce, gdyż w 2009 roku odbyło się 357 takich wydarzeń, co dało 9%. 
Najmniej liczną analizowaną kategorią były wydarzenia motywacyjne, których 
odbyło się w sumie 295, co stanowi 7% całości (rysunek 6). 
 

 
 

Rys. 6. Struktura spotkań i wydarzeń według kategorii 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 Analiza jakościowa obejmuje również dokonanie podziału spotkań i wydarzeń 
na rodzaje, a następnie określenie ich liczby (tabela 6). Najliczniejszą grupę stano-
wią spotkania i wydarzenia o charakterze humanistycznym, których odbyło się 
1251 (31% wszystkich analizowanych). Kolejne miejsce zajmuje 780 spotkań  
i wydarzeń o charakterze technologicznym (20%), medycznym (708 i 18%) oraz  
o charakterze ekonomicznym i politycznym (667 spotkań i wydarzeń, co daje 17%). 
Ostatnią pozycję zajęły spotkania i wydarzenia o charakterze informatyczno- 
-komunikacyjnym (594, tj. 15%) (rysunek 7). 

Tabela 6 
 

Liczba spotkań i wydarzeń biznesowych według ich rodzaju 
 

Rodzaj Liczba (%) 
medyczne 708 18 
technologiczne 780 20 
informatyczne/komunikacyjne 594 15 
ekonomiczne/polityczne 667 17 
humanistyczne 1251 31 
Razem 4000 100 

 
Źródło: opracowanie własne. 
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Rys. 7. Struktura spotkań i wydarzeń według ich rodzaju 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 W 2009 roku spotkania i wydarzenia w Polsce odbywały się głównie z udzia-
łem Polaków, co potwierdza analiza uczestników z uwzględnieniem podziału na 
kraje i kontynenty. Na podstawie analizy 4 tys. spotkań i wydarzeń utworzono pięć 
obszarów geograficznych (tabela 7). Ze względu na częste trudności z określeniem 
narodowości grupy za wzorzec została przyjęta większość uczestników pochodzą-
cych z danego obszaru geograficznego. W przypadku 3810 spotkań i wydarzeń 
większość stanowili uczestnicy z Polski, co dało 95%. Kolejną grupę stanowili 
uczestnicy z Europy (175 spotkań i wydarzeń – 4%). Dwie pozostałe grupy to 
uczestnicy z Ameryki (8 spotkań i wydarzeń) oraz z Azji (7) (rysunek 8).  
 

Tabela 7 
 

Liczba spotkań i wydarzeń biznesowych według destynacji pochodzenia  
ich uczestników 

 
Kraje Liczba (%) 

Ameryka  8 0,2 
Azja 7 0,2 
Europa 175 4,4 
Polska 3810 95,2 
Razem 4000 100,0 

 
Źródło: opracowanie własne. 
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Rys. 8. Struktura spotkań i wydarzeń biznesowych według destynacji pochodzenia ich 
uczestników 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 Na podstawie zebranych danych określono także miesiące, w których odbyło 
się najwięcej spotkań i wydarzeń (tabela 8). Najlepszym pod tym względem mie-
siącem okazał się wrzesień, w którym odbyło się 569 spotkań i wydarzeń bizneso-
wych, co dało 14% w skali roku. Na kolejnych miejscach zostały sklasyfikowane 
listopad (436, tj. 11%), październik (418, tj. 10%) oraz czerwiec (351, tj. 9%). Na-
tomiast lipiec i grudzień to miesiące, w których odbyło się najmniej spotkań i wy-
darzeń w Polsce (po ok. 5%). Okresem, w którym można zaobserwować największą 
równowagę, jest wiosna, kiedy to każdy z miesięcy (marzec, kwiecień, maj i czer-
wiec) to około 9% spotkań i wydarzeń w skali roku (rysunek 9).  

Tabela 8 
 

Sezonowość liczby spotkań i wydarzeń biznesowych 
 

Miesiące Liczba (%) 
styczeń 270 7 
luty 252 6 
marzec 343 9 
kwiecień 347 9 
maj 334 8 
czerwiec 351 9 
lipiec 214 5 
sierpień 183 5 
wrzesień 569 14 
październik 418 10 
listopad 436 11 
grudzień 283 7 
Razem 4000 100 

 
Źródło: opracowanie własne. 
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Rys. 9. Sezonowość liczby spotkań i wydarzeń 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 
Zakończenie 
 
 Powyższe badanie to jak do tej pory najpełniejsze opracowanie dotyczące 
branży spotkań w Polsce. Wnikliwa analiza jakościowo-ilościowa pozwala zbudo-
wać w sposób rzetelny obraz przemysłu spotkań w Polsce (może być ona także 
podstawą do dalszych badań). Jest to pierwsza próba tak szczegółowego określenia 
wielkości rynku spotkań w Polsce. Nasz kraj, jako państwo gospodarz ważnych 
spotkań i wydarzeń biznesowych, politycznych i kulturalnych w latach 2010–2012, 
ma możliwość akcentowania swoich aspiracji do tego, by zostać środkowoeuropej-
ską stolicą spotkań. W nadchodzących miesiącach i latach liczne imprezy kultural-
ne, konferencje tematyczne oraz wydarzenia sportowe powinny w Polsce stworzyć 
klimat państwa biznesowego, nowoczesnego i otwartego na nowe wyzwania.  
 Najbliższe lata mogą sprawić, że Polska na długo zostanie w pamięci Europej-
czyków, a jednocześnie będzie miejscem, w którym organizacja spotkań i wydarzeń 
uchodzi za prestiż. Nowo powstałe obiekty hotelowo-konferencyjne, aktywna dzia-
łalność organizatorów czy coraz większe zainteresowanie rozwojem turystyki biz-
nesowej w miastach i regionach to przesłanki by sądzić, że polski przemysł spotkań 
będzie się coraz lepiej rozwijał.  
 Liczby potwierdzają, że Polska jest państwem spotkań – ponad 1,3 mln 
uczestników spotkań i wydarzeń w Polsce w 2009 roku, w tym 0,5 mln uczestni-
ków kongresów, konferencji oraz spotkań stowarzyszeń. Badanie uwydatnia rów-
nież rozkład siły pomiędzy polskimi miastami, które coraz częściej starają się zaist-
nieć na mapie atrakcyjnych destynacji dla organizatorów spotkań i wydarzeń (rysu-
nek 10).  
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Rys. 10. Liczba spotkań i wydarzeń w poszczególnych miastach według kategorii 

Źródło: opracowanie własne. 

 Po raz pierwszy także przedstawiono wielkość rynku spotkań i wydarzeń  
w polskich miastach z podziałem według kategorii. Dzięki uzyskanym danym moż-
liwe będzie lepsze dopasowanie oferty turystyczno-gospodarczej regionu/miasta 
czy też przygotowanie kampanii promocyjnych.  
 Badanie dotyczące wielkości rynku spotkań i wydarzeń w 2009 roku w Polsce 
pokazuje zarówno silne, jak i słabe strony charakteryzowanego obszaru. Biorąc pod 
uwagę fakt, że jest to pierwsze tego typu ogólnopolskie badanie, należy pamiętać  
o brakach danych z Łodzi czy Krakowa, a więc z miast bardzo ważnych z punktu 
widzenia rynku spotkań i wydarzeń. Jednak współpraca z regionalnym i miejskimi 
Biurami Spotkań (Convention Bureaux) została potwierdzona również w roku 
2010, co oznacza, iż będzie możliwe przygotowanie podobnych danych i ich opra-
cowanie w kolejnym roku.  
 
 

BUSINESS MEETINGS AND EVENTS MARKET IN POLAND IN 2009 
 
 

Summary 
 
 The meetings and events industry is more and more competitive both locally and 
worldwide. Convention Bureaux in Poland first time ever combined forces and col-
lected details about meetings and events which were held in Polish regions or cities  
in 2009.  
 The research is based on the questionnaire which was filled by 7 Polish destina-
tion marketing organizations. It shows that 1,3 mln attendees took apart in meetings and 
events and more than 0,5 mln joined association meetings like congresses or confe-
rences.  



Badanie wielkości rynku spotkań i wydarzeń biznesowych w 2009 roku… 33

 This article presents also the summary of theirs activities and ranking of the most 
popular meetings and events cities. Apart from that, categories and character of meet-
ings and events, duration and localization are described in the research.  
 As a one of the first steps to prepare country report about the importance of meet-
ings and events reports details collected and elaborated by the Convention Bureau  
of Poland Polish Tourist Organisation still need to be improved. More cities and regions 
should be involved which will be a chance to see how big and important Polish meet-
ings and events market is.  
 

Translated by Krzysztof Celuch 



 
 



ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECIŃSKIEGO   
NR 626 EKONOMICZNE PROBLEMY TURYSTYKI NR 15 2011 
 
 
 
 

KRZYSZTOF CIEŚLIKOWSKI 
Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach 
 
 
 

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE JAKO ATRAKCYJNA DESTYNACJA  
NA RYNKU TURYSTYKI KONFERENCYJNEJ 

 
 
 
Wstęp 
 
 Zależność pomiędzy szeroko rozumianą turystyką a aktywnością gospodarczą 
w poszczególnych jednostkach administracyjnych kraju (np. województwach) moż-
na oceniać, posługując się różnymi wskaźnikami1 (np.: PKB na jednego mieszkań-
ca, stopa bezrobocia, liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w reje-
strze REGON, ogólna wartość inwestycji, wartość inwestycji komunalnych w prze-
liczeniu na jednego mieszkańca itp.), jak i z wykorzystaniem różnych metod wpły-
wu turystyki na dochód narodowy (np. metoda strumieni produktów, metoda kosz-
towa)2. Wiele z tych wskaźników może być powiązanych z aktywnością gospodar-
czą danego obszaru także na rynku turystyki konferencyjnej.  
 Turystyka konferencyjna to wyjazdy poza miejsce stałego zamieszkania na 
różnego rodzaju formy spotkań: kongresy, konferencje, sympozja, seminaria, szko-
lenia, konwencje, zgromadzenia itp.3 Może ona stanowić specyficzny produkt tury-
styczny – ofertę przedsiębiorstw turystycznych albo danego obszaru geograficznego 
czy administracyjnego. Wynika to z charakteru turystyki, która jest m.in. zjawi-

                                                 
1  Rachunek satelitarny dla Polski 2005, red. E. Dziedzic, Instytut Turystyki, Warszawa 

2008; Tourism Satellite Account: Recommended Methodological Framework, WTO, UE, OECD, 
UN 2001, 2005. 

2  Kompendium wiedzy o turystyce, red. G. Gołembski, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 
2009, s. 165–170. 

3  B. Hołderna-Mielcarek, Turystyka kongresowa – ważny segment gospodarki turystycznej, 
„Rynek Turystyczny” 1997, nr 4, s. 11–12. 
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skiem przestrzennym, polegającym na przemieszczaniu się ludzi poza miejsce ich 
zamieszkania do określonego miejsca docelowego (ang. destination). 
 Województwo śląskie od wielu lat jest najbardziej atrakcyjnym inwestycyjnie 
regionem Polski4, jednak pomimo bardzo korzystnych wskaźników ekonomicznych 
na tle kraju nie należy ono w statystykach do czołówki obszarów docelowych ruchu 
turystycznego, tak krajowego, jak i zagranicznego do Polski.  
 Wydaje się, że w województwie jest duży, ale jeszcze nie w pełni wykorzy-
stywany, materialny potencjał usługowy dla rozwoju turystyki konferencyjnej. Ana-
liza podaży i popytu na rynku turystyki konferencyjnej w tym regionie pozwala 
przypuszczać, że w niedalekim czasie województwo śląskie, a szczególnie Katowi-
ce wraz z miastami Górnośląskiego Związku Metropolitalnego „Silesia” (GZM)5, 
może stać się jeszcze atrakcyjniejszym miejscem docelowym dla organizowania 
krajowych i międzynarodowych kongresów i konferencji. 
 
 
1. Uwarunkowania podażowe rozwoju turystyki konferencyjnej  

w województwie śląskim  
 
1.1. Województwo śląskie na tle kraju 
 
 Województwo śląskie położone jest w południowej części Polski, jego po-
wierzchnia to 12 334 km2, co stanowi 3,9% powierzchni Polski. Mieszka tu 4669 
tys. osób, czyli 12,5% ludności kraju. Jest to najgęściej zaludnione województwo  
w Polsce – 379 osób na 1 km2 (przy średniej krajowej 122 osób na 1 km2). Społe-
czeństwo województwa śląskiego cechuje się dużą aktywnością gospodarczą 
i naukową: 12% podmiotów całej gospodarki narodowej zarejestrowanych w reje-
strze REGON znajduje się na tym terenie, tutaj także zlokalizowanych jest 11% 
wszystkich szkół wyższych w kraju. Na terenie województwa śląskiego znajduje się 
12,1% placówek badawczo-rozwojowych Polski. Składa się nań 112 jednostek,  
w tym 36 jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych (z tego sześć placówek 
Polskiej Akademii Nauk), 46 jednostek rozwojowych i 14 szkół wyższych prowa-
dzących badania6. 

                                                 
4  Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski, red. T. Kalinowski, Insty-

tut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2008. 
5  Związek ten współtworzy 14 miast: Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Ja-

worzno, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, 
Świętochłowice, Tychy, Zabrze. 

6  Por. strony internetowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego 
http://www.silesia-region.pl.  
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Tabela 1 
 

Województwo śląskie na tle Polski 
 

3,9% Powierzchni kraju 
12% Ludności  
12% Podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON 
15% Przedsiębiorstw państwowych 
11% Spółek prawa handlowego 
12% Zakładów osób fizycznych 
11% Szkół wyższych 
8,1% Hotelowych miejsc noclegowych 
7,4% Hoteli w Polsce  
9,1% Pokoi w hotelach na terenie Polski 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 2007. 
 
 Tym parametrom gospodarczym (tabela 1) towarzyszy dobra (na tle kraju) 
dostępność komunikacyjna. Tutaj krzyżują się szlaki komunikacji drogowej pół-
noc–południe (autostrada A1) i wschód–zachód (autostrada A4), dodatkowo woje-
wództwo posiada największy w kraju wskaźnik dróg o nawierzchni twardej i linii 
normalnotorowych na 100 km2. Na terenie województwa śląskiego komunikacja 
samochodowa z największymi miastami w Polsce i zagranicą jest zapewniona dzię-
ki 27 drogom krajowym oraz 68 drogom wojewódzkim. 
 Mocnym atutem nowoczesnej destynacji na rynku konferencyjnym są połą-
czenia lotnicze. Znajdujący się w województwie śląskim port lotniczy „Katowice” 
w Pyrzowicach rozwija się najdynamiczniej w stosunku do innych portów w Polsce 
i w Europie7.  
 Na terenie województwa funkcjonuje Specjalna Strefa Ekonomiczna ze swo-
imi podstrefami, w których łącznie funkcjonuje 172 inwestorów z kraju i zagrani-
cy8.  
 Zauważalna jest coraz większa aktywność w regionie zagranicznych sieci 
hotelowych oraz rozwijająca się oferta noclegów krajowych z dobrze wyposażony-
mi salami konferencyjnymi (Hotel Gołębiewski, Hotel Piramida, Hotel Monopol, 
Hotel Qubus, sieć hoteli Diament i hotele grupy Accorr). Jednak oferta bazy nocle-
gowej i konferencyjnej, w porównaniu do dużej (na tle Polski) aktywności gospo-
darczej regionu, wydaje się jeszcze niewystarczająca. Zapowiadane w najbliższych 
latach inwestycje w miastach GZM (np. budowa Centrum Kongresowego 
                                                 

7  W 2008 roku zrealizowano 2 426 942 odprawy pasażerskie (http://www.katowice-
airport.com). 

8  http://www.ksse.com.pl/inwestorzy/.  
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w Katowicach, Hali Widowiskowo-Sportowej w Gliwicach) mogą tę sytuację po-
prawić.  
 
1.2. Obiekty konferencyjne w województwie śląskim 
 
 Analiza dostępnych danych9 i przeprowadzone obserwacje pozwalają sądzić, 
że województwo śląskie ma znaczny potencjał infrastrukturalny, komunikacyjny  
i organizacyjny do rozwoju turystyki konferencyjnej.  
 Jeśli przyjmiemy, że obiekty konferencyjne to budynki lub zespoły budynków 
i urządzeń terenowych dysponujące możliwościami organizowania konferencji10, to 
okaże się, że jednym z największych tego typu obiektów w kraju jest Wojewódzka 
Hala Widowiskowo-Sportowa w Katowicach „Spodek”. Oprócz tego na terenie 
województwa śląskiego znajduje się jeszcze kilka innych obiektów wielofunkcyj-
nych o dużej pojemności (tabela 2), w których realizowane są także spotkania kon-
ferencyjne. Dziewięć największych sal województwa śląskiego może pomieścić 
prawie 30 000 osób.  
 

Tabela 2 
 

Największe sale konferencyjne w województwie śląskim 
 

Lp. Nazwa Miasto 
Pojemność 

(osób) 
1. Hala Widowiskowo-Sportowa „Spodek” Katowice 11 500 
2. Hala Polonia Częstochowa 4 000 
3. Stadion Zimowy Sosnowiec 4 000 
4. Stadion Zimowy Tychy 2 700 
5. Dom Muzyki i Tańca Zabrze 2 000 
6. Hotel Gołębiewski Wisła 1 800 
7. Międzynarodowe Targi Katowickie Katowice 1 500 
8.  Hala Wystaw „Kapelusz” Chorzów 1 000 
9. Górnośląskie Centrum Kultury Katowice 1 000 

 
Źródło: opracowanie własne. 
 
 W 2007 roku w województwie śląskim na rynku turystyki konferencyjnej 
aktywnie działało około 144 obiektów (w tym 101 hoteli skategoryzowanych). 

                                                 
9  GUS, Urzędów Marszałkowskich, witryn internetowych. 
10  Por. Turystyka biznesowa w Polsce w 2003 roku, Instytut Turystyki, Warszawa 2004,  

s. 48. 
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Pozwala to uplasować region na 5. miejscu w kraju. Dominują obiekty zlokalizo-
wane w miastach.  
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Rys 1. Rozmieszczenie hoteli w województwie śląskim 

Źródło: opracowanie na podstawie GUS 2007. 

 
 Jeżeli chodzi o rozmieszczenie hoteli na terenie województwa śląskiego, to 
14% z nich znajduje się w Katowicach (rysunek 1), a 37% w całej aglomeracji Gór-
nośląskiego Związku Metropolitalnego. Oznacza to, że miasto Katowice jest lide-
rem pod względem materialnego potencjału usługowego na rynku turystyki bizne-
sowej (18% hotelowych miejsc noclegowych, 23% pokoi w hotelach) wśród innych 
miast i powiatów województwa śląskiego, niemniej oferta na tym rynku jest atrak-
cyjniejsza, jeżeli jest promowana wspólnie z innymi miastami regionu. 
 Pod względem liczby konferencyjnych obiektów hotelowych oraz dostępnych 
w niech miejsc w województwie śląskim dominują hotele trzygwiazdkowe (35,7%), 
ale nie brakuje także oferty hoteli pięcio-, cztero-, dwu- i jednogwiazdkowych (ta-
bela 3). 

Tabela 3 
 

Struktura hoteli w województwie śląskim według kategoryzacji 
 

 
***** i 

**** 
*** ** * Brak kat. Razem 

Hotele 9,8% 35,7% 28,6% 9,8% 16,1% 100,0% 
Miejsca  
hotelowe 

13,9% 31,1% 25,4% 7,4% 22,1% 100,0% 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS 2007. 



Krzysztof Cieślikowski 40

 Różnorodność (zarówno pod względem wielkości, jak i funkcji) i duża liczba 
obiektów pozwala organizatorom spotkań konferencyjnych postrzegać wojewódz-
two śląskie jako atrakcyjny obszar recepcji turystyki konferencyjnej.  
 Oprócz materialnego potencjału usługowego istotnym czynnikiem decydują-
cych o kształcie i rozwoju podaży jest informacja, która „dla gospodarki tury-
stycznej w ujęciu obszarowym pozwala na kształtowanie całości procesów tworze-
nia produktów turystycznych, ich rynkowej identyfikacji, kształtowania wizerunku 
 i integracji współpracy poszczególnych podmiotów gospodarki turystycznej: 
przedsiębiorców, jednostek samorządowych, organizacji turystycznych”11.  
W związku z tym rośnie potrzeba gromadzenia informacji o rynku turystyki konfe-
rencyjnej i realizacji cyklicznych badań rynkowych. Jak pokazują doświadczenia 
wielu miast i regionów na świecie, instytucjami m.in. do tego powołanymi są 
Convention Bureau. 
 Spośród sześciu polskich województw, w których znajduje się najwięcej hote-
li, tylko w województwie śląskim do 2009 roku nie działało jeszcze żadne Conven-
tion Bureau12. W dniu 1 lipca 2009 roku decyzją Prezydenta Miasta Katowice po-
wołany został Referat Kongresów i Konferencji – Convention Bureau Katowice, 
którego jednym z zadań jest monitoring rynku turystyki konferencyjnej w regionie. 
W ciągu kilku lat miasto Katowice planuje znaczący rozwój infrastruktury konfe-
rencyjno-kongresowej. Kluczową inwestycją jest budowa – kosztem blisko 47 mln 
euro – Międzynarodowego Centrum Kongresowego (MCK) w Katowicach, które 
wraz z istniejącą już Halą Widowiskowo-Sportową „Spodek” umożliwią organiza-
cję kongresów konferencji, zjazdów, debat, konwencji, a także imprez o charakterze 
sportowym, wystawienniczym, koncertowym, kulturalnym o znaczeniu krajowym 
i międzynarodowym dla kilkunastu tysięcy uczestników. Międzynarodowe Centrum 
Kongresowe w Katowicach ma powstać w sąsiedztwie „Spodka” oraz nowej sie-
dziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia i Muzeum Śląskiego. 
 
 
2. Popyt na turystykę konferencyjną w województwie śląskim  
 
2.1. Badanie popytu na rynku turystyki konferencyjnej w województwie śląskim 
  
 Jak pokazują doświadczenia instytucji krajowych (Instytut Turystyki, Instytut 
Keralla Research, Instytut Rynku Hotelarskiego), realizacja badań popytu na rynku 
turystyki konferencyjnej napotyka na wiele trudności związanych z uzyskaniem 

                                                 
11  A. Panasiuk, Czynniki produkcji w gospodarce turystycznej, Ekonomiczne Problemy Tu-

rystyki nr 6, WNUS, Szczecin 2006, s. 260. 
12  K. Cieślikowski, Convention Bureau – skuteczne narzędzie promocji Euro 2012, „Rynek 

Turystyczny” 2008, nr 10. 
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pełnych i wiarygodnych informacji, które mogą stanowić podstawę do dalszych 
analiz.  
 Dokonując obserwacji spotkań konferencyjnych13 w hotelach (traktowanych 
jako najczęściej wybierane obiekty spotkań konferencyjnych), można dokonać 
pewnej analizy popytu na rynku turystyki konferencyjnej. W 2008 roku autor zre-
alizował badania tego rynku dla województwa śląskiego, przyjmując następujące 
założenia: 

1. Grupę docelową badania stanowią dostawcy infrastruktury podstawowej 
dla organizacji spotkań konferencyjnych – hotele (traktowane jako obiekty 
decydujące w największym stopniu o rozwoju turystyki konferencyjnej 
w regionie). Na podstawie statystyk GUS w województwie śląskim okre-
ślono 101 takich obiektów konferencyjnych. 

2. Narzędziem badawczym był kwestionariusz ankietowy wraz z instrukcją, 
rozprowadzany pocztą elektroniczną lub osobiście. 

 Analizie poddano 57 wypełnionych ankiet, co stanowi 56% ogółu badanych 
obiektów. Na podstawie badań określono m.in. strukturę rodzajową zleceniodaw-
ców spotkań konferencyjnych w województwie śląskim, ich rozkład terytorialny, 
strukturę rodzajową realizowanych spotkań konferencyjnych, wielkość tych spo-
tkań (według liczby uczestników), strukturę czasową spotkań konferencyjnych 
(czas trwania, sezonowość w ciągu roku, tygodnia) oraz ich zasięg terytorialny. 
 Badania te nie pozwoliły szczegółowo określić preferencji i oczekiwań zlece-
niodawców, dlatego też wydaje się uzasadnione, aby w przyszłości je kontynuować. 
 
2.2. Turystyka konferencyjna w województwie śląskim – stan aktualny 
 
 Charakterystyka turystyki konferencyjnej w województwie śląskim zrealizo-
wana została po badaniach własnych rynku turystyki konferencyjnej prowadzonych 
wśród osób zarządzających spotkaniami konferencyjnymi w hotelach (dominują-
cych obiektach konferencyjnych), dla których klient biznesowy (instytucjonalny) to 
główny zleceniodawca.  
 Analiza struktury rodzajowej realizowanych spotkań konferencyjnych w re-
gionie pokazuje, że dominują tu seminaria i szkolenia stanowiące 52,32% wszyst-
kich zrealizowanych spotkań (kongresy, konferencje, sympozja, seminaria i szkole-
nia, zjazdy, zgromadzenia)14. Sytuacja taka może mieć związek z tym, że w spotka-
niach tych uczestniczy stosunkowo mała liczba osób; stanowią one częstą formę 
spotkań różnych grup zleceniodawców (zarówno korporacji, jak i organizacji nie 
nastawionych na zysk). Na drugim miejscu znalazły się konferencje (35,7%), a na 
                                                 

13  Kongresy, konferencje, sympozja, seminaria, szkolenia, zjazdy. 
14  K. Cieślikowski, T. Żabińska, Turystyka kongresowa – aspekty globalne i regionalne, 

w: Marketing – przełom wieków. Paradygmaty, zastosowania, red. K. Mazurek-Łopacińska, AE 
Wrocław 2000, s. 279. 
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trzecim kongresy, których w hotelach województwa śląskiego zrealizowano naj-
mniej (1,5%). 
 Analiza liczby uczestników spotkań konferencyjnych w poszczególnych hote-
lach pozwala zauważyć, że zdecydowanie najwięcej (74,03%) odbywa się małych 
(od 8 do 50 osób) spotkań konferencyjnych. Duże spotkania konferencyjne (powy-
żej 300 uczestników) stanowią około 1%. 
 Najwięcej spotkań konferencyjnych na terenie województwa śląskiego reali-
zowanych jest bez noclegu dla uczestników (około 50%), przy czym odsetek takich 
spotkań rośnie w przypadku ich realizacji w aglomeracji miejskiej (wtedy udział 
sięga nawet 80%) (tabela 4). 
 

Tabela 4 
 

Struktura rodzajowa realizowanych spotkań konferencyjnych 
 

Czas trwania Dla całego woj. śląskiego Dla GZM 
Bez noclegu 50,23% 80,03% 
Z jednym noclegiem 30,01% 12,02% 
Dwa noclegi 14,53% 6,55% 
3 noclegi i więcej 5,23% 1,40% 
Razem 100,00% 100,00% 

 
Źródło: badania własne. 
 
 Najwięcej spotkań konferencyjnych na terenie województwa śląskiego odby-
wa się we wrześniu (11,5%) i październiku (13,2%). W grudniu, styczniu bądź 
marcu w województwie śląskim jest o połowę mniej spotkań niż we wrześniu czy 
październiku. 
 Spotkania kongresowe można też analizować pod kątem pochodzenia delega-
tów, wyodrębniając cztery grupy spotkań: lokalne, regionalne, krajowe i międzyna-
rodowe. Dominują spotkania konferencyjne regionalne, których uczestnicy pocho-
dzą z województwa śląskiego (40,59%). Międzynarodowe spotkania konferencyjne, 
czyli takie, których uczestnicy pochodzili z trzech lub więcej różnych krajów, sta-
nowiły niecałe 2% wszystkich spotkań konferencyjnych zrealizowanych w bada-
nych obiektach (przy czym im większy obiekt, tym wskaźnik ten jest większy – do 
8%). 
 Ponieważ ponad 60% spotkań konferencyjnych stanowią te, których uczestni-
cy pochodzą z województwa śląskiego (lokalne, regionalne), zleceniodawcy często 
nie zapewniają noclegów nawet dla trwających kilka dni szkoleń, gdyż uczestnicy 
mogą wrócić na noc do własnych domów. 
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2.3. Identyfikacja głównych rynków docelowych 
 
 Dominującą grupą zleceniodawców spotkań konferencyjnych dla badanych 
śląskich obiektów konferencyjnych (hoteli) były korporacje (75,61%). Administra-
cja publiczna i organizacje non-profit miały łączny udział wynoszący 24,39%.  
 Ważne z punktu widzenia zarządzania kampaniami promocyjnymi zarówno na 
poziomie administracji samorządowej, jak i samych obiektów konferencyjnych, 
wydaje się określenie rozkładu terytorialnego klientów. Dla turystyki konferencyj-
nej województwa śląskiego najwięcej klientów znajduje się na terenie tego samego 
województwa, generując tym samym duży popyt wewnętrzny, który odpowiada za 
41,50% zrealizowanych spotkań konferencyjnych. Kolejne miejsca zajmują woje-
wództwa: mazowieckie – 22,06%, małopolskie – 9,56% (graniczące ze śląskim) 
i dolnośląskie – 7,85% (charakteryzujące się dużą aktywnością inwestycyjną),  
z którymi województwo śląskie połączone jest dogodnym szlakiem komunikacyj-
nym – autostradą A4. 
 Zlecenia spotkań konferencyjnych od klientów zagranicznych stanowią  
w województwie śląskim 1,59%. Wcześniej wskazano, że tylko w 2% spotkań 
uczestniczyli goście zagraniczni z co najmniej trzech różnych krajów. Liczby te nie 
są imponujące, jednak interesująco wygląda wzrost przyjazdów turystów zagra-
nicznych do hoteli w Polsce na przestrzeni lat 2003–2007. Województwo śląskie 
odnotowuje największą dynamikę wzrostu liczby turystów zagranicznych w hote-
lach (o ponad 96%, osiągając liczbę 223 303 turystów). Ponieważ hotele stanowią 
główne miejsce docelowe gości biznesowych, można przypuszczać, że udział zle-
ceń konferencyjnych form spotkań z zagranicy, jak również samych uczestników  
w spotkaniach konferencyjnych realizowanych na terenie województwa śląskiego 
będzie w najbliższych kilku latach coraz większy. 
 
 
3. Perspektywy rozwoju turystyki konferencyjnej w województwie śląskim  
 
 Województwo śląskie to jedyny region w Polsce, gdzie liczba powiatów 
grodzkich jest większa od ziemskich15. Może to wskazywać na znaczą metropoliza-
cję obszaru. Każdy z ośrodków miejskich posiada własne ambicje i strategie rozwo-
ju, brakuje także centralnej instytucji koordynującej przepływ informacji na temat 
możliwości organizacji konferencji, kongresów czy targów. Taka sytuacja powodu-
je m.in. powielanie podobnych wydarzeń w województwie w krótkim odstępie 
czasowym, a także brak skutecznych i spójnych kampanii promocyjnych na rzecz 
przyciągnięcia i realizacji imprez kulturalnych czy sportowych. 
                                                 

15  Na terenie województwa śląskiego znajduje się: 19 miast na prawach powiatu (powiatów 
grodzkich), 17 powiatów ziemskich, 167 gmin. Jednostki te stanowią strukturę administracji 
samorządowej. 
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 Analiza obiektów konferencyjnych województwa śląskiego na rynku turystyki 
konferencyjnej wskazywać może na znaczny materialny potencjał usługowy na tle 
kraju. Większość z wielofunkcyjnych obiektów została wybudowana w latach 70. 
ubiegłego wieku. Wymagają one modernizacji wyposażenia, remontów i adaptacji 
na potrzeby współczesnych spotkań konferencyjnych.  
 W opinii wielu polskich specjalistów praktyków16 w zakresie organizacji 
i obsługi spotkań konferencyjnych jedną z barier w rozwoju turystyki konferencyj-
nej w kraju jest brak nowoczesnych obiektów z dużymi (na kilkanaście tysięcy 
osób) salami konferencyjnymi i szerokim zapleczem mniejszych sal dla różnych 
spotkań towarzyszących dużym kongresom. Wprawdzie udział wielkich konferencji 
(powyżej 300 delegatów) w ogólnej liczbie jest bardzo mały (ok. 1%), to jednak 
największe obiekty przyciągają uwagę zleceniodawców (zarówno korporacyjnych, 
jak i organizacji non-profit) i to największe kongresy pomagają kreować popyt na 
mniejsze konferencje w regionie.  
 Walory naturalne, a także rozwinięta infrastruktura rekreacyjna oraz rozbudo-
wana baza noclegowa (w tym szczególnie całoroczna), sprzyjają przyjazdom na 
szkolenia, seminaria i konferencje. Główne rynki geograficzne dla tego produktu  
w województwie śląskim to duże aglomeracje miejskie Polski. Turystyka konferen-
cyjna i kongresowa może być też realizowana poza miastem, wtedy pobyty konfe-
rencyjne łączone są z innymi usługami w zakresie wypoczynku i rekreacji na tere-
nie gminy17. Jednak aby ta forma turystyki mogła się intensywnie rozwijać, potrze-
ba koordynacji przygotowania oferty, kształtowania infrastruktury ogólnej służącej 
też obsłudze ruchu turystycznego, tworzenia warunków dla potencjalnych inwesto-
rów. Konieczne są też działania informacyjne skierowane w stronę mieszkańców 
nie zaangażowanych w obsługę ruchu turystycznego. Pozytywna postawa miesz-
kańców jest bowiem niezbędna do tego, by stworzyć klimat gościnności i przychyl-
ności wobec odwiedzających w różnych celach, zapewnić im poczucie bezpieczeń-
stwa – wszystko to są składniki marketingowego produktu turystycznego18. Produkt 
turystyczny składający się z szeregu usług cząstkowych świadczonych przez róż-
nych dostawców powinien być wspierany poprzez celowe działania organizacyjne  
i promocyjne administracji samorządowej na rynku krajowym oraz międzynarodo-
wym. 

                                                 
16  Np. Krystyna Gołąbek – BP Galop, Sławomir Wróblewski – Meetings Management, 

Alex Kloszewski – prezes Warsaw Destination Alliance, Magdalena Piasecka – Convention 
Bureau of Wrocław i inni. 

17  K. Cieślikowski, Możliwości rozwoju turystyki konferencyjnej w gminach południowej 
Polski, red. T. Żabińska, Zeszyt Naukowy Katedry Turystyki GWSH nr 29, Katowice 2006,  
s. 58–80. 

18  T. Żabińska, Marketing w rozwoju turystyki w regionach przygranicznych. Podejście re-
lacyjne, w: Turystyka i gospodarka turystyczna w Polsce na tle procesów integracji europejskiej, 
red. A. Rapacz, Prace Naukowe AE, Wrocław 2003, s. 130–140.  
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 Turystyka konferencyjna jest stosunkowo nowym produktem turystycznym 
województwa śląskiego. Jeszcze w latach 90. ubiegłego wieku „tradycyjne” po-
strzeganie turystyki (koncentrujące się przede wszystkim na ruchu turystycznym 
w czasie wolnym) przyczyniało się do tego, że administracja samorządowa regionu 
większą wagę przywiązywała do rozwoju infrastruktury i kampanii promocyjnych 
na rzecz różnych form aktywności fizycznej, wypoczynku i rekreacji na swoim 
terenie. Sytuacja ta powoli ulega zmianie. Najbardziej zainteresowana rozwojem 
turystyki biznesowej – jako głównego produktu turystycznego na swoim obszarze  
– jest administracja Katowic. Miasto to pełni specyficzne funkcje, a mianowicie jest 
stolicą województwa, miastem dominującym w Górnośląskim Związku Metropoli-
talnym i dodać należy – także miastem o najlepszych zmiennych dla rozwoju tury-
styki konferencyjnej19.  
 
 
Zakończenie 
 
 Województwo śląskie, a szczególnie Katowice, wspólnie z pozostałymi mia-
stami Górnośląskiego Związku Metropolitalnego stanowią bardzo atrakcyjną desty-
nację dla organizacji konferencji, sympozjów czy seminariów w Polsce i w Europie. 
W świetle badań międzynarodowych20 przemawiają za tym przede wszystkim na-
stępujące argumenty: dobre wskaźniki ekonomiczne, dobra infrastruktura ogólna  
i komunikacyjna, korzystne rozwiązania strukturalne (powołanie Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej) oraz fakt, że województwo śląskie stanowi region „nowy” dla orga-
nizatorów konferencji, o stosunkowo niskich wskaźnikach kosztów organizacji  
i obsługi spotkań, prawdopodobnie blisko siedziby zleceniodawcy lub jego oddzia-
łu.  
 Turystyka konferencyjna w tym regionie będzie rozwijała się dalej, pobudzana 
szczególnie dalszymi inwestycjami w duże wielofunkcyjne obiekty konferencyjne 
w miastach regionu (np. Katowice, Gliwice). Przyczyni się to do bardziej rentownej 
działalności hoteli na tym terenie, gdyż są one głównymi podmiotami świadczący-
mi kompleksową obsługę konferencji. Istniejące już Convention Bureau w Katowi-
cach oraz rosnąca aktywność środowiska naukowego regionu umożliwiają monito-
rowanie turystyki konferencyjnej, co w dalszej perspektywie przyczyni się do po-
dejmowania skutecznych decyzji w zakresie koordynacji działań promocyjnych 
poszczególnych miast oraz całego województwa na krajowym i międzynarodowym 
rynku turystyki biznesowej. Wymaga to prowadzenia cyklicznych badań rynko-

                                                 
19  K. Cieślikowski, Ręka na pulsie rozwoju produktu turystyki biznesowej Katowic i Śląska, 

Prezentacja multimedialna na I Konferencji promującej produkt markowy Katowice MICE  
w ramach projektu „Przeprowadzenie kampanii promocyjnej produktu turystyki biznesowej 
Katowic”, Katowice, 03.06.2009. 

20  Np. realizowanych w ramach targów IMEX we Frankfurcie  Global Data Exchange. 
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wych w oparciu o kryteria zalecane przez Światową Organizację Turystyki21, tak 
aby wyniki badań były porównywalne z innymi w kraju i na świecie. 
 
 

SILESIAN VOIVODSHIP AS AN ATTRACTIVE DESTINATION  
ON CONFERENCE TOURISM MARKET 

 
 

Summary 
 
 This paper gives an insight into the Silesia region (with particular emphasis on 
Katowice the capital city of the Silesia Voivodship and the dominant city in the Metro-
politan Association of Upper Silesia) as a special product on business tourism market 
and it’s potential to become a great conference tourism destination in Poland. It shows 
the strengths and weaknesses of the region and prospects for the development of this 
area as a location for conference tourism market. 
 In this article were also used fragments of the author’s own research on the basis 
of which we can conjecture that Katowice in common with other towns of the Metro-
politan Association of Upper Silesia is an attractive location for both large and small 
conference meetings, especially in light of market forecast growth. The main advanta-
ges of the Silesian region are: economic indicators, the good Polish background, general 
and communication infrastructure and the fact that Silesia province is a new' region to 
the conference organizers, with relatively low rates and operating costs of organizing 
meetings.  
 Conference tourism in this region will continue to grow driven by municipality 
investment in large multipurpose conference facilities in the cities of the region (e.g. 
Katowice as the heart of the Agglomeration, Gliwice, Sosnowiec, Tychy, Zabrze), and 
in new hotel facilities. Vocation of the Convention Bureau in Katowice in 2009 and 
increasing activity of scientific community in the region can let better monitor confe-
rence tourism market, which in the long term can contribute to the effective decision 
-making in the coordination of promotional activities in the region at the national and 
international tourism business market. 
 

Translated by Krzysztof Cieślikowski 
 

                                                 
21  Zob.: Measuring the Economic Importance of the Meetings Industry. Developing a Tour-

ism Satellite Account Extension, Madrid, Spain 2006, s. 21–22. 
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Introduction 
 
 This article examines the use of Customer Relationship Management (CSR) 
and Direct Marketing techniques by Convention and Visitor Bureaus (CVBs).  
It focuses on how they can use these tools in order to communicate with their cur-
rent customers, potential customers and other key stakeholders. 
 In order to be effective, any CVB’s annual marketing plan should include  
a review of the marketing communications activities that will be undertaken in or-
der to achieve the specific objectives of the plan. These objectives usually involve 
bringing the destination to the attention of potential buyers in a cost-effective man-
ner. Comprehensive marketing communications campaigns include the full range  
of activities and techniques that focus on developing relationships with buyers and 
other stakeholders, as opposed to simply concentrating on generating sales. Two  
of the most effective tools that may be used to achieve this objective are Customer 
Relationship Management and Direct Marketing. 
 
Customer relationship management  
 
 It may be argued that an organisation’s most important asset is its customer 
base – nothing happens until a sale is made. But a close second is the valuable  
information that the organisation collects about those customers. That information  
– and how it is used - is the key to effective customer relationship management 
(CRM). 
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 CRM is the term used for the ‘set of techniques, designed to help build up-
close and favourable contacts with an organisation’s key customers over a long time 
period’1. According to Canning2, CRM is a philosophy that should mobilise  
an entire organisation toward serving the customer better. It is the architecture’ 
behind a successful relationship management programme that puts the customer 
first. This creates loyal customers who purchase more, cost less to sell to and who 
will refer other customers to the company.  
 Since the 1990s, CRM has been widely recognised as a business strategy that 
enables organisations to identify and manage their relationships with those custom-
ers that are most profitable to them. If implemented properly, this strategy can gen-
erate a range of benefits including better service provision, higher customer satis-
faction, better customer retention, and more repeat purchases.  
 According to Pike, ‘The rationale for stimulating relationships with customers 
is that these will be more profitable over time than one-off sales transactions, since 
the cost of reaching a continuous stream of new customers will far outweigh the 
cost of keeping in touch with existing customers’3. 
 It is clear that for CVBs, loyal customers represent a potential source of con-
siderable profit, because of the opportunity they bring for repeat purchases over  
a period of time. This happens when meeting planners bring their conferences back 
to the same destination on a regular basis. 
 CRM, therefore offers the possibility of organisations entering into a relation-
ship with their buyers that is closer to an ongoing partnership, than simply a trans-
actional connection. A CRM approach to marketing is being increasingly used by 
CVBs, as a means of strengthening the links between themselves and their actual or 
potential customers. A number of specific marketing tools have been widely used 
for this purpose. Many of these are already familiar, from their use in consumer 
markets. But their application CVBs’ CRM campaigns is expanding, as the advan-
tages become increasingly evident. Three main benefits may be offered, by the 
users of CRM, to their clients: 
 
Financial privileges 
 
 Frequency programmes are the most widespread means employed to pass on 
financial benefits to customers who make repeat purchases from the same supplier. 
Widely used by airlines and hotels, a number of destinations have experimented 
with such programmes as a means of rewarding meetings planners who make recur-

                                                 
1  J.C. Holloway, Marketing for Tourism, Prentice Hall, 2004, p. 114. 
2  C. Canning, “Understanding CRM”, in The Meetings Professional, “Meeting Profes-

sionals International”, July 2004. 
3  S. Pike, Destination Marketing Organisations, Elsevier 2004, p. 127. 
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rent use of the same city for their events. Often, it is the planners themselves who 
are rewarded, as in the case of the scheme operated by the St. Paul Convention  
& Visitors Bureau in Minnesota (www.stpaulcvb.org). That CVB began its St. Paul 
Meeting Miles programme in 1996, rewarding those booking events with frequent 
flyer miles on Northwest and KLM airlines. Within the first year of its operation, 
the programme was credited with generating over 800 room nights, according to  
a CVB spokesperson4. 
 
Social benefits 
 
 Social benefits are those aimed at increasing social bonds with individual 
customers by recording their specific needs and preferences and anticipating these 
when repeat purchases are made. For example, one use that hotels make of their 
CRM programmes is to ensure that staff recognise frequent guests and their prefer-
ences (for non-smoking rooms, room-service breakfasts, etc.) and even address 
them by name. In a destination marketing context, one social benefit often used is 
for a conference planner to be assigned an individual, named, contact at the CVB, 
who deals personally and exclusively with that planner’s requests. 
 
Structural ties 
 
 These are tangible benefits which take the form of special services offered to 
those buyers whom suppliers wish to nurture. In the airline context, fast-track 
check-in and lounges for first class customers are obvious examples. For CVBs, one 
way of bonding structurally with particular clients is to invite them to a cocktail 
event at the destination’s stand at a trade show. 
 Most authors agree that recent advances in technology have facilitated the 
management of data for operating effective CRM. ICT (information and communi-
cations technology) has made it possible for organisations to track the buying pat-
terns of their clients and to purchase and manage databases that highlight poten-
tially profitable clients for future purchases. The use of ICT enables CVBs to man-
age vast amounts of data quickly and accurately and to use the results to make intel-
ligent decisions about their products, sales strategies, and competitive advantage. 
ICT has also had an immense impact on the next topic for consideration, direct 
marketing. 
 

                                                 
4  M. Lenhart, Can you be bought?, “Meetings & Conventions”, March 1998. 
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Direct marketing  
 
 Closely linked with CRM is the marketing tool known as direct marketing. 
The emphasis in direct marketing, as opposed to traditional sales techniques, is on 
the interactive or two-way nature of the communication between organisations and 
their customers or potential customers. 
 Direct marketing is a term whose meaning has changed over the past few dec-
ades. It used to refer to any form of marketing where services or products were 
marketed from the producer to the consumer (or purchase decision-maker) without 
the use of an intermediate channel of distribution. But Kotler et al. note that with 
the increased use of the telephone and other media to promote offers directly to 
potential buyers, the meaning of direct marketing was redefined: The authors quote 
the Direct Marketing Association definition: ‘Direct marketing is an interactive 
system of marketing that uses one or more advertising media to affect a measurable 
response and/or transaction at any location’5. 
 Middleton6 also emphasises the two-way nature of a direct marketing ap-
proach: ‘the primary objective of direct marketing is to achieve more cost-effective 
use of marketing budgets based on a deep and evolving knowledge of customers 
and their behaviour, and direct communication with them. It is this objective that 
distinguishes direct marketing from traditional forms of direct selling’. 
 Direct marketing is, therefore, an indispensable tool in CRM. It offers CVBs 
valuable opportunities for developing a strong relationship with their customers 
through dialogue, with the aim of generating responses from them and turning them 
into loyal clients. The progress made in ICT, in particular the Internet, has radically 
changed direct marketing. ICT has provided organisations with a fast, effective and 
convenient means of maintaining regular contact with their customers. It has also 
facilitated the creation of sophisticated databases to manage customer relations. 
 The development and use of customer profile databases lies at the heart  
of effective direct marketing. Rogers7 describes the range of data that CVBs typi-
cally record for each customer or potential customer: ‘full contact details (client 
name, job title, company name and address, telephone and fax numbers and e-mail 
address, as a minimum) and a profile of the client’s buying requirements (e.g. kinds 
of conferences organised sizes of events, locations considered). 
 When these customer profile databases have been established, a number  
of direct marketing methods may then be employed, to enable organisations to 
maintain contact with actual or potential clients. 

                                                 
5  P. Kotler, J. Bowen and J. Makens, Marketing for Hospitality and Tourism, Prentice 

Hall, 2003, p. 650. 
6  V. Middleton, Marketing in Travel and Tourism, Butterworth-Heinemann, 2001, p. 313. 
7  T. Rogers, Conferences and Conventions: A Global Industry, Butterworth-Heinemann 

2003, p. 105. 
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 The methods most commonly used by CVBs are: 
 Direct response media advertising. The placing of advertisements in, for 

example, the trade/professional press, inviting readers (meeting planners) 
to respond by post, using coupons, or to call direct-response telephone 
numbers 

 Direct mail. Mail-shots sent to previous customers, or in response to en-
quiries/returned coupons from advertising. This may take the form of  
a joint mailing between CVBs and their relevant partners, such as confer-
ence centres and the airlines serving the destination. 

 E-mail. An electronic form of direct marketing, this form of communica-
tion is frequently used, for example, in the weeks leading up to trade exhi-
bitions, to encourage visitors to come to the destination’s stand at the event. 
However, one problem of this technique is the issue of buyers already re-
ceiving too many e-mails, meaning that many are simply deleted, unread.  

 Telemarketing. This is the use of the telephone to reach customers or po-
tential customers. In the consumer market, this method may be used via  
a call-centre. But business-to-business use of call centres is much rarer than 
in the business-to-consumer situation, as is the ‘cold call’. In the field  
of destination marketing, telemarketing campaigns are more often operated 
using lists of previous enquirers. 

 Although these four methods have been listed as discrete techniques, they are 
often used jointly, for maximum impact. Kotler8 describes the technique known as 
Integrated Direct Marketing, which comprises a multi-vehicle, multi-stage cam-
paign. 

Table 1  
Integrated Direct Marketing 

 
Paid ad. with   Direct  Outbound  Face-to-face 
a response   mail  telemarketing   sales call 
channel   mechanism  
 
Source: P. Kotler, J. Bowen and J. Makens, Marketing for Hospitality and Tourism, 
Prentice Hall, 2003. 
 
 In the above example, the paid advertisement creates product awareness and 
stimulates enquiries. The company then sends direct mail to those who enquire. 
Within 48 to 72 hours, following mail receipt, the company telephones, seeking  
an order. Some prospects will place an order; others might request a face-to-face 
sales call9. Kotler claims that whereas a direct mail piece on its own may only gen-
                                                 

8  P. Kotler, J. Bowen and J. Makens, Marketing for Hospitality…, op.cit. 
9  Ibidem, p. 656. 



Rob Davidson 52

erate a 2% response rate, it is possible to generate responses of 12% or more using 
integrated direct marketing.  
 
Conclusion 
 
 There is no doubt that, in an increasingly competitive environment, CVBs all 
over the world are becoming more aware of the advantages offered by the two mar-
keting communications techniques discussed in this article.  
 Indeed, the 2004 Survey of Destination Management Organisations under-
taken by the World Tourism Organisation indicated that the two areas of activity 
projected to be undertaken by significantly more destination marketing organisa-
tions of all types, including CVBs, in the following three years were10: 

 E-mail Marketing, 
 Customer Relationship Management (CRM). 

 In a buyers’ market, it is certain that in the future, successfully attracting meet-
ings events will increasingly depend on CVBs’ creative and exhaustive use of all  
of the marketing communications techniques available to them, including CRM and 
direct marketing. 
 
 
WYKORZYSTANIE MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO ORAZ SYSTEMÓW 

CRM PRZEZ CONVENTION BUREAU 
 
 

Streszczenie 
 
 W artykule pokazano, w jaki sposób organizacje odpowiedzialne za marketing 
grupowej turystyki biznesowej – Convention Bureau wykorzystują narzędzia CRM oraz 
marketing bezpośredni w komunikacji z klientami, potencjalnymi klientami oraz partne-
rami w obszarze działania.  
 Ze względu na rosnącą konkurencję między miastami na rynku konferencji i kon-
gresów odpowiednio przygotowany produkt turystyczny jest już niewystarczający dla 
przyciągnięcia potencjalnych organizatorów. Osiągnięcie przewagi konkurencyjnej jest 
możliwe m.in. poprzez twórcze wykorzystanie zaawansowanych technik marketingo-
wych omówionych w artykule.  
 

Tłumaczenie Adam Pawlicz 
 

                                                 
10  World Tourism Organisation, Survey of Destination Management Organisations Report, 

WTO 2004. 
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CONVENTION BUREAU SZCZECIN JAKO NOWE BIURO TURYSTYKI BIZNESOWEJ 
NA POLSKIM RYNKU 

 
 
 
Wstęp 
 
 Polska w ostatnich latach postrzegana jest jako coraz atrakcyjniejsza destyna-
cja dla różnego rodzaju spotkań, takich jak konferencje, kongresy, targi, wyjazdy 
motywacyjne i inne. Dzięki Stowarzyszeniu Konferencje i Kongresy już 10 lat temu 
zapoczątkowano działania mające na celu szeroko rozumiany rozwój usług konfe-
rencyjnych i kongresowych w Polsce. Działania te realizowane są także przez 
Convention Bureaux1, których w Polsce jest dziesięć. Najmłodsze jest powstałe  
w 2009 roku Convention Bureau (CB) Szczecin. 
 Niniejszy artykuł jest próbą ukazania, że powstanie CB na rynku turystyki 
biznesowej w Szczecinie może okazać się efektywnym narzędziem, służącym do 
zwiększenia liczby konferencji organizowanych na rynku lokalnym.  
 W artykule zaprezentowano rolę turystyki biznesowej oraz wpływ Convention 
Bureaux na rynek turystyki biznesowej. W dalszej części opracowania skupiono się 
na pozycji Szczecina i jego potencjale w rozwoju turystyki biznesowej, a następnie 
przedstawiono działania Convention Bureau Szczecin i omówiono ich znaczenie dla 
szczecińskich podmiotów.  
 

                                                 
1 Convention Bureaux, w skrócie CBx, stanowi liczbę mnogą od Convention Bureau 

(zgodnie z francuskimi zasadami pisowni), forma ta przyjęta została przez Convention Bureau  
of Poland i miejskie CBx w maju 2010 r. podczas spotkania miejskich CBx w Poznaniu. 
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1. Znaczenie turystyki biznesowej dla rozwoju miast i regionów 
 
 Turystyka biznesowa według Roba Davidsona związana jest z ludźmi podró-
żującymi w celach, które odnoszą się do ich pracy, a zatem stanowi jedną z najstar-
szych form turystyki, ponieważ człowiek podróżował w takich celach od bardzo 
dawna2. Turystyka biznesowa jest stosunkowo nową dziedziną turystyki. Jej rozwój 
na większą skalę zaczął się dopiero po zakończeniu „zimnej wojny” w latach 60. 
XX w. wraz z ożywieniem kontaktów międzynarodowych w sferze gospodarki, 
polityki, nauki i innych. W krajach środkowoeuropejskich rozwój tego typu tury-
styki wiąże się ponadto z procesami integracji europejskiej, wymienialnością walut, 
nawiązywaniem nowych kontaktów, wstępowaniem do organizacji międzynarodo-
wych itd.3  
 W definicjach przyjętych przez Światową Organizację Turystyki nie pojawia 
się określenie „turystyka biznesowa”, a występuje jedynie pojęcie „turystyki”. Zda-
niem R. Davidsona i B. Cope’a szeroko rozumiana turystyka biznesowa obejmuje 
indywidualne podróże służbowe (np. dziennikarzy, polityków, łowców talentów, 
biznesmenów) oraz grupowe spotkania biznesowe4.  
 Należy tu wyraźnie rozróżnić turystykę biznesową od turystyki indywidualnej 
oraz grupowej. Zarówno turystyka indywidualna, jak i grupowa to działania z ini-
cjatywy turystów w ramach ich czasu wolnego. Turysta biznesowy natomiast wy-
jeżdża poza miejsce swojego zamieszkania w ramach wykonywanej przez siebie 
pracy, a jego wyjazd opłacany jest zazwyczaj przez pracodawcę, w związku z czym 
budżet turysty biznesowego znacznie różni się od budżetu turysty indywidualnego 
lub grupowego. 
 Turystyka biznesowa ma obecnie coraz większe znaczenie ekonomiczne. Sta-
nowi ona też w turystyce międzynarodowej sektor niezwykle trwały i o dyskretnej, 
ale regularnej ekspansji5. Jest tym samym najszybciej rozwijającym się typem tury-
styki na świecie. Widoczne jest to w badaniach wskazujących, że ok. 30–40% przy-
jazdów ogółem to przyjazdy w celach biznesowych. Turystyka biznesowa jest także 
najbardziej dochodowym sektorem ze względu na wydatki turystów biznesowych, 
którzy pozostawiają w krajach kongresowych o 400–500% więcej środków finan-
sowych niż przeciętny turysta6. Potencjalny turysta biznesowy w swoich podróżach 
korzysta w danym mieście czy regionie z wielu usług składających się na produkt 
turystyki biznesowej. Dzięki temu dla wielu lokalnych przedsiębiorców (przede 

                                                 
2  J. Swarbrooke, S. Horner, Business Travel and Tourism, Oxford Butterworth & Heine-

mann, 2001, s. 3. 
3  J. Czerwiński, Podstawy turystyki, Wspólnota Akademicka, Legnica 2007, s. 94. 
4  R. Davidson, B. Cope, Turystyka biznesowa, POT, Warszawa 2003, s. 3. 
5  W.W. Gaworecki, Turystyka, PWE, Warszawa 2007, s. 35. 
6  Plan działań Polskiej Organizacji Turystycznej na rok 2007, POT, Plan przyjęty przez 

Radę POT 16 listopada 2006 roku, s. 122–130. 
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wszystkim hotelarzy, restauratorów i przewoźników) jest on bardziej opłacalnym 
klientem niż zwykły turysta, przyczyniając się tym samym do ich szybszego rozwo-
ju. Ponadto organizowanie spotkań biznesowych w hotelach niweluje zjawisko 
sezonowości, co korzystnie wpływa na wynik ekonomiczny. Rozwój lokalnego 
sektora turystyki biznesowej przyczynia się do wzmożenia rozwoju miasta czy 
regionu, ma wpływ na przyspieszenie inwestycji w nowe miejsca pracy.  
 W turystyce biznesowej dostrzeżono pewną szansę dla rozwoju rynku tury-
stycznego poszczególnych regionów. Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy  
w Polsce oszacowało, że przyjazdy służbowe kształtują się na poziomie 4,3–5,2 
mln osób rocznie. Tylko z krajów zachodnich do Polski przyjeżdża 2–3,6 mln tury-
stów biznesowych. Cele biznesowe to motyw przyjazdu około 30% wszystkich 
odwiedzających Polskę, a ponad 40% łączy interesy z innymi celami podróży. Od 
1998 roku obserwuje się stały wzrost przyjazdów z zagranicy w interesach i spra-
wach służbowych. Turystyka biznesowa jest zatem potencjalnym źródłem docho-
dów z sektora turystycznego7.  
 W 1997 roku stworzono w Polsce program rozwoju markowych produktów 
turystycznych, spośród których wybrano pięć produktów, które w sposób znaczący 
mogłyby zwiększyć zainteresowanie cudzoziemców i turystów polskich naszym 
krajem. Wśród produktów tych znalazła swoje miejsce także turystyka biznesowa8. 
Polska to nowy, ciekawy kierunek dla organizatorów kongresów i konferencji; 
zaliczana jest do pierwszej dwudziestki państw pod względem liczby organizowa-
nych spotkań9. Polska – zdaniem R. Davidsona – ma dobrą reputację jako destyna-
cja kongresów i konferencji10. Należałoby to wykorzystać, rozwijając jak najaktyw-
niej tę dziedzinę turystyki, przyczyniając się tym samym do rozwoju wielu przed-
siębiorstw, miast oraz regionów. 
 
 
2. Miejsce Convention Bureau na rynku turystyki biznesowej 
 
 Początki działalności Convention Bureau sięgają 1885 roku, kiedy to dzienni-
karz M. Carmichael zaproponował na łamach lokalnej gazety w Detroit połączenie 
sił lokalnych biznesmenów celem promowania miasta jako miejsca do organizacji 
konferencji. W dwa tygodnie po opublikowaniu artykułu utworzono Detroit 
Convention and Businessmen’s League. M. Carmichael został liderem grupy, która 

                                                 
7  Turystyka w badaniach naukowych. Prace ekonomiczne, red. A. Nowakowska i M. Przy-

dział, WSIiZ, Rzeszów 2006, s. 469. 
8  Ibidem, s. 467. 
9  Plan działań Polskiej Organizacji Turystycznej na rok 2007, op.cit., s. 122–130. 
10  R. Davidson, Nowe trendy w turystyce konferencyjnej i kongresowej w świecie, w: Tury-

styka biznesowa. Produkt i promocja, materiał na płycie CD, Stowarzyszenie Konferencje i Kon-
gresy w Polsce, Warszawa 2005, s. 5. 



Alicja Jankowska 56

później przerodziła się w Detroit Metro Convention and Visitors Bureau. Drugim 
CB na świecie było Atlantic City Convention & Visitors Authority, uformowane  
w 1908 roku przez W.E. Edge, pełniącego później funkcję gubernatora i senatora 
Stanów Zjednoczonych. 
 W 1909 roku W.C. Weedon przekonał grupę biznesmenów z Honolulu, aby 
płacili mu za promowanie Hawajów. W następnym roku propozycja ta została po-
zytywnie rozpatrzona, dzięki czemu powstało Hawaii Promotion Committee, które 
w 1919 roku zmieniło nazwę na Hawaii Tourist Bureau i w 1996 roku na Hawaii 
Visitors and Convention Bureau11.  
 Podobnych inicjatyw było wiele i obecnie Convention Bureau znaleźć można 
niemal w każdym mieście Stanów Zjednoczonych. Na utworzenie pierwszego CB 
w Europie czekano długo, mianowicie aż do 1974 roku. W Polsce zaś do 2002 roku, 
kiedy to utworzono Convention Bureau Wrocław oraz Convention Bureau of Po-
land12.  
 Convention Bureau to organizacja non-profit reprezentująca destynacje, za-
pewniająca profesjonalne wsparcie organizatorom spotkań, konferencji, kongresów. 
CB zwykle finansowane są ze składek członkowskich, podatków oraz dotacji samo-
rządowych. Członkami CB są zwykle organizacje, które dostarczają produkty  
i usługi organizatorom spotkań (tj. hotelom, restauracjom, PCO itp.). W Stanach 
Zjednoczonych i Australii preferowana jest nazwa Convention and Visitors Bureau 
(CVB), w innych krajach natomiast przyjęła się nazwa Convention Bureau13. 
 Branża turystyki biznesowej przyjęła następującą definicję Convention Indu-
stry Council: „Convention and Visitors Bureaux (CVBx) są organizacjami non-
profit opłacanymi w zamian za reprezentowanie poszczególnych destynacji i pomoc 
w długoterminowym rozwoju społeczności poprzez strategie podróży i turystyki. 
Convention and Visitors Bureaux są przeważnie organizacjami członkowskimi 
skupiającymi przedsiębiorców zainteresowanych rozwojem turystyki i wydarzeń 
biznesowych. Dla odwiedzających CVBx są pierwszym kontaktem z turystyką 
biznesową w mieście. Jako pewien zasób CVBx mogą służyć jako pośrednik lub 
punkt kontaktowy dla innych CBx i planistów imprez, tour operatorów i turystów. 

                                                 
11  M.J. Flynn, L.K. Flynn, The evolution of CVB’s, “Show Management” nr 101, kwiecień 

2001. 
12  Convention Bureau of Poland to wyspecjalizowane biuro w strukturze Polskiej Organi-

zacji Turystycznej. Głównymi jego zadaniami są promocja i dbanie o odpowiedni rozwój wize-
runku, marki polskich produktów i ofert z zakresu turystyki biznesowej w kraju i za granicą. CBP 
realizuje swoje cele poprzez kreowanie i promowanie unikalnych zalet prowadzenia turystyki 
biznesowej w Polsce, wspierając i doradzając w wyborze Polski jako destynacji dla przyszłych 
imprez i wydarzeń biznesowych.  

13  S. Wróblewski, Turystyka biznesowa. Produkt i promocja, Stowarzyszenie Konferencje  
i Kongresy w Polsce, Warszawa 2005, s. 53. 
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Pomagają planistom w przygotowaniu wydarzeń i zachęcają turystów biznesowych 
do zwiedzenia miasta, jego stron historycznych, kulturalnych i rekreacyjnych”14. 
 Convention Bureau of Poland, które miało docelowo skupiać wszystkie miej-
skie jednostki Convention Bureau w Polsce, a także wszystkie polskie Convention 
Bureaux, promują Polskę jako kraj atrakcyjny dla organizowania tu wszelkiego 
rodzaju spotkań i wydarzeń. Swoją działalność opierają one na współpracy z insty-
tucjami i organizacjami mającymi wpływ na turystykę biznesową i są to m.in. insty-
tucje rządowe, branża turystyczna, samorząd terytorialny, środowisko naukowe. 
Convention Bureaux zajmują się także doradztwem w zakresie organizacji i plano-
wania wszelkich form turystyki biznesowej. Głównym polem działania Convention 
Bureau of Poland jest pozyskiwanie zleceniodawców małych i średnich konferencji, 
imprez motywacyjnych, głównie w obiektach zabytkowych, takich jak dworki, 
wille, pałacyki, zamki15. Do innych zadań CBx należy m.in. reprezentowanie miast 
oraz regionów na targach krajowych i międzynarodowych związanych z turystyką 
biznesową, organizowanie wydarzeń promocyjnych dla partnerów zagranicznych, 
tzw. study tours, study press, fam-trips, prowadzenie szkoleń i konsultacji w zakre-
sie turystyki biznesowej, współpraca z międzynarodowymi stowarzyszeniami  
i inne. 
 Convention Bureau wspierają tzw. Ambasadorzy Kongresów Polskich, którzy 
są specjalistami z zakresu wielu dziedzin, takich jak: nauki społeczne, prawo, tech-
nologia, sport czy rekreacja. Mają oni duży wpływ na wybór miejsca konferencji 
organizowanych przez stowarzyszenia, do których w większości należą. Conven-
tion Bureau of Poland szacuje, że ponad 70% międzynarodowych konferencji znaj-
duje swoją lokalizację poprzez działania lokalnych ambasadorów16. 
 Convention Bureau powinno pełnić rolę informacji turystycznej dla klienta 
biznesowego, być niejako pośrednikiem pomiędzy klientem – stowarzyszeniem lub 
przedsiębiorstwem pragnącym zorganizować spotkanie biznesowe a podmiotami 
rynku lokalnego, dzięki którym stanie się to możliwe. Jego zadaniem jest umiejętne 
promowanie miasta i regionu jako atrakcyjnej destynacji turystyki biznesowej, a do 
realizacji tego zadania niezbędne jest integrowanie działania wielu przedsiębiorstw, 
organizacji i samorządów.  
 

                                                 
14  APEX Industry Glossary, The glossary of the meetings, conventions and exhibitions in-

dustry, Convention Industry Council, Alexandria, VA, USA, 2005. 
15  B. Danke, Struktura organizacji i zarządzania turystyką biznesową w Polsce ze szczegól-

nym uwzględnieniem działalności Gdańsk Convention Bureau, w: Turystyka biznesowa, Zbiór 
materiałów pokonferencyjnych, Gdańsk 06–07 września 2007, s. 413. 

16  Informacje zaczerpnięte z Convention Bureau of Poland, dostępne na stronie interneto-
wej www.poland-convention.pl. 
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3. Podaż turystyki biznesowej w Szczecinie 
 
 W Szczecinie znajduje się pięć hoteli czterogwiazdkowych, osiem trzy-
gwiazdkowych, dwa hotele dwugwiazdkowe oraz cztery jednogwiazdkowe. Więk-
szość z nich dysponuje salami konferencyjnymi gotowymi przyjąć zarówno małe, 
jak i bardzo liczebne grupy. Ich szczegółowy wykaz zaprezentowano w tabeli 1. 
 

Tabela 1 
 

Hotele skategoryzowane na terenie Szczecina i ich potencjał konferencyjny 
 

Lp. Nazwa hotelu Kategoria Sale konferencyjne 
1 Radisson Blu **** Vivaldi (do 200 osób), Concerto I, II, III (do 300 osób), 

Norwid I, II (do 150 osób), Mickiewicz (do 70 osób), 
Reymont (do 30 osób), Sienkiewicz (do 20 osób) 

2 Novotel **** Amber I, II (do 180 osób), Turkus (do 40 osób), Jaspis 
(do 30 osób), Szafir (do 25 osób), Koral (do 20 osób), 
Rubin (do 12 osób), Agat (do 12 osób) 

3 Silver Hotel & 
Gokart Center 

**** Monza (98 m2) + Monaco (75 m2), Silverstone (59 m2) 

4 Atrium **** sala duża (do 80 osób), sala mała (do 20 osób) 
5 Park **** największa z sal (do 130 osób), Sala Kominkowa (kame-

ralne spotkania i prezentacje) 
6 Focus *** A (do 70 osób), B (do 44 osób), C (do 10 osób) 
7 Campanile *** A+B (do 64 osób), C+D (do 114 osób) 
8 Neptun *** 1 (do 80 osób), 2 (do 80 osób), 3 (do 60 osób), 4 (do 12 

osób), 5 (do 12 osób) 
9 Panorama *** sala restauracyjna (do 200 osób), Sala Kopernik (do 80 

osób), Sala Bukowa (do 25 osób), Sala Błękitna (do 10 
osób) 

10 Bończa *** Sala Różana (do 120 osób) 
11 Zbyszko *** dwie sale konferencyjne (od 50 do 130 osób) 
12 Rycerski *** 1 sala (do 40 osób) 
13 Victoria *** Stary Szczecin (do 60 osób) 
14 Ibis ** Bd. 
15 Podzamcze ** - 
16 Etap * - 
17 Kapitan * - 
18 Płonia * Sala Konferencyjna (do 40 osób) 
19 Jantar * Sala Konferencyjna (do 40 osób), Sala Klubowa (do 12 

osób) 

 
Źródło: opracowanie własne. 
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 Sale konferencyjne zlokalizowane w hotelach są w dużej mierze wykorzysty-
wane przez organizatorów spotkań, jednak nie są jedynymi miejscami do ich orga-
nizacji. Wiele konferencji odbywa się w aulach szczecińskich uczelni wyższych, 
m.in. w Uniwersytecie Szczecińskim, gdzie największa z sal pomieści niemal 800 
osób (aula Wydziału Humanistycznego przy ulicy Krakowskiej), w Pomorskiej 
Akademii Medycznej, która dysponuje najnowocześniejszą obecnie salą wykłado-
wo-konferencyjną posiadającą ok. 700 miejsc siedzących (znajduje się ona przy 
ulicy Rybackiej), w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym, Aka-
demii Morskiej i innych. 
 Największe powierzchnie wystawiennicze i konferencyjne w Szczecinie znaj-
dują się na terenie Międzynarodowych Targów Szczecińskich. Można tam zorgani-
zować kongres z liczbą uczestników sięgającą 3 tys. osób. Targi dysponują też sa-
lami odpowiednio na 180 i 120 osób.  
 Popularnym obiektem, w którym odbywa się wiele imprez o charakterze pre-
stiżowym, jest Zamek Książąt Pomorskich. Sala Księcia Bogusława pomieści 230 
osób, Sala Księżnej Anny Jagiellonki – 150 osób, Sala Kinowa – 50 osób, sala nr 
101 natomiast pomieści 45 osób. Ponadto Zamek wynajmuje dziedzińce, na których 
także mogą odbywać się imprezy o różnym charakterze. 
 Spotkania biznesowe organizowane są w kinach, teatrach, muzeach i w fil-
harmonii. W tabeli 2 przedstawiono największe z sal dostępnych w obiektach  
o charakterze kulturalnym. Warto wskazać tu dodatkowo Kino Pionier, jako naj-
starsze nieprzerwanie funkcjonujące kino na świecie, wpisane na listę rekordów 
Guinnessa, które dysponuje salami na 70 i 40 osób.  
 Nowym trendem, jeśli chodzi o lokalizację obiektu wykorzystywanego do 
organizacji spotkań w Szczecinie, jest wybór miejsca o nietypowym charakterze. 
Doskonałym przykładem są schrony przeciwatomowe (pozostałość po II wojnie 
światowej) znajdujące się pod Dworcem Głównym PKP, gdzie od niedawna wy-
najmowany jest na cele konferencyjne jeden z tuneli (może on pomieścić do 300 
osób). 

Tabela 2  
 

Największe szczecińskie sale w obiektach o charakterze kulturalnym 
 

Nazwa obiektu Liczba miejsc w największej 
udostępnianej sali 

Multikino, Centrum Handlowe Galaxy, sala 1 504 
Filharmonia Szczecińska 400 
Teatr Współczesny 344 
Teatr Polski 319 
Teatr Pleciuga 270 

 
Źródło: opracowanie własne. 



Alicja Jankowska 60

 Organizatorzy, którzy w powyższej ofercie nie znajdują dogodnego dla siebie 
obiektu, mogą także wynająć przystosowany do celów konferencyjnych namiot, 
który można zainstalować na wielu dziedzińcach obiektów kulturalnych bądź też na 
otwartych powierzchniach daleko od centrum miasta. 
 Szczecinowi brakuje być może większej liczby sieciowych hoteli i dużych sal 
konferencyjnych, w których mogą odbywać się kilkutysięczne kongresy. Miasto 
planuje jednak wiele inwestycji, dzięki którym ta sytuacja się poprawi. Jedną  
z kluczowych inwestycji jest tu budowa hali widowiskowo-sportowej, która będzie 
dysponowała salą na 4500 osób17, wspomnieć należy także o zabudowie wyspy 
Łasztownia, na której powstanie profesjonalne centrum biznesowe. 
 
 
4. Convention Bureau Szczecin a efektywność funkcjonowania szczecińskiego  

 rynku turystyki biznesowej 
 
 Convention Bureau Szczecin powołano jako fundację tworzoną przez osoby 
fizyczne na mocy aktu notarialnego z dnia 08.07.2009 roku. Za datę jego utworze-
nia uważa się jednak dzień 21.08.2009 roku, kiedy to uzyskano wpis do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.  
 W skład zarządu fundacji wchodzą czterej absolwenci Wydziału Zarządzania  
i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego, którzy podjęli decyzję o jej utwo-
rzeniu kilka miesięcy wcześniej, widząc olbrzymią potrzebę wspierania turystyki 
biznesowej w regionie. 
 Fundacja Convention Bureau Szczecin obrała sobie trzy główne cele działa-
nia, a mianowicie: 

1. promocję Szczecina i województwa zachodniopomorskiego jako idealnego 
miejsca dla organizowania tu wszelkich wydarzeń biznesowych; 

2. integrację lokalnego środowiska hotelarzy, restauratorów, przewoźników  
i oferentów dodatkowych usług w celu stworzenia odpowiednich pakietów 
satysfakcjonujących klientów biznesowych; 

3. przyczynianie się do rozwoju gospodarczego regionu poprzez zapewnienie 
wzrostu liczby klientów lokalnych przedsiębiorców z sektora turystyczne-
go18. 

 Convention Bureau Szczecin promuje się poprzez misję „Meetings in the sea 
of nature” – spotkania wśród zieleni i wody, której w Szczecinie i całym wojewódz-
twie nie brakuje. Region nadmorski, czyste jeziora i lasy, pięć uzdrowisk, ciekawe 
propozycje konferencji połączonych z ofertami typu Wellness & Spa – to wszystko 
sprawia, że region może być uznawany za wyjątkowy. Organizowane spotkania 

                                                 
17  Informacje uzyskane z Wydziału Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Szczecin. 
18  Statut Fundacji Convention Bureau Szczecin z dnia 14.07.2009 r. 
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mają tu bowiem inny charakter, co ujęte jest zarówno w misji fundacji, jak i w jej 
logo, które nawiązuje swymi barwami do koncepcji Floating Garden, promowanej 
przez Miasto Szczecin. Województwo zachodniopomorskie posiada bogate zaple-
cze konferencyjne i noclegowe, usługi świadczone są w sposób profesjonalny, ce-
chuje je wysoka jakość, a dodatkowym atutem jest położenie geograficzne, w tym 
bliskość granicy. 
 Fundacja oferuje hotelarzom, których obiekt spełnia określone standardy jako-
ści, darmową promocję ich usług na łamach strony internetowej 
www.conventionszczecin.eu, a w późniejszym okresie w profesjonalnych katalo-
gach obiektów konferencyjnych wydawanych przez Convention Bureau Szczecin 
oraz podczas uczestnictwa w targach turystyki biznesowej, m.in. IMEX we Frank-
furcie nad Menem i EIBTM w Barcelonie. W zamian oczekuje szybkiej reakcji na 
zapytanie ofertowe, informowanie na bieżąco o zmianach w ofercie oraz deklaracji 
współpracy. 
 Dzięki współpracy z wieloma podmiotami rynku lokalnego Convention Bure-
au Szczecin jest instytucją ułatwiającą działania wspólne, wspomagające rozwój 
turystyki biznesowej. Teoretycznie, a i nierzadko w praktyce, działania podejmo-
wane wspólnie przez kilka podmiotów dają lepsze efekty niż działania podejmowa-
ne samodzielnie przez poszczególne jednostki.  
 Od samego początku Convention Bureau Szczecin współpracuje z Wydziałem 
Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Szczecin, Wydziałem Zarządzania i Ekonomiki 
Usług Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Zachodniopomorską Regionalną Organi-
zacją Turystyczną. Wspólnie z tymi podmiotami CB przygotowało pod koniec paź-
dziernika projekt zorganizowania I Międzynarodowej Konferencji Specjalistów ds. 
Turystyki Biznesowej pt. „Instrumenty, strategie i wyzwania w przyciąganiu kon-
gresów do miast nie będących stolicami”, która odbyła się w dniach 29–30 marca 
2010 roku w hotelu Radisson Blu w Szczecinie. Konferencja, oprócz przedstawie-
nia sposobów przyciągania kongresów i nowych trendów w przemyśle spotkań, 
miała także na celu promocję Szczecina i województwa zachodniopomorskiego 
jako idealnego miejsca do zorganizowania wydarzeń biznesowych. Gościli na niej 
znani prelegenci z Polski, Wielkiej Brytanii, Włoch i Turcji. Wydarzenie zgroma-
dziło 110 uczestników i było jak dotychczas najbardziej widocznym działaniem 
promującym turystykę biznesową w Szczecinie. 
 Convention Bureau Szczecin doradza organizatorom spotkań w wyborze ide-
alnych obiektów, jednak samą organizacją imprez powinny zająć się wyspecjalizo-
wane jednostki, tzw. PCO (Professional Congress Organiser) i ITC (Incentive 
Travel Company). Szczecin niestety nie posiada takich podmiotów (stan na maj 
2010 roku). Istnieje kilka przedsiębiorstw zajmujących się pośrednio organizacją 
konferencji, jednak nie spełniają one kryteriów stawianych przez Convention Bure-
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au of Poland19. CBS wspiera te jednostki i motywuje je do dalszych działań, które 
w przyszłości mogą zaowocować otrzymaniem tytułu profesjonalnego PCO i ITC.  
 W Szczecinie istnieje bardzo duży potencjał do organizowania spotkań, jed-
nak efektywność podejmowanych działań w zakresie aktywizacji turystyki bizne-
sowej uzależniona jest w dużej mierze od środków finansowych. Do maja 2010 
roku członkowie fundacji w większości sami finansowali podejmowane przez nią 
działania. W niedługim czasie ma to jednak ulec zmianie, gdyż rozpoczęto aktywne 
aplikowanie o środki z Unii Europejskiej. Po kilkumiesięcznych staraniach Conven-
tion Bureau Szczecin pozyskało partnera z Niemiec do realizacji projektów o cha-
rakterze transgranicznym. Deklarowana jest również pomoc Urzędu Miasta Szcze-
cin w wydaniu profesjonalnego katalogu ofert turystyki biznesowej, obiecano także 
sfinansowanie uczestnictwa w targach IMEX we Frankfurcie i EIBTM w Barcelo-
nie oraz wielu pomniejszych działań w roku 2011.  
 Hotelarze i inne podmioty lokalnego rynku turystyki biznesowej bardzo pozy-
tywnie odbierają powołanie do życia Convention Bureau w Szczecinie, oczekując 
jednak wielu działań służących promocji ich samych. Promocja ta z kolei jest moż-
liwa i może być efektywna wówczas, kiedy znajdą się odpowiednie środki finanso-
we. 
 
 
Zakończenie 
 
 Szczecin posiada bardzo duży potencjał do organizowania spotkań bizneso-
wych. Świadczy o tym liczba obiektów gotowych na przyjęcie różnego rodzaju  
i wielkości grup, a także sama atrakcyjność miasta i jego okolic. Powołanie do ży-
cia Convention Bureau Szczecin sprawiło, że miasto stało się bardziej widoczne na 
mapie polskiej turystyki biznesowej. Oczekuje się, że powstanie Convention Bure-
au Szczecin z czasem przyczyni się także do zwiększenia liczby organizowanych tu 
spotkań, a nawet do wzrostu liczby miejsc pracy i planowanych inwestycji w roz-
wój tego sektora turystyki. Plany zagospodarowania terenu w Szczecinie są optymi-
styczne, gdyż miasto zamierza budować nowe hale widowiskowe, centra bizneso-
we, centrum kongresowe, a także nowe hale targowo-konferencyjne.  
 Convention Bureau Szczecin dla swojego właściwego funkcjonowania potrze-
buje zdecydowanie większych środków finansowych. Po ich otrzymaniu możliwe 
będzie bowiem bardziej aktywne przyciąganie dużych kongresów i bardziej efek-
tywna promocja Szczecina jako idealnego miejsca do zorganizowania tu wszelkiego 
rodzaju spotkań biznesowych. 
 
 

                                                 
19  Szczegółowy regulamin PCO i ITC dostępny jest na stronie www.poland-convention.pl. 
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CONVENTION BUREAU SZCZECIN AS A NEW BUSINESS TOURISM 
OFFICE IN THE POLISH MARKET 

 
 

Summary 
 
 Meeting industry is one of the most dynamically developing sectors in Poland. 
Revenue made from business tourists is incomparably greater than from ordinary tour-
ists. Therefore, in Poland more Convention Bureaux are found, which are responsible 
and deal with promoting the city and region as an attractive destination for business 
tourism. They also become the first contact for potential associations and corporate 
buyers. The first part of the article presents the importance of business tourism for the 
development of cities and regions.  
 In the next part, the role of Convention Bureau in business tourism sector is pre-
sented. The remainder of this paper focuses on Szczecin and its potential to place busi-
ness meetings also examines the contribution of activities for the increase in the number 
of meetings in the city and region.  
 The article attempts to answer the question whether the creation of the Convention 
Bureau Szczecin may have an impact on increasing number of organised meetings. 
Szczecin can be found as an attractive destination for business meetings. Has a well 
-diversified list of conference facilities and is also attractive as a city. Convention Bu-
reau Szczecin appeared on the Polish business tourism market in 2009 to take advantage 
of existing potential in the local market. One of the first of more visible actions under-
taken was organizing I International business tourism conference in Szczecin Instru-
ments, strategies and challenges for bringing congresses and events to second-tier cities, 
which was held on 29-30 March 2010, attracting 110 participants and excellent speak-
ers.  
 Activities undertaken by Convention Bureau Szczecin have a chance to succeed. 
The effectivity of such activities can be greater with proper founds from local authori-
ties and a matter of acquiring funds from EU projects. 
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ROZWÓJ TURYSTYKI BIZNESOWEJ – CEL STRATEGICZNY  
W SKALI CAŁEGO REGIONU (NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO) 

 
 
 
Wstęp 
 
 W Polsce odnotowuje się stały rozwój turystyki biznesowej, która jest jedną  
z form ruchu turystycznego. Składają się na nią wyjazdy o charakterze zawodo-
wym, w trakcie których osoby wyjeżdżające korzystają z podstawowych usług 
turystycznych, a w czasie wolnym zaspokajają potrzeby wypoczynku, rozrywki, 
potrzeby poznawcze itp., korzystając przy tym z bazy turystycznej1. Zwiększone 
zapotrzebowanie na produkty turystyki biznesowej oraz specyficzne oczekiwania 
gości biznesowych wpłynęły na podejmowane w poszczególnych regionach decyzje 
dotyczące budowy i modernizacji niezbędnej infrastruktury. Dokonując wyboru 
dotyczącego lokalizacji konferencji, kongresu czy też innego eventu, organizator 
bierze pod uwagę nie tylko obiekt, w którym wydarzenie to ma się odbywać. Intere-
suje go także położenie miejscowości, w której obiekt się znajduje, oraz uzupełnia-
jące ofertę atrakcje geograficzne, kulturowe i historyczne. Mniejsze miejscowości 
(do 100 tys. mieszkańców) często nie wykorzystują swoich atutów (np. dogodnej 
lokalizacji) w walce o turystę biznesowego. Celem niniejszego artykułu jest przed-
stawienie zagadnienia rozwoju turystyki biznesowej w aspekcie opracowania i re-
alizacji przez jednostkę samorządu terytorialnego odpowiedniej strategii, obejmują-
cej planowanymi działaniami obszar całego regionu, a nie tylko dużych ośrodków 
miejskich (powyżej 100 tys. mieszkańców).  
 

                                                 
1  Kompendium wiedzy o turystyce, red. G. Gołembski, Wydawnictwo Naukowe PWN, 

WarszawaPoznań 2002, s. 31. 
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1. Szanse i zagrożenia dla rozwoju turystyki biznesowej w mniejszych  
 miejscowościach2  

 
 Podstawowym zagrożeniem dla rozwoju produktów turystyki biznesowej  
w Polsce jest szeroko rozumiany brak właściwej infrastruktury. W naszym kraju nie 
tylko mniejsze miejscowości nie dysponują odpowiednią infrastrukturą do organi-
zacji międzynarodowych kongresów, również jeśli chodzi o duże ośrodki miejskie, 
nie zawsze posiadają one np. lotnisko przystosowane do obsługi międzynarodo-
wych połączeń, brakuje obiektów konferencyjno-kongresowych czy też sprawnie 
funkcjonującej komunikacji miejskiej. Ponadto spośród ważnych problemów napo-
tykanych przez gości biznesowych odwiedzających mniejsze miejscowości należy 
wymienić:  

 barierę językową (szczególnie ważną w przypadku obsługi zagranicznych 
gości biznesowych),  

 brak stabilnej pogody (planując spotkanie biznesowe, organizatorzy szuka-
ją optymalnych warunków meteorologicznych),  

 zdecydowanie słabą promocję (jeżeli promocja istnieje, to najczęściej dzia-
łania prowadzone w jej ramach dotyczą obszaru turystyki rekreacyjnej).  

 Największą jednak słabością pozostaje infrastruktura. Często bywa, że samo-
rządy lokalne inwestują środki finansowe w budowę kolejnego hipermarketu lub 
galerii handlowej zamiast nowoczesnego centrum rekreacyjno-konferencyjnego.  
 Mniejsze miejscowości mogą też zaproponować turyście biznesowemu atrak-
cje, które będą odpowiedzią na jego specyficzne oczekiwania, szczególnie w obsza-
rze programu towarzyszącego. Z punktu widzenia turysty biznesowego atrakcyjne 
jest to, co inne, co nietypowe, co dostarcza pozytywnych wrażeń wizualnych,  
a przy okazji stanowi atrakcję krajoznawczą3. Przykładem są ośrodki agrotury-
styczne, które w ostatnim czasie znacznie podniosły poziom oferowanych usług,  
a więc standardem nie odbiegają od dobrych hoteli, a dodatkowo oferują warsztaty 
 i pokazy rękodzieła typowego dla wybranych rejonów Polski czy też przygotowują 
ekologiczne potrawy. 
 
 
2. Samorząd terytorialny i jego rola w procesie rozwoju turystyki biznesowej  

 w regionie 
 
 Przezwyciężanie zagrożeń oraz wspieranie szans rozwoju turystyki bizneso-
wej w skali całego regionu leży przede wszystkim w kompetencjach poszczegól-
                                                 

2  Dla potrzeb artykułu przyjęto, że termin „mniejsza miejscowość” będzie odnosił się do 
miejscowości, której liczba mieszkańców nie przekracza 100 tysięcy.  

3  M. Michalska, G. Malinowski, Pytania i odpowiedzi – konferencje w Polsce, 
http://www.e-konferencje.pl/artykul_turystyka-biznesowa, 24.11.2009. 
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nych jednostek samorządu terytorialnego, w tym szczebla wojewódzkiego4. Do 
zakresu działań samorządu wojewódzkiego związanych z turystyką biznesową na-
leży między innymi: współdziałanie w zakresie rozwoju turystyki biznesowej, kre-
owanie nowych produktów turystycznych, promocja potencjału turystycznego wo-
jewództwa, koordynacja i rozwój sieci informacji turystycznej w województwie, 
współpraca z instytucjami zajmującymi się turystyką biznesową na szczeblu krajo-
wym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym, dokonywanie wpisu do rejestru 
organizatorów turystyki biznesowej i ich kontroli.  
 Przykładem realizacji wyżej wymienionych założeń, ze szczególnym 
uwzględnieniem wykorzystania w podejmowanych działaniach potencjału mniej-
szych miejscowości znajdujących się w regionie, jest opracowana Strategia rozwoju 
turystyki w województwie śląskim na lata 2004–2013.  
 
 
3. Turystyka biznesowa i jej rozwój celem strategicznym dla całego regionu  

 na przykładzie województwa śląskiego 
 
 W dniu 20 grudnia 2004 roku Sejmik Województwa Śląskiego uchwalił Stra-
tegię rozwoju turystyki w województwie śląskim na lata 2004–20135. W tym wciąż 
aktualnym dokumencie, którego wytyczne są nadal realizowane, za jeden z głów-
nych celów uznano rozwój turystyki biznesowej. W punkcie „Cel strategiczny: 
Rozwój produktu markowego – turystyka biznesowa” podkreślono, że turystyka 
biznesowa może w istotny sposób wpływać na rozwój gospodarczy regionu, akty-
wizując różne środowiska, a także angażując znaczne zasoby ludzkie do obsługi 
przyjezdnych gości. Za mocne strony produktu uznano zasoby bazy noclegowej, 
posiadane obiekty wystawowe i konferencyjne, a także doświadczony w obsłudze 
turysty biznesowego personel. Zwrócono uwagę na fakt, że turystyka biznesowa 
rozwija się głównie wokół centrów gospodarczo-społecznych regionu oraz na ob-
szarach atrakcyjnych i predestynowanych do pełnienia funkcji usługowej dla sfery 
biznesu ze względu na rozwiniętą bazę gastronomiczno-noclegową oraz możliwość 
szybkiego dotarcia (dobre skomunikowanie). Z tego też względu oprócz głównego 
ośrodka miejskiego regionu, jakim są Katowice, wskazano także na takie miasta, 
jak Gliwice, Tychy, Zabrze, Chorzów, Rybnik, które są dobrymi miejscami do or-
ganizacji dużych imprez konferencyjnych i szkoleniowych. Ponadto popularne 

                                                 
4  Szerzej o działaniach wspierających rozwój turystyki biznesowej podejmowanych przez 

jednostki samorządu terytorialnego: A. Kalinowska-Żeleźnik, M. Sidorkiewicz, Wybrane aspekty 
rozwoju turystyki biznesowej w Polsce a działalność jednostek samorządu terytorialnego,  
w: Gospodarka turystyczna w regionie. Wybrane zagadnienia jej funkcjonowania, red. A. Rapacz, 
Wydawnictwo Ad Rem, Jelenia Góra 2009, s. 56–63. 

5  Strategia rozwoju turystyki w województwie śląskim na lata 2004–2013, 
http://www.silesia-region.pl/dokument.php, 04.12.2009. 
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beskidzkie miejscowości, takie jak np. Szczyrk, Wisła czy Ustroń, również posiada-
ją możliwości organizacji wszelkich spotkań biznesowych. W dalszej części doku-
mentu rynek produktów turystyki biznesowej podzielono na: turystykę w interesach 
(podróże służbowe), turystykę kongresową i konferencyjną, turystykę związaną  
z uczestnictwem w targach, wystawach, giełdach oraz turystykę motywacyjną.  
 Rozwój turystyki biznesowej związanej z załatwianiem spraw zawodowych 
odbywa się głównie w większych miastach, ośrodkach przemysłowych i handlo-
wych. Warto dążyć do tego, by ten rodzaj turystyki rozwijał się na całym obszarze 
województwa śląskiego, a w szczególności w miastach Aglomeracji Górnośląskiej, 
tj. Bytomiu, Chorzowie, Dąbrowie Górniczej, Jaworznie, Gliwicach, Katowicach, 
Mysłowicach, Piekarach Śląskich, Rudzie Śląskiej, Siemianowicach Śląskich, So-
snowcu, Świętochłowicach, Tychach, Zabrzu oraz w ośrodkach regionalnych: Biel-
sku-Białej, Częstochowie i Rybniku. Osiągnięcie celu szczegółowego, jakim jest 
wzrost liczby turystów podróżujących w interesach do wskazanych miejscowości, 
obejmuje podjęcie takich działań, jak: 

 rozbudowa infrastruktury sprzyjającej spędzaniu wolnego czasu, w tym ka-
pitałowe i organizacyjne wsparcie inwestycji;  

 zwiększenie dostępności centrów miast poprzez rozwój systemów komuni-
kacji oraz zwiększenie oferty komunikacji publicznej, w tym uruchomienie 
regularnych linii komunikacyjnych łączących najbardziej znaczące obiekty 
hotelowe z największymi atrakcjami turystycznymi regionu i okolicy; 

 powołanie oraz zwiększenie aktywności biur obsługi inwestora w poszcze-
gólnych obszarach w celu intensywnego poszukiwania nowych inwestorów 
i zachowania dobrych relacji z dotychczasowymi;  

 dokonywanie przez samorządy inwestycji w infrastrukturę informacyjną 
(np. poprzez tworzenie punktów informacji turystycznej w najbardziej 
uczęszczanych przez przyjezdnych miejscach – hotelach, centrach miast); 

 rozbudowa sieci noclegowej i gastronomicznej o wysokim standardzie, 
świadczącej usługi w centrach miast.  

 Przyjmując w strategii za cel szczegółowy wzrost znaczenia turystyki kongre-
sowej i konferencyjnej, podkreślono, że spotkania tego typu organizowane są 
przede wszystkim w dużych miastach (powyżej 100 tys.), jednak należy zmierzać 
do tego, by odbywały się one w całym województwie śląskim, w szczególności zaś 
w miastach Aglomeracji Górnośląskiej oraz w miejscowościach obszaru południo-
wego. Dla osiągnięcia zamierzonego celu niezbędne są między innymi następujące 
działania:  

 promocja i rozwój wyspecjalizowanych ośrodków konferencyjnych o cha-
rakterze ponadregionalnym, opracowanie materiałów promujących obiekty 
konferencyjne (szczególnie największe miejsca do organizacji spotkań)  
i profesjonalnych organizatorów konferencji oraz rozpropagowanie ich 
wśród kadry naukowej ośrodków akademickich regionu i wpływowych 
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osób ze świata polityki czy gospodarki Polski, tak aby osoby te mogły peł-
nić rolę „ambasadorów” województwa śląskiego w kraju i na świecie; 

 rozwój centrów biznesowych tworzonych w miejscowościach atrakcyjnych 
turystycznie; 

 modernizacja obiektów uzdrowiskowych, obiektów o walorach historycz-
nych oraz innych obiektów służących do organizacji konferencji i imprez 
konferencyjnych; 

 kapitałowe (m.in. z funduszy pomocowych UE czy w postaci ulg dla inwe-
storów) i organizacyjne wsparcie inwestycji dotyczących obiektów służą-
cych organizowaniu spotkań (modernizacja już istniejących hal, auli i in-
westowanie w nowe obiekty).  

 Wspieranie turystyki związanej z uczestnictwem w targach, wystawach, gieł-
dach to kolejny cel szczegółowy przedstawiony w analizowanej strategii. Podkre-
ślono, że jest to produkt dobrze rozwinięty na obszarze województwa śląskiego. 
Największe obiekty targowe i wystawowe są dobrze przygotowywane do organi-
zowanych imprez. Brakuje natomiast nowoczesnych, mniejszych obiektów, dosto-
sowanych do organizacji cyklicznych imprez wystawowych o znaczeniu lokalnym  
i regionalnym. W tym celu najczęściej wykorzystuje się istniejące obiekty widowi-
skowo-sportowe, które nie zawsze spełniają w pełni oczekiwania organizatorów  
i uczestników imprez wystawowych. Do głównych obszarów predestynowanych do 
rozwoju tego produktu ze względu na renomę, doświadczenie w organizacji tego 
typu imprez oraz potencjał należy zaliczyć miasta Aglomeracji Górnośląskiej,  
w szczególności: Katowice, Gliwice, Zabrze, Chorzów, Tychy oraz Rybnik, Czę-
stochowę i Bielsko-Białą. Do osiągnięcia zamierzonego celu niezbędne są następu-
jące działania:  

 rozbudowa i dokonywanie remontów istniejących obiektów wystawienni-
czych; 

 promowanie imprez targowych (szczególnie cyklicznych) poza regionem 
województwa śląskiego; 

 promocja i wspieranie organizacji imprez targowych i biznesowych o już 
uznanej pozycji oraz tych, które mają szansę zaistnieć w kalendarzu stałych 
imprez targowych. 

 Promowanie wyjazdów motywacyjnych to ostatni cel szczegółowy służący 
osiągnięciu postawionego celu strategicznego, jakim jest rozwój turystyki bizneso-
wej w województwie śląskim. W dokumencie podkreślono, że podróże motywacyj-
ne to atrakcyjna forma wykorzystania bazy noclegowej poza sezonem, gdyż  
w większości podróże te organizowane są przez klientów krajowych spoza woje-
wództwa śląskiego. Za obszary o dużym potencjale rozwojowym tego produktu 
turystycznego, ze względu na zróżnicowanie oferty oraz istniejącą już bazę wypo-
czynkowo-rekreacyjną, należy uznać południowy obszar województwa śląskiego,  
w szczególności zaś powiaty: cieszyński, żywiecki i bielski. Osiągnięcie postawio-
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nego celu będzie możliwe dzięki podnoszeniu standardu obiektów wypoczynko-
wych i rekreacyjnych (w tym poprzez modernizację i rozbudowę istniejącej bazy),  
a także za sprawą stałych inwestycji i większego zaangażowania władz samorzą-
dowych w tworzenie dogodnej infrastruktury komunikacyjnej (parkingi, drogi do-
jazdowe, oznakowanie miejsc, w których może być realizowana turystyka motywa-
cyjna).  
 
 
Zakończenie 
 
 Turystyka biznesowa to ważny czynnik, który w sposób istotny może wpły-
wać na rozwój gospodarczy nie tylko dużych ośrodków miejskich, ale także mniej-
szych miejscowości i całego regionu. Właściwe wykorzystanie infrastruktury hote-
lowej, konferencyjnej, targowej w połączeniu z profesjonalizmem personelu będą 
miały znaczący wpływ na sukces tych specyficznych produktów turystycznych. 
Tymczasem równomierny rozwój turystyki biznesowej, uwzględniający wszystkie 
jej produkty w skali regionu, obejmujący swoim zasięgiem cały jego obszar, zale-
żeć będzie od zaangażowania w ten proces władz samorządowych. Podczas tworze-
nia i późniejszej realizacji strategii rozwoju turystyki w danym regionie samorząd 
terytorialny powinien w skuteczny sposób zadbać o możliwości rozwoju produktów 
turystyki biznesowej zarówno w dużych ośrodkach, jak również w mniejszych 
miejscowościach.  
 
 

DEVELOPMENT OF BUSINESS TOURISM  THE STRATEGIC GOAL  
FOR THE REGION (THE EXPAMLE OF SILESIA REGION) 

 
 

Summary 
 
 The article presents the business tourism development as the strategic goal for the 
whole region. In a process of building a conception of business tourism strategy for the 
region, local authorities in Poland very often consider only first-tier cities and they 
should take under consideration all cities of the region, also second-tier ones. Such well 
done strategy, may become an effective instrument for bringing congresses and events 
to second-tier cities.  
 In the beginning some strengths and weaknesses of development of business tour-
ism in second-tier cities have been introduced. The main weaknesses of this process are 
as following: 

 language barrier,  
 ineffective promotion, 
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 infrastructure. 
 The interesting and surprising attractions of small cities that usually create an 
entertainment part of the business tourism product, were pointed as strengths of this 
process.  
 Then the role of local authorities was emphasized and their activities aimed at 
supporting business tourism development in the whole region. The Silesia region is an 
example of implementing strategic management and including business tourism func-
tion on the list of tourism functions and activities in the strategy of local development.  
 The local authorities of Silesia region6 established “The Strategy for Tourism 
Development in Silesia Region in the period of 2004–2013”. There are still many goals 
of this document that are to be achieved. One of the most important strategic goals is 
“The development of brand product: business tourism”. It was stressed that business 
tourism is regarded as the most prospective domain of the national economy in terms of 
the development dynamics. An increased business tourist attractiveness of the whole 
region will result in the growth of all kinds of business tourism products. So it is neces-
sary to work out the conditions that make second-tire cities of the region attractive for 
business tourists.  
 At the end of the article it was stressed again that equal development of business 
tourism in the region depends on activities of the local authorities.  
 

Translated by Anna Kalinowska-Żeleźnik 
 

                                                 
6  Parliament of The Śląsk Voivodeship. 
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BUSINESS TOURISM DEVELOPMENT IN L’VIV 
 
 
 
 Tourism, “the activity of persons traveling to and staying in places outside 
their usual environment for not more than one consecutive year for leisure, business 
and other purposes” (UN/WTO 1994), can generate sales and output, labor earn-
ings, and employment in a nation, or in a province, state, department, municipality, 
or other local area within a nation. These economic contributions are of interest to 
private businesses, public agencies, and individuals living in areas that tourists visit. 
The importance of tourism for an economy is independent of whether it is devel-
oped or developing. One of the most promising types of tourism is business tour-
ism.  
 In one meaning or another business tourism is known for quite a long period 
of time. As an independent and profitable type of tourism it was first talked about in 
Europe and USA in 1970s1980s. In 1990s segment of business tourism started to 
grow and expand at a rapid pace. The booming growth of economy and politics 
caused the demand for conferences, meetings, negotiations, exhibitions etc. After-
wards the whole industry of business tourism appeared which consisted of hotels, 
transportation, professional interpreters and so on.  
 Business tourism has grown strongly since the 1990s and it continues to grow 
faster than tourism as a whole. For destination planners, the benefits of attracting 
business tourism are several. At international level, these include contributions to 
employment and income, increased foreign exchange earnings, the generation  
of investment in tourism infrastructure, the facilitation of opportunities for access to 
new technology and ideas, and the establishment of business contacts. At local lev-
el, the attractions of business tourism involve the sheer size and expansion of this 
market, the relatively higher daily expenditures recorded by business travellers as 
opposed to leisure or VFR tourists, the tendency of business travel to occur outside 
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peak periods for leisure travel1. Business visitors are also a major source of demand 
for hotel accommodation, with hotels relying heavily on business travel to fill beds 
during the week.  
 According to the resolutions put by the United Nations World Tourism Organ-
ization (UNWTO) in 1992 business tourism denotes the activities of persons travel-
ing to and staying in places outside their normal environment for the purposes  
of business. It includes all activities, same-day travel and staying overnight, for 
which the principal reason for being away from the “normal environment” is busi-
ness, but it excludes all forms of commuting to work and the regular working jour-
neys of businessmen in their local areas2. 
 Business tourism is more flexible than non-business tourism as far as its sensi-
tivity to specific conditions (e.g. time, income, prices) are concerned. The business 
tourist has also different needs and expectations. For example, apart from comforta-
ble bed, he expects from the hotel Internet connection and 24 hours room service of 
the highest quality.  
 Today business tourism is one of the most perspective types of tourism. Its 
development is defined by globalization processes in world economy and “oblitera-
tion” of national borders.  
 The most important elements of business tourism are acknowledged to be the 
hosting of meetings, conferences or exhibitions. Often these are combined with 
incentive travel into the category of MICE (Meetings, Incentives, Conferences and 
Exhibitions).  
 Conferences and meetings are increasingly used to promote tourism destina-
tions since most towns, resorts and cities feature hotels and other facilities that can 
be used as venues. Spa towns and seaside resorts were among the first to do so in 
order to generate off-peak business and have been since joined by many of the ma-
jor industrial cities and heritage destinations. The growing conference market has 
stimulated the provision of a wide range of meeting and conference venues and  
a growing number of local authorities have invested in purpose-built conference 
centers. However, purpose-built conference venues only account for a small share 
of the market and the majority of smaller meetings do not normally require a sepa-
rate venue and, particularly in the corporate sector, will use the facilities within  
a hotel.  
 Business tourism consists of the following segments3: 

 business travels of employees to fulfill contracts regulation; 

                                                 
1  Ch.M. Rogerson, Conference and Exhibition Tourism in the developing world: the South 

African experience, “Urban Forum” Vol. 16, No. 2-3, April-September 2005. 
2  G. Wootton, T. Stevens, Business tourism: a study of the market for hotel-based meetings 

and its contribution to Wale’s tourism, “Tourism Management” 1995, Vol. 16, No. 4, s. 305–313. 
3  А. Каліновська-Зелезнік, Бізнес-туризм – виклик для туристичного персоналу, 

Вісник Львівського університету, Серія міжнародні відносини, № 24, 2008, s. 94–100. 
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 business travels of company representatives to negotiate new contracts; 
 enter into new business relations; 
 participation of employees in seminars and courses;  
 participation in trade fairs and exhibitions; 
 participation in international conferences;  
 participation in meetings of companies, unions and associations; 
 incentive travels.  

 Ukraine has the potential to become one of the Central-Eastern European lead-
ing tourism countries over the next decade. This huge country has an unparalleled 
range of natural attractions, and its turbulent history and rich cultural and ethnic 
diversity have long fascinated the outside world – even more so because of its many 
years hidden behind the iron curtain.  
 Yet, since the collapse of the Soviet Union, the painful transition from  
a planned to a market-based economy has taken its toll on tourism infrastructure, 
transport, communications and even such areas as statistical data collection and 
measurement. Ukraine faces innumerable challenges that need to be resolved before 
it can hope to achieve its full tourism potential.  
 One of the relatively new but very promising type of tourism in Ukraine is 
business tourism. The business tourism market in Ukraine is still under develop-
ment. There is no definition of business tourism in laws and other legislative acts. 
And there is no any state program of the business tourism development in Ukraine. 
 As it was mentioned before, it’s rather difficult to count the exact volume  
of business travel market in Ukraine due to statistical problems. The World Travel 
and Tourism Council together with Oxford Economics produced the report on 
Ukraine which assesses the economic impact of Travel & Tourism for Ukraine, 
incl. business tourism. Travel and Tourism consumption (total travel and tourism 
expenditures made by and on behalf of visitors (goods and services) in the resident 
economy) in this report includes Personal Travel and Tourism, Business Tourism, 
Government expenditures and visitor exports. Business travel formally known as 
intermediate consumption of Travel & Tourism or more simply business travel, this 
category of expenditures by government and industry includes spending on goods 
and services (transportation, accommodation, meals, entertainment, etc.) for em-
ployee business travel purposes.  
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Table 1 
 

Satellite Account Table for Ukraine 
 

Travel & Tour-
ism – US$ mln 

2004 2005 2006 2007 2008 2009F* 2019F* 

Business Travel 
and Tourism:  

378.7 398.0 388.8 554.4 717.4 569.9  2,658.3 

Corporate 330.8 345.9 337.5 482.0 627.1 503.6 2,323.4 

Government 47.9 52.1 51.3 72.5 90.2 66.3 334.8 

 
*2009 and 2019 – forecast 
 
Source: World Travel and Tourism Council, The economic impact of Travel and Tour-
ism: Ukraine 2009, London: WTTC. 
 
 According to the forecast of WTTC in 2009 Ukraine will take 167th place 
within world countries’ list (total 181 countries: largest/highest/best is number 1; 
smallest/lowest/worst is number 181) by the real growth adjusted for inflation  
of business travel and tourism. By 2019 Ukraine is expected to occupy the 7th place 
in country rankings list by the real growth of business travel and tourism4.  
 The main business travel flows in Ukraine are divided among Kyiv and Cri-
mea. Also Odessa region and Donetsk are among the leaders in the sphere of busi-
ness tourism where high-class hotels and conference centers are being built.  
 The main criteria for competitiveness evaluation of a city or territory as  
a business tourism center are:  

 availability of proper accommodation (business-standard hotels);  
 level of the infrastructure development (incl. transport infrastructure);  
 highly skilled and well trained personnel (meeting managers, interpreters, 

hotel personnel etc.); 
 economic development of the territory.  

 L’viv is not so popular on the Ukrainian business tourism market as big indus-
trial and trade cities but taking into account its tourism resources, hotels, cozy cof-
fee houses, closeness to the markets of Central and Eastern Europe, hosting the 
European football championship in 2012, one can predict business tourism devel-
opment in the nearest future in L’viv.  
 Among the cities of Ukraine L’viv stands out as a place of impressive archi-
tectural landmarks of many architectural styles and epochs. But it is not only the 

                                                 
4  World Travel and Tourism Council, The economic impact of Travel and Tourism: 

Ukraine 2009, London: WTTC. 
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architecture that makes it special  it is the atmosphere, the aura of the city that 
distinguishes it from any other place. With each year L’viv becomes more and more 
popular among tourists. The central part of L’viv was put on the UNESCO World 
Heritage Site list in 1998. According to the calculations fulfilled by the city council 
in 2008 L’viv was visited by 1,5 mln tourists and excursionists.  
 The tourist infrastructure in L’viv is quite developed with a sufficient number 
of big and small hotels, some of which are of business-class. It’s a pity but there is 
no a five-stars hotel in L’viv, and no hotel of international hotel chains. 
 L’viv has a direct air-connection with many European cities thanks to the air 
routes established by Lufthansa, Austrian Airlines, LOT, CarpatAir, low-cost 
-airline Wizzair etc. The number of hotels, restaurants and coffee-houses is growing 
with every year.  
 One of the main obstacles in business tourism development in L’viv is the lack 
of big business centers and conference halls. Most of the high-class hotels can offer 
conference-halls with the capacity of 50-150 seats, but to find a place to host a con-
ference, meeting or congress with more than 150 participants turns out to be a huge 
problem.  

Table 2  
 

High and medium-class hotels in L’viv with facilities for business tourism 
 

Hotel Number 
of rooms 

Availability of 
conference hall 

Capacity of the conference 
hall 

Grand Hotel **** 62 + 25 seats 

Opera **** 51 + Conference hall – 50 seats, nego-
tiations room – 10 seats  

Dnister **** 150 + A Big hall – 150 seats, L’viv hall 
– 100 seats, Lobby conference-
hall – 50 seats, a small hall – 15 
seats, negotiations room – 18 
seats  

Swiss hotel **** 17 + 25 seats 
Leopolis **** 43 + 120 seats 
Hetman *** 94 + Assembly hall for 300 seats, 2 

conference-halls for 80 and 50 
seats  

Suputnyk **** 200 + 250 seats  
Citadel Inn **** 26 + 45 seats 
Drevnyy Grad  34 rooms 

and  
35 cottages 

+ 2 conference-halls for 150 and 70 
seats 

Zamok Leva 
(Lion’s castle) 

13 + 35 seats 

NTON *** 77 + 120 seats 
 
Source: own elaboration. 
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 Furthermore there is an absence of exhibition halls, big premises for banquets 
and corporative parties. For example, when L’viv hosted the Third Eastern 
-European conference of implantologists, organizers of this event were forced to 
hold the forum opening in Opera and Ballet House named after Solomiya Krushel-
nytska, the conference itself – in M. Zankovetska drama theatre, the banquet – in 
Millennium night club. Moreover, these premises were not equipped with the ne-
cessary hardware.  
 Another problem is connected with a small number of branches and agencies 
of big business companies – either international or domestic which are potential 
clients of the MICE companies. Several reasons could be named for this – unfa-
vourable investment climate in Ukraine, unstable political situation, economic cri-
sis, traditional non-industrial image of L’viv etc.  
 Competitiveness of L’viv on business tourism market should be thoroughly 
planned and based on the complex approach. That approach should consist of the 
particular steps and programs to be fulfilled such as:  

 accommodation enterprises development program; 
 entertainment industry development;  
 infrastructure development program (modernization of roads, high-ways, 

airport reconstruction); 
 planning and organization of public services;  
 business tourism personnel training; 
 construction of the conference buildings, exhibition centers etc.; 
 investment incentives.  

 Hopefully, European football championship which is going to be held in 
Ukraine and particularly in L’viv will have a significant impact on the business 
tourism industry of the city.  
 In order to evaluate the competitiveness of L’viv as a business tourism desti-
nation, the SWOT analysis was fulfilled.  

 It is a pity, but it has to be mentioned that business tourism is still in its em-
bryonic stage of development in L’viv. There are numerous reasons to believe that 
the future of the MICE industry in L’viv will be in a healthy position. The city has  
a diverse product, a rich historic and cultural heritage, good communication facili-
ties, number of high-class hotels but it’s rather uncommonly for the big conference, 
meeting or congress to be organized here due to the lack of necessary infrastructure 
– big conference halls, exhibition and trade centers etc. and due to the poor market-
ing and media coverage. Business tourism development – it is a chance for L’viv to 
generate off-peak business, to diversify tourism activities, to create new jobs, to 
attract investments. However, with many new destinations trying to increase their 
market share in the lucrative business tourism market, there are clearly new chal-
lenges to face.  
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Table 3  
 

SWOT analysis of L’viv as a business tourism destination 
 

Strengths: Weaknesses: 
 direct air connection with many 

European cities (Frankfurt-upon
-Main, Rome, Dortmund, Warsaw, 
Vienna etc.); 

 good communication network; 
 cultural and ethnographic heritage;  
 clean environment;  
 closeness to the markets of Eastern 

and Central Europe;  
 hospitality of local people;  
 well-known at several markets 

(Kyiv, Russia); 
 beneficial geopolitical and transit 

location 

 lack of the big conference halls; 
 lack of the five-stars hotels of busi-

ness class; 
 undeveloped tourism infrastructure;  
 poor condition of the road networks 

and highways; not sufficient funds 
for a radical improvement of road’s 
condition; 

 lack of funds for marketing and pro-
motion of the city; 

 lack of quality guarantees;  
 negative tourism image of Ukraine; 
 quality of services; 
 visa system;  
 lack of the agencies and branches of 

big international business companies; 
 no educated and professional staff 

for the business tourism sector, espe-
cially regarding foreign languages 
skills  

Opportunities: Threats: 
 regional cooperation;  
 competitive prices;  
 a big variety of tourism activities – 

cultural tourism, hiking, ski-tourism, 
festivals etc.;  

 hosting the European football 
championship in 2012; 

 reconstruction of the airport, build-
ing of the new hotels before 2012  

 competition with other countries and 
cities;  

 defects and faults of tax system;  
 safety problems;  
 long lasting procedures of the state 

border crossing and customs control;  
 bad condition of some historic and 

cultural heritage objects;  
 unfavourable investment climate  

 
Source: own elaboration. 
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ROZWÓJ TURYSTYKI BIZNESOWEJ WE LWOWIE 
 
 

Streszczenie 
 
 Turystyka biznesowa jest jedną z form turystyki, która w dobie biznesowej dzia-
łalności wielu firm ma szanse na dynamiczny rozwój. Wysokie tempo jej rozwoju wy-
znacza w pierwszej kolejności globalizacja światowej gospodarki oraz „zniesienie gra-
nic”. Turystyka biznesowa została wyodrębniona jako osobny kierunek pod koniec XX 
wieku. Burzliwy rozwój ekonomiczny wymaga przyprowadzenia licznych negocjacyj-
nych spotkań grupowych, uczestnictwa w różnokierunkowych przetargach lub impre-
zach konsumenckich, prezentacji nowych technologii i nowoczesnych produktów oraz 
innych przedsięwzięć powiązanych z biznesem. Ze względu na takie zapotrzebowanie 
przedsiębiorstwa turystyczne dostosują swoje produkty do wymogów organizatorów 
biznesowego ruchu turystycznego. 
 Współczesne podróże służbowe stały się jednym z podstawowych elementów 
sprawnego funkcjonowania różnych organizacji, w tym przedsiębiorstw rynkowych. 
Dlatego w ramach zjawiska turystyki biznesowej można wskazać różne formy, takie 
jak5: 

 indywidualne podróże służbowe, 
 turystyka targowa („turystyka wystawowa”), 
 turystyka korporacyjna, 
 turystyka konferencyjna („turystyka spotkań”), 
 turystyka motywacyjna. 

 Turystyka biznesowa pozwala przedsiębiorstwom turystycznym zmniejszyć sezo-
nowość obszaru recepcyjnego, a oprócz tego cechuje się małą wrażliwością na zmiany 
cen. Zaletą podróży służbowych jest to, że są one mniej podatne na zmiany popytu niż 
turystyka masowa. Przedsięwzięcia turystyki biznesowej odbywają się przeważnie  
w dni robocze, co pozwala przedsiębiorstwom turystycznym obsługiwać także rynek 
turystyki wypoczynkowej, która odbywa się w weekendy.  
 Według obliczeń Światowej Rady Podróży i Turystyki Ukraina w najbliższych 
latach, przy skutecznej polityce oraz strategii rozwoju turystyki, będzie zajmowała 
kluczowe miejsce wśród państw Europy Środkowo-Wschodniej. Eksperci tej organiza-
cji prognozują, że Ukraina zajmie siódme miejsce wśród innych 180 państw ze względu 
na tempo wzrostu rynku turystyki biznesowej. 
 Dzisiaj główne nurty turystyki biznesowej są podzielone pomiędzy Kijowem, 
Donieckiem, Odessą i krymskim wybrzeżem, gdzie zlokalizowane są główne siedziby 
dużych firm, instytucje rządowe, siedziby organizacji międzynarodowych. W tych mia-

                                                 
5  R. Davidson, C. Beulah, Turystyka biznesowa – konferencje, podróże motywacyjne, wy-

stawy, turystyka korporacyjna, Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa 2003. 



Business tourism development in L’viv 81

stach powstają obiekty infrastruktury turystycznej (nowoczesne centra biznesowe, re-
prezentacyjne hotele, centra rozrywkowe i kulturalne), koniecznej dla funkcjonowania 
rynku podróży służbowych.  
 Lwów nie jest (na razie) tak popularny na rynku turystyki biznesowej jak duże 
miasta Ukrainy industrialnej. Jednak możliwości Lwowa są ogromne, zważywszy na 
jego geograficzne położenie – bliskie względem rynków centralnej oraz wschodniej 
Europy, dobre połączenie komunikacyjne, rozwój infrastruktury turystycznej, bogactwo 
obiektów dziedzictwa kulturowego, nieporównaną atmosferę gościnności oraz organi-
zację mistrzostw Euro 2012.  
 Rozwojowi turystyki biznesowej we Lwowie służyć ma realizacja takich projek-
tów, jak: modernizacja infrastruktury turystycznej (dróg, lotniska, kolei), budowa no-
woczesnych hoteli o wyższym standardzie, centrum wystawowo-konferencyjne, pod-
wyższenie jakości obsługi, kształcenie kadr dla turystyki biznesowej, tworzenie warun-
ków sprzyjających inwestycjom, także zagranicznym. Niezwykle ważne dla rozwoju tej 
gałęzi turystyki jest wsparcie ze strony państwa oraz władz lokalnych. 
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Wstęp 
 
 Turystyka biznesowa w istotny sposób może kształtować gospodarkę tury-
styczną aglomeracji miejskich. Warunkiem rozwoju tej formy turystyki jest przede 
wszystkim odpowiednio rozwinięta infrastruktura turystyczna. Celem opracowania 
jest ocena gospodarki turystycznej Szczecina w kontekście możliwości rozwoju 
turystyki biznesowej. 
 Szczecin należy do największych aglomeracji miejskich w Polsce. Unikatowe 
położenie miasta u ujścia Odry do jeziora Dąbie i Zalewu Szczecińskiego, w sto-
sunkowo niewielkiej odległości od Wybrzeża Bałtyckiego i Berlina, decyduje  
o wysokiej atrakcyjności turystycznej. Dużą atrakcją Szczecina, wyróżniającą go 
spośród innych miast w kraju, są walory krajobrazowe okolic: otoczenie miasta 
wzgórzami i dużymi kompleksami leśnymi puszcz i parków krajobrazowych, płaski 
teren Międzyodrza z odnogami Odry, liczne parki miejskie z unikatowym drzewo-
stanem, zabytki kultury materialnej, muzea, tereny portowe, interesujący układ 
przestrzenny miasta i jego zabudowa. 
 Turystyce przyjazdowej do Szczecina sprzyja rozwijająca się sieć międzyna-
rodowych połączeń promowych, kolejowych i lotniczych, stałych i sezonowych 
powiązań żeglugą śródlądową, także z portami w Niemczech, jak również urucha-
mianie nowych przejść granicznych na terenie województwa, a od końca 2007 roku 
wejście Polski do strefy Schengen. Ponad 70% turystów zagranicznych przekracza-
jących granicę przybywa do Szczecina przejeżdżając tranzytem. Odsetek przekra-
czających granicę państwa przez przejścia graniczne sąsiadujące ze Szczecinem  
i korzystających z noclegu jest niewielki i wynosi ok. 1,5%.  
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1. Baza noclegowa i ruch turystyczny 
 
 W Szczecinie znajdują się 42 obiekty zbiorowego zakwaterowania, dysponu-
jące ponad 5,4 tys. miejsc. Ponad połowa z nich znajduje się w 19 hotelach o zróż-
nicowanym standardzie świadczonych usług. Z bazy noclegowej Szczecina rocznie 
korzysta około 354 tys. turystów, z czego 40% stanowią turyści zagraniczni. Ogól-
ne informacje na temat bazy noclegowej i jej wykorzystania zaprezentowano  
w tabeli 1.  

Tabela 1 
 

Ogólne dane o obiektach zbiorowego zakwaterowania w Szczecinie  
w latach 2006–2009 

 
Baza noclegowa 2006 2007 2008 2009 

Obiekty zbiorowego zakwaterowania ogółem 
Miejsca noclegowe 
Korzystający z noclegów ogółem w tys. 
Korzystający z noclegów turyści zagraniczni  
w tys. 
Udzielone noclegi ogółem w tys. 
Udzielone noclegi turystom zagranicznym w tys. 
W tym: 

43 
5205 

352,4 
175,1 

 
630.8 
320,8 

 

46 
5642 

375,6 
160,4 

 
669,4 
303,7 

42 
5042 

369,6 
141,1 

 
659,6 
267,2 

42 
5431 

354,2 
139,9 

 
618,4 
256,2 

Hotele 
Miejsca noclegowe 
Udzielone noclegi w tys. 

17 
2977 

483,2 

18 
3155 

505,0 

18 
3233 

500,4 

19 
3608 

464,7 
Inne obiekty hotelowe 
Miejsca noclegowe 
Udzielone noclegi w tys. 

13 
616 

60,0 

15 
690 

70,4 

13 
607 

72,7 

12 
608 

63,6 
Szkolne schroniska młodzieżowe 
Miejsca noclegowe 
Udzielone noclegi w tys. 

4 
264 

26,9 

4 
264 

27,0 

4 
254 

19,9 

4 
244 

23,5 
Zespoły ogólnodostępnych domków  
turystycznych 
Miejsca noclegowe 
Udzielone noclegi w tys.  

 
1 

66 
7,5 

 
1 

66 
6,5 

 
1 

66 
5,5 

 
1 

66 
4,4 

Kempingi 
Miejsca noclegowe 
Udzielone noclegi w tys.   

1 
150 
7,7 

1 
150 
8,6 

1 
150 
7,4 

1 
150 
7,7 

Pozostałe obiekty niesklasyfikowane 
Miejsca noclegowe 
Udzielone noclegi w tys. 

7 
1132 
45,4 

7 
1317 
51,9 

5 
714 

47,8 

5 
755 

54,4 
 
Źródło: Główny Urząd Statystyczny.  
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 Z danych przedstawionych w tabeli 1 wynika, że w latach 2006–2007 w hote-
lach liczba udzielonych noclegów rosła, a od 2008 roku zaczęła ona maleć. Podob-
nie sytuacja wygląda w przypadku danych ogółem dla wszystkich obiektów zbio-
rowego zakwaterowania w Szczecinie, zarówno w odniesieniu do korzystających, 
jak i udzielonych noclegów. Począwszy od 2006 roku obserwuje się spadek liczby 
korzystających z noclegów turystów zagranicznych, jak i liczby udzielonych im 
noclegów. 
  W Szczecinie baza noclegowa jest zróżnicowana i może spełniać różne po-
trzeby turystów. W ciągu kilku ostatnich lat można zaobserwować znaczną poprawę 
sytuacji w schroniskach oraz hotelach. Ogólny stan techniczny turystycznej bazy 
noclegowej ocenia się jako dobry. 
 W 2008 roku do Szczecina przyjechało około 0,6 mln turystów krajowych  
i tyle samo zagranicznych1. Głównym motywem wizyt turystów zagranicznych  
w mieście była turystyka i wypoczynek (40% wszystkich przyjazdów). Odwiedziny 
krewnych lub znajomych stanowiły cel 22% przyjazdów (najwyższy udział wśród 
omawianych miast). Szczecin charakteryzował się najniższym udziałem przyjaz-
dów w interesach i sprawach służbowych (19% przyjazdów – najczęściej związa-
nych z obsługą środków transportu) oraz tranzytu (4% przyjazdów). Szczecin nale-
żał do miast o najwyższym udziale przyjazdów zorganizowanych przy pomocy biur 
podróży – przyjazdy związane z wykupieniem części usług lub dokonaniem rezer-
wacji stanowiły 28% ogółu. Średnia długość pobytu w mieście wynosiła 4,5 nocy. 
Pobyty trwające 2–4 dni były wśród turystów zagranicznych równie częste jak te 
trwające 5–8 dni. Szczecin był najczęściej spośród omawianych miast odwiedzany 
przez kobiety i osoby starsze w wieku co najmniej 55 lat, częściej też przyjeżdżała 
tu młodzież w wieku do 24 lat. 
 W 2008 roku Szczecin pod względem liczby obsłużonych pasażerów (przyla-
tujących i odlatujących w ruchu krajowym i międzynarodowym) zajął ostatnie 
miejsce w grupie omawianych miast – obsłużył 1% wszystkich pasażerów korzysta-
jących z polskich lotnisk. 
 W porównaniu do 2007 roku liczba przewiezionych pasażerów wzrosła  
o 31%. Wśród cudzoziemców przekraczających granicę Polski w porcie lotniczym 
przeważali mieszkańcy Wielkiej Brytanii. Pozostałe najliczniej reprezentowane 
kraje to Norwegia i Irlandia. 
 W 2008 roku z bazy noclegowej zbiorowego zakwaterowania w Szczecinie 
skorzystało 17% Polaków i 37% turystów zagranicznych spośród korzystających  
z takiej bazy w całym województwie zachodniopomorskim. Wśród turystów zagra-
nicznych nocujących w rejestrowanej bazie przeważali Niemcy i Duńczycy. Ponad-

                                                 
1  Badania przeprowadzone przez Instytut Turystyki w 2008 roku w dziesięciu miastach 

Polski, tj.: w Białymstoku, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Szczeci-
nie, Warszawie i Wrocławiu: B. Radkowska, Turystyka polska w 2008 roku. Wielkie miasta, 
Instytut Turystyki, Warszawa 2009. 
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to najliczniej przyjeżdżali goście ze Szwecji, Norwegii i Holandii. Średnia długość 
pobytu turystów zagranicznych korzystających z rejestrowanej bazy wynosiła 1,9 
nocy, a krajowych – 1,7 nocy. W hotelach zatrzymało się 80% turystów krajowych 
i 89% zagranicznych korzystających z rejestrowanej bazy noclegowej. Ponadto 
najczęściej nocowano w innych obiektach hotelowych (tzn. obiektach pełniących 
funkcję hoteli, moteli lub pensjonatów, ale bez nadanej kategorii). Inną najczęściej 
wykorzystywaną przez Polaków bazą były obiekty niesklasyfikowane, a przez tury-
stów zagranicznych – kempingi. 
 Ważnym miernikiem aktywności władz lokalnych w zakresie turystyki jest 
wielkość wydatków na turystykę z budżetu miasta. Z danych GUS wynika, że  
w 2009 roku Szczecin na turystykę przeznaczył ponad 10-krotnie mniej środków 
(656 430 zł) niż na przykład Gdańsk (6 860 287 zł), również miasto portowe. 
 
 
2. The Tall Ships’ Races a gospodarka Szczecina 
 
 W czasie finału regat The Tall Ships’ Races 2007 w Szczecinie łączny obrót 
pieniężny wyniósł ponad 250 mln złotych2. Według szacunków przeciętnie turysta 
na jeden dzień pobytu wydał 148 zł. Oznacza to, że sierpniowa impreza była nie 
tylko sukcesem promocyjnym i organizacyjnym, ale także finansowym dla gospo-
darki Szczecina. Według informacji szczecińskiego Urzędu Miasta na organizację 
finału The Tall Ships’ Races wydano 47,5 mln zł. Wydatki związane z realizacją 
kontraktu z STI – organizatorem regat – to 4,5 mln. W tej kwocie znalazła się m.in. 
opłata licencyjna 100 tys. euro, goszczenie załóg i obsługa wszystkich jednostek 
uczestniczących w wyścigu żaglowców. Na inwestycje różnego typu miasto prze-
znaczyło 25,4 mln zł. Na liście przedsięwzięć jest m.in. budowa centrum zarządza-
nia bezpieczeństwem, nowoczesna toaleta miejska i oświetlenie mostu Długiego 
oraz Trasy Zamkowej. Na wydatki bieżące – obsługę imprezy, gwiazdy muzyczne  
i promocję władze Szczecina wydały 17,5 mln zł. Większość środków pieniężnych 
pochodziła z budżetu miasta. Do tego trzeba doliczyć 10 mln zł dotacji z budżetu 
państwa oraz pieniądze z umów sponsorskich. W gotówce miasto otrzymało od 
firm 1,4 mln zł, reszta została rozliczona w barterze. Dzięki tysiącowi ankiet skie-
rowanych do mieszkańców Szczecina oraz turystów krajowych i zagranicznych 
udało się opracować obraz przepływu pieniędzy w tym czasie. Z szacunków wyni-
ka, że w czasie zabawy szczecinianie i turyści zostawili w sumie 250 mln zł, z cze-
go 195 mln zł to pieniądze przyjezdnych. Z tego na terenie samej imprezy (na Wa-
łach Chrobrego i Łasztowni) obie grupy wydały 160 mln zł. Przeciętnie polski tury-
sta na dzień pobytu w Szczecinie przeznaczył 138 zł, zagraniczny 225 zł. Przy oka-
zji ankieterzy zapytali o chęć powrotu do Szczecina. Okazało się, że większość 

                                                 
2  A. Ratuszyński, Obracano milionami. Kasa na żaglach, „Kurier Szczeciński” 5.10.2007. 
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turystów była w Szczecinie po raz pierwszy i chce tu wrócić bądź zastanawia się 
nad ponownym przyjazdem. 
 Istotna również wydaje się ocena uczestników finału regat TSR 2007 dotyczą-
ca atrakcyjności samej imprezy, jak i Szczecina jako miejsca destynacji turystycz-
nej. Badania takie zostały przeprowadzone przez Zakład Gospodarki Turystycznej  
i Uzdrowiskowej Katedry Zarządzania Turystyką Wydziału Zarządzania i Ekono-
miki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego3. Wyniki badań wskazują m.in., że: 

 Prawie 73% uczestników korzystało z noclegu, w tym ponad 45% turystów 
nocowało w hotelu, 20% u rodziny/znajomych, 16% na statku/jachcie, 8% 
w kwaterze prywatnej, a 6% w pensjonacie. 

 Ponad 90% respondentów oceniło atrakcyjność turystyczną Szczecina jako 
dobrą bądź bardzo dobrą. 

 Ponad 80% przyjezdnych oceniło dostępność i jakość usług gastronomicz-
nych jako dobrą bądź bardzo dobrą. 

 Ponad 80% uczestników regat oceniło dobrze bądź bardzo dobrze poziom 
bezpieczeństwa w czasie imprezy. 

 Prawie 80% gości oceniło dobrze bądź bardzo dobrze kontakty z miesz-
kańcami. 

 Prawie 70% odwiedzających oceniło Szczecin jako miasto czyste, nato-
miast prawie 9% było odmiennego zdania. 

 Ponad 90% respondentów oceniło poziom organizacji imprezy jako dobry 
bądź bardzo dobry. 

 Około 90% przyjezdnych oceniło zarówno dostęp do informacji na temat 
imprezy, jak i dostępność atrakcji podczas imprezy jako dobry bądź bardzo 
dobry. 

 Prawie 90% osób oceniło dobrze bądź bardzo dobrze kompetencje pracow-
ników obsługi. 

 W praktyce przyjezdni przy okazji finału regat przede wszystkim zwiedzali 
miasto (72%), robili zakupy (56%), brali udział w wycieczkach po okolicy 
(50%), korzystali z oferty rozrywkowej (48%), brali udział w wydarzeniach 
kulturalnych (24%) i uprawiali sport (20%). 

 Ponad 80% gości oceniło ofertę Szczecina podczas trwania finału TSR 
2007, w porównaniu do innych imprez tego typu, jako dobrą bądź bardzo 
dobrą. 

 Prawie 70% odwiedzających zadeklarowało ponowny przyjazd do Szczeci-
na, przy jedynie 2% głosów przeciwnych. 

 Pierwotnym i podstawowym założeniem organizacji regat było wykreowanie 
w ujęciu długofalowym Szczecina jako ośrodka-miasta turystyki morskiej. Zorgani-

                                                 
3  Badania ankietowe zostały przeprowadzone w okresie 47 lipca 2007 roku w Szczecinie 

podczas finału regat TSR 2007, na próbie 557 osób. 
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zowanie regat miało być poprzedzone zbudowaniem odpowiedniej infrastruktury, 
głównie marin. Inwestycje nie zostały zrealizowane, zatem regaty nie pozostawiły 
po sobie nic materialnego, poza toaletą miejską na Wałach Chrobrego. Impreza 
została zrealizowana skutecznie. Pozycja Szczecina jako ośrodka turystyki morskiej 
nad Bałtykiem nie została jednak umocniona. Cel budowy infrastruktury dla tury-
styki wodnej (morskiej) w Szczecinie można podjąć, przygotowując się do organi-
zacji kolejnych regat w 2013 roku. 
 Osiągnięto kilka pozytywnych efektów, głównie krótkotrwałych: 

1. Zorganizowano w sposób skuteczny i atrakcyjny dużą imprezę plenerową, 
osiągnięto zatem sukces oraz pozytywnie ukształtowano wizerunek Szcze-
cina w Polsce i za granicą. 

2. Zapewniono mieszkańcom Szczecina i odwiedzającym jednodniowym 
możliwość udziału w imprezie plenerowej z wieloma atrakcjami, osiągnię-
to więc efekt społeczny i polityczny, liczba uczestników imprezy to, jak się 
szacuje, ok. 2 mln, tylko znikoma część to turyści (baza noclegowa nie była 
w stanie przyjąć zbyt wielu turystów). 

3. Ożywiono handel i usługi w okresie bezpośrednio poprzedzającym, w cza-
sie trwania i krótko po zakończeniu (przychody oszacowano na poziomie 
250 mln zł). 

 Ponadto zakończono kilka inwestycji infrastrukturalnych w mieście, które 
trwały od dłuższego czasu, a zbliżający się czas regat przyspieszył ich oddanie  
– dotyczy to inwestycji drogowych, komunikacyjnych oraz tzw. małej infrastruktu-
ry miejskiej oraz remontu (o tymczasowym efekcie) Dworca Głównego. Praktycz-
nie nie osiągnięto znaczących trwałych efektów gospodarczych. Nie stworzono 
nowych miejsc pracy i nie rozwinięto infrastruktury techniczno-społecznej. 
 
 
3. Potencjał infrastruktury turystycznej Szczecina w zakresie możliwości  

 rozwoju turystyki biznesowej 
 
 Elementem zagospodarowania turystycznego istotnym dla rozwoju turystyki 
konferencyjnej jest szeroko rozumiana baza noclegowo-gastronomiczna. Będą do 
niej należały przede wszystkim wysokiej klasy hotele i restauracje, ale również 
obiekty, których zaplecze pozwala na zorganizowanie imprezy konferencyjnej. 
 W Szczecinie znajduje się 19 hoteli, które posiadają około 50 sal konferencyj-
nych z 3950 miejscami. Najważniejsze z nich to: czterogwiazdkowe Radisson Blu, 
Novotel, Hotel Park, Atrium, trzygwiazdkowe: Neptun, Panorama, Focus, Silver 
Hotel & Gokart Center, Bończa oraz dwugwiazdkowe: Campanile i Ibis. Najwięk-
sze sale, jakimi dysponują hotele, są przeznaczone na około 300 uczestników. Wie-
le hoteli jednak jest elastycznych jeśli chodzi o pojemność i może swobodnie łączyć 
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ze sobą różne sale, przez co jest możliwość zaspokojenia potrzeb organizatora pla-
nującego duże zjazdy. 
 Do wachlarza możliwości miejsc organizacji konferencji należy również kata-
log miejsc oryginalnych. Należą do nich m.in.: 

 centrum targowo-wystawiennicze (hale Międzynarodowych Targów 
Szczecińskich), 

 muzea (Muzeum Narodowe, Muzeum Morskie, Galeria Sztuki Współcze-
snej, Muzeum Historii Szczecina), 

 kina (Multikino, Helios, Zamkowe oraz Pionier – kino, które otrzymało 
certyfikat Guinness World Records jako najstarsze kino świata działające 
nieprzerwanie od 1909 roku),  

 stocznia (Stocznia Szczecińska – przykładem możliwości zrobienia tam 
wielkiej imprezy był koncert „Polskie Requiem” Krzysztofa Pendereckiego 
w historycznej hali stoczniowej K-1), 

 teatry (Polski, Współczesny, Pleciuga), 
 zabytki (Zamek Książąt Pomorskich z salą Bogusława i Anny Jagiellonki), 
 aule ośrodków naukowych (Uniwersytet Szczeciński, Zachodniopomorski 

Uniwersytet Technologiczny, Pomorski Uniwersytet Medyczny, Akademia 
Morska), 

 centrum konferencyjne (sala kongresowa Uniwersytetu Szczecińskiego, 
która może pomieścić 700 osób), 

 ośrodki kulturalne (Opera na Zamku, Klub 13 Muz, Filharmonia Szczeciń-
ska), 

 statki („Dziewanna”, „Odra Queen” i „Peene Queen”, na których można 
zorganizować imprezę konferencyjną),  

 restauracje (rosyjska „Ładoga” – półwieczny statek wycieczkowy na stałe 
przycumowany przy nabrzeżu szczecińskich Wałów Chrobrego – restaura-
cja, klub, sala konferencyjna oraz kajuty hotelowe), 

 schrony przeciwatomowe (pozostałość po II wojnie światowej) znajdujące 
się pod Dworcem Głównym PKP, gdzie od niedawna wynajmowany jest na 
cele konferencyjne jeden z tuneli (może on pomieścić do 300 osób). 

 W ramach zagospodarowania turystycznego Szczecina funkcjonuje dość sze-
roki wachlarz obiektów i miejsc, również tych niekonwencjonalnych, które są  
w stanie zaspokoić zróżnicowane potrzeby turystów biznesowych. Brakuje jednak 
dużych sal konferencyjnych, w których mogłyby odbywać się kilkutysięczne kon-
gresy. 
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4. Analiza SWOT rynku turystycznego w Szczecinie 
 
 Próba wskazania możliwych kierunków rozwoju turystyki w danej miejsco-
wości powinna zostać poprzedzona analizą otoczenia i poszukiwaniem szans, jakie 
to otoczenie stwarza oraz przewidywaniem potencjalnych zagrożeń dla przyszłego 
rozwoju. Pomocna w tym zakresie może być analiza SWOT rynku turystycznego, 
którą przedstawiono, w odniesieniu do Szczecina, w tabeli 2. 
 

Tabela 2 
 

Analiza SWOT dla szczecińskiego rynku turystycznego 
 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

Atrakcyjne walory turystyczne (przyrodnicze, 
kulturowe) i rekreacyjne 

Niewystarczające środki na promocję tury-
styczną miasta, brak spójnej koncepcji pro-
mocji turystycznej 

Unikatowe położenie miasta – ujście Odry, 
niewielka odległość do Wybrzeża Bałtyckie-
go, bliskość Berlina 

Brak zintegrowanego systemu informacji 
turystycznej w stosunku do innych miejsco-
wości województwa zachodniopomorskiego 

Strefa podmiejska Szczecina – duża ilość 
akwenów i terenów zielonych 

Ograniczenie działań związanych z turystyką 
do rynku wewnętrznego (mieszkańców). 
Polityka turystyczna miasta utożsamia tury-
stykę tylko z rekreacją i zagospodarowaniem 
czasu wolnego, nie kieruje się na ruch przy-
jazdowy 

Dobrze rozwinięta baza gastronomiczna 
i hotelowa 

Niedostatecznie rozwinięta infrastruktura 
transportowa miasta 

Portowy i tranzytowy charakter miasta Niedostateczna sieć parkingów w mieście, 
zwłaszcza dla autokarów 

Wyspecjalizowana kadra pracowników sekto-
ra turystyki 

Brak integracji „środowiska turystycznego” 
Szczecina, brak koordynacji działań 

Akademicki charakter miasta (uczelnie 
kształcące dla sektora turystycznego) 

Mała aktywność Szczecińskiej Lokalnej 
Organizacji Turystycznej 

Zachodniopomorski Szlak Żeglarski Niski stopień wykorzystania miejsc noclego-
wych w bazie hotelowej 

Zaangażowanie władz miejskich w zakresie 
organizacji imprez turystycznych (np. sukces 
The Tall Ships’ Races) 

Trudności związane z rewitalizacją śródmie-
ścia 

Miejski Szlak Turystyczny Zbyt mała oferta dla odwiedzających jedno-
dniowych 

Działania Zachodniopomorskiej Regionalnej 
Organizacji Turystycznej, Zachodniopomor-
skiej Izby Turystyki oraz Północnej Izby 
Gospodarczej w zakresie współpracy z branżą 
turystyczną 

Brak centrum kongresowego 

 Brak hali widowiskowej, aquaparku 
 Niedostateczny rozwój tras rowerowych 



Gospodarka turystyczna miasta Szczecina w aspekcie rozwoju turystyki… 91

SZANSE ZAGROŻENIA 

Bliskie sąsiedztwo Niemiec, zwłaszcza aglo-
meracji Berlina 

Niedostateczne środki na rozwój infrastruktu-
ry turystycznej i paraturystycznej, w tym 
zwłaszcza transportowej 

Budowa drogi S3 Konkurencja innych dużych miast polskich 
Pozyskanie środków UE na rozwój infra-
struktury turystycznej i paraturystycznej, 
rewitalizację walorów kulturowych, organi-
zację imprez turystycznych itp. 

Marginalizacja portu lotniczego w Golenio-
wie ze względu na rozwój międzynarodowe-
go lotniska w Berlinie i planowaną budowę 
portu lotniczego w Koszalinie 

Organizacja masowych imprez turystycznych 
w oparciu o portowy charakter miasta i do-
stęp do wód morskich 

Brak realizacji strategii rozwoju turystyki  
w mieście oraz brak polityki skierowanej na 
turystykę przyjazdową może spowodować 
marginalizację turystyczną miasta 

Zagospodarowanie terenów portowych 
i nabrzeża dla potrzeb rozwoju turystyki 
morskiej 

Brak wystarczających środków na promocję 
turystyczną miasta może spowodować ogra-
niczenie rozpoznawalności miasta jako zna-
czącego ośrodka przyjmującego turystów 

Realizacja strategii rozwoju marki Szczecina Wyrównywanie się cen po obu stronach 
granicy – ograniczone możliwości rozwoju 
turystyki zakupowej 

Rozwój szlaków żeglarskich z wykorzysta-
niem połączenia drogą wodną Szczecina 
i Berlina 

Brak współpracy pomiędzy Urzędem Miasta, 
branżą turystyczną i organizacjami turystycz-
nymi doprowadzi do rozwoju działań niesko-
ordynowanych 

 
Źródło: opracowanie własne. 
 
5. Postulowane kierunki rozwoju gospodarki turystycznej w Szczecinie 
 
 Część analityczna sugeruje, że Szczecin jest miastem, które z punktu widzenia 
strumieni ruchu turystycznego wiąże turystykę z kierunkiem niemieckim. Jest to 
bezsprzecznie główny kierunek turystyki zagranicznej przyjazdowej. 
 Potencjalnym segmentem rynku turystycznego dla Szczecina są, mimo 
wszystko, turyści z Polski. Dopiero następnie należy analizować turystów zagra-
nicznych, gdzie rzeczywiście decydujący udział posiadają turyści i wycieczkowicze 
z Niemiec, a dalej Skandynawowie (Szwedzi, Duńczycy) i pozostali (Brytyjczycy, 
obywatele państw graniczących z Polską od wschodu i południa, pozostałych kra-
jów Unii Europejskiej i państw Dalekiego Wschodu). Liczby turystów zagranicz-
nych nie są analizowane, ale z przekonaniem można stwierdzić, że są nieznaczące 
w kształtowaniu efektów branży turystycznej. 
 Bardziej istotną kwestią jest opracowanie oferty turystycznej na poziomie 
miasta i wykreowanie wizerunku turystycznego miasta, biorąc pod uwagę dotych-
czasowe motywy przyjazdów oraz potencjalne możliwości rozwoju funkcji tury-
stycznej w mieście. Decydujące znaczenie w Szczecinie powinny mieć następujące 
formy turystyki: 

 turystyka miejska (poznawcza, kulturalna, zakupowa), 
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 turystyka biznesowa (konferencyjna, kongresowa, targowa, spotkania biz-
nesowe), 

 turystyka aktywna (wodna, rowerowa, sportowa).  
 Do wielu z tych form turystyki brakuje w Szczecinie odpowiednich elemen-
tów zagospodarowania turystycznego. Jakkolwiek uznać można, że z punktu wi-
dzenia turystyki miejskiej Szczecin jest dobrze przygotowany, to oferta nie jest zbyt 
atrakcyjna (poza motywami zakupowymi). 
 W zakresie turystyki biznesowej można wskazać kilka obiektów zagospoda-
rowania turystycznego (wybrane hotele – np. Radisson Blu, sala kongresowa Uni-
wersytetu Szczecińskiego, obiekty Międzynarodowych Targów Szczecińskich) 
sprzyjających budowaniu tej formy turystyki jako wiodącej. Barierą jest jednak 
mała liczba podmiotów, które kreowałyby ruch turystyczny w tym zakresie (np. 
central przedsiębiorstw i instytucji o ponadregionalnym zasięgu działania). 
 Wydaje się, że przy odpowiednim zaangażowaniu finansowym i współpracy  
z inwestorami zewnętrznymi Szczecin mógłby się stać centrum turystyki aktywnej 
(żeglarskiej i rowerowej, sportowej). Poprzez budowę obiektów sportowych i wy-
korzystanie już istniejącej infrastruktury w mieście można byłoby organizować 
imprezy nawet o skali europejskiej. Istotną przesłanką twierdzenia o podatności 
Szczecina na turystykę aktywną jest wskazywany problem tranzytowego ruchu 
turystycznego. Dzięki ofercie w zakresie turystyki aktywnej istnieją potencjalne 
możliwości, by turyści przejeżdżający przez Szczecin (np. fragmentem autostrady 
A6) skorzystali z krótkotrwałej (jedno- lub kilkudniowej) wizyty w Szczecinie. Do 
już istniejących przedsięwzięć zaliczyć można: turnieje tenisowe, zawody kolarstwa 
torowego, zawody lekkoatletyczne, turnieje na dostępnych publicznie polach gol-
fowych sąsiadujących ze Szczecinem – w Binowie i budowanym polu w Kołba-
skowie, zawody kartingowe w gminie Kołbaskowo, mecze piłkarskie.  
 Brakuje jednak tych elementów zagospodarowania, które od lat są w planach  
i które mogłyby służyć mieszkańcom oraz w sposób masowy turystom przyjeżdża-
jącym w celach rekreacyjno-sportowych. Chodzi tutaj o przystanie żeglarskie wraz 
z odpowiednim zagospodarowaniem, aquapark, ale także park rozrywki. Wymie-
nione elementy zagospodarowania w sposób decydujący zintensyfikowałyby ruch 
turystyczny w sezonie letnim oraz w miesiącach bezpośrednio poprzedzających  
i następujących (tj. od maja do września). Turyści przyjeżdżający nad polskie mo-
rze na odcinku Wybrzeża Szczecińskiego mogliby traktować Szczecin jako natural-
ne uzupełnienie ich przyjazdów wypoczynkowych, a w okresie niepogody wymie-
nione atrakcje decydowałyby o sposobie organizacji czasu związanego z ich poby-
tem w regionie. Podkreślałoby to charakter tranzytowy miasta, ale uruchamiałoby 
także zainteresowanie istniejącymi ofertami: noclegową, gastronomiczną, kultural-
ną.  
 Należy także pamiętać, że członkostwo Polski w Unii Europejskiej i obecność 
w strefie Schengen kreuje Szczecin jako centrum regionu Pomorza Zachodniego  
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w ujęciu transgranicznym. Zniesienie barier komunikacyjnych na granicach ułatwia 
przyjazdy mieszkańców Meklemburgii, Brandenburgii i Berlina oraz turystów 
przebywających w tych regionach Niemiec do Szczecina w celach turystyki aktyw-
nej, przy okazji łącząc inne motywy turystyki miejskiej bądź biznesowej.  
 Sugerowane działania rozwoju zagospodarowania turystycznego pozostają  
w ścisłym związku z nakładami inwestycyjnymi. Większość z koniecznych do 
przeprowadzenia działań wiąże się z wydatkami publicznymi, jak na przykład dzia-
łania dotyczące infrastruktury komunikacyjnej, ale także z elementami zagospoda-
rowania dla potrzeb turystyki aktywnej czy biznesowej. Inwestycje turystyczne 
powinny być podejmowane przez miasto wraz z podmiotami gospodarki turystycz-
nej, traktowanej odpowiednio szeroko: hotelarzy, restauratorów, organizatorów 
turystyki przyjazdowej, przewoźników, handlowców, przedstawicieli niemal całego 
sektora usług. Ponadto działania związane z rozwojem turystyki należy koordyno-
wać na poziomie organizacji zajmujących się integracją samorządu i branży, tj.  
w ujęciu lokalnym – Szczecińskiej Organizacji Turystycznej oraz biorąc pod uwa-
gę, że Szczecin jest centrum regionu – Zachodniopomorskiej Regionalnej Organi-
zacji Turystycznej. Współpraca powinna zapewnić harmonizację działań podmio-
tów będących oferentami pojedynczych (cząstkowych) usług turystycznych i para-
turystycznych oraz koncepcji rozwoju turystycznego miasta. 
 Koniecznym warunkiem rozwoju gospodarki turystycznej w Szczecinie jest 
podjęcie skonkretyzowanych działań opartych o jasno określone kryteria i cele. 
Najlepiej w formie zwartego dokumentu, tj. strategii rozwoju gospodarki turystycz-
nej w mieście lub polityki turystycznej miasta. Koncepcja dokumentu powinna 
przedstawić diagnozę stanu gospodarki turystycznej wraz z rolą Urzędu Miasta oraz 
wskazywać cele i konkretne działania na kolejne lata. 
 Przygotowanie, uchwalenie oraz wdrożenie dokumentu dotyczącego rozwoju 
gospodarki turystycznej nie jest warunkiem koniecznym, ale przynajmniej pożąda-
nym dla jej rozwoju. Oparcie się na konkretnych zapisach ułatwi realizację zadań, 
zwłaszcza w aspekcie współpracy miasta z przedsiębiorcami turystycznymi i orga-
nizacjami, które za cel stawiają sobie rozwój gospodarki turystycznej w Szczecinie.  
 Dotychczasowe doświadczenia dotyczące dokumentów związanych z turysty-
ką w Szczecinie prowadzą do przekonania, że władze miasta ograniczały zagadnie-
nia rozwoju turystyki niemal wyłącznie do turystyki wyjazdowej i rekreacji. Wska-
zywano bowiem na działania związane z podmiotami zajmującymi się sprzedażą 
ofert turystycznych do innych destynacji (krajowych i zagranicznych). Problem ten 
znajduje się absolutnie poza gestią władz miejskich. Ponadto w zapisach dokumen-
tów podkreślano rangę elementów zagospodarowania turystycznego (rekreacyjne-
go), głównie z myślą o mieszkańcach. 
 W niewielkim zakresie lub wcale nie dostrzegano problemu kluczowego dla 
rozwoju gospodarki turystycznej w mieście, jakim jest turystyka przyjazdowa (za-
graniczna i krajowa) oraz konieczność rozwoju infrastruktury lokalnej i turystycz-
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nej do tych potrzeb wraz z koniecznością dostosowania jej do zdywersyfikowanych 
potrzeb turystów z punktu widzenia możliwych do rozwoju form turystyki. 
 Nie budzi wątpliwości to, że turystyka przyjazdowa (miejska, biznesowa, 
aktywna) oraz oferta skierowana na ten rynek jest decydującym czynnikiem rozwo-
ju gospodarki turystycznej, jak również całej gospodarki miasta. Jednoznacznym 
potwierdzeniem powyższych stwierdzeń jest stanowczo za niski budżet promocyjny 
na turystykę. Promocja turystyczna powinna być organizowana w aglomeracjach 
oraz regionach w Polsce i innych państwach, które są rzeczywistymi i potencjalny-
mi obszarami emisji ruchu turystycznego do Szczecina. 
 
 
THE INFLUENCE OF BUSINESS TOURISM ON THE TOURISM ECONOMY 

IN SZCZECIN 
 
 

Summary 
 
 In the article the authors analyzed all elements that determine the development  
of tourism economy in Szczecin. Special attention has been paid to business tourism. 
There were described tourism attractions, infrastructure and data concerning tourism 
flow in the city. Moreover there is presented the impact of The Tall Ships’ Races 2007 
event on city’s economy and estimated the potential of tourism infrastructure in Szcze-
cin. The SWOT analysis concludes the paper. 
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Wstęp 
 
 Segment grupowej turystyki biznesowej charakteryzuje się większymi śred-
nimi wydatkami, mniejszą sezonowością czasową i przestrzenną oraz zdecydowa-
nie niższymi dysfunkcjami ruchu turystycznego w porównaniu do segmentu tury-
styki wypoczynkowej. Z tego względu dla wielu regionów turystycznych, a zwłasz-
cza dla miast i aglomeracji, rozwój produktu grupowej turystyki biznesowej jest 
szansą na poprawę sytuacji na rynku pracy, dodatkowe przychody związane  
z wpływami z podatków oraz napływem inwestycji związanych z turystyką 
(zwłaszcza w budownictwie). 
 Budowa produktu turystyki biznesowej oraz jego marketing przekracza jednak 
możliwości poszczególnych hoteli, które są największymi beneficjentami tego typu 
turystyki. Ze względu na trudności wyłączenia poszczególnych przedsiębiorstw 
hotelarskich z konsumpcji potencjalnych korzyści z rozwoju turystyki biznesowej, 
w wymienionych obszarach konieczne są działania grupowe. Poza jednostkami 
samorządu terytorialnego elementami produktu turystyki biznesowej mającymi 
charakter dóbr publicznych zajmują się organizacje nazywane Convention Bureau 
(CB).  
 W artykule przedstawione zostaną najważniejsze problemy związane z funk-
cjonowaniem tego typu organizacji, a zwłaszcza z finansowaniem ich działalności. 
Zaprezentowane zostaną także teoretyczne aspekty funkcjonowania Convention 
Bureau oraz modelowe rozwiązania w zakresie ich finansowania i obszaru działal-
ności.  
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1. Rola Convention Bureau na rynku turystycznym  
 
 Pomimo że spotkania i konferencje gromadzące ogromną liczbę uczestników 
odbywały się od chwili powstania państw i organizacji kościelnych (Sobory Waty-
kańskie, Zjazd Gnieźnieński, Kongres Wiedeński itp.), to dopiero pierwsza rewolu-
cja przemysłowa w drugiej połowie XIX wieku oraz związana z nią zmiana organi-
zacji oraz formy prawnej przedsiębiorstw (powstanie trustów, konieczność współ-
pracy i handlu na olbrzymich obszarach1) spowodowały znaczący wzrost popytu na 
organizację spotkań oraz usług komplementarnych. Wzrost potrzeby organizacji 
spotkań tak dużych pod względem liczby uczestników oraz związane z tym wielkie 
korzyści dla lokalnych gospodarek spowodowały konkurencję pomiędzy zaintere-
sowanymi miastami. Początkowo hotelarze sami promowali miasta, w których po-
siadali siedzibę, jako dogodne miejsca do organizacji spotkań wraz z promocją 
swoich usług, niemniej jednak ze względu na korzyści dla całych obszarów marke-
ting grupowej turystyki biznesowej zlecony został organizacjom zewnętrznym.  
W ten sposób na bazie środków branży powstały pierwsze Convention Bureau2  
w USA  w Detroit (1898), Cleveland (1904), Atlantic City (1908) i San Francisco 
(1910)3. Proliferacja Convention Bureau w Europie i innych krajach rozwiniętych 
nastąpiła jednak dopiero wraz ze wzrostem gospodarczym po II wojnie światowej. 
Przyczyn rozwoju CB należy szukać zarówno po stronie popytowej (wzrost gospo-
darczy, wzrost ruchu turystycznego ogólnie), jak i podażowej (zmiany technolo-
giczne, wzrost wydatków publicznych itp.)4.  
 W literaturze Convention Bureau (czasem określane jako Convention and 
Visitor Bureau – CVB, które, zwłaszcza w USA, oznacza organizację odpowie-
dzialną również za marketing terytorialny skierowany do sektora turystyki wypo-
czynkowej) definiowane jest jako organizacja zajmująca się dostarczaniem infor-
macji oraz marketingiem skierowanym do potencjalnych organizatorów konferencji 
i kongresów na temat produktu turystyki biznesowej na obszarze działania danej 
organizacji5. Przyjmuje się, że zapewnienie neutralności informacji dla potencjal-
nych organizatorów konferencji wymaga funkcjonowania CB jako organizacji  

                                                 
1  Więcej na temat zmian organizacji przedsiębiorstw w: N. Rosenberg, L. Birdzell, Histo-

ria kapitalizmu, Signum, Kraków 1994, s. 301–330. 
2  „Convention Bureau” jest wyrażeniem angielskim, które nie jest tłumaczone na język 

polski (dawniej spotykało się również określenie „Biuro Konferencji i Kongresów”). Pojęcie 
convention pochodzi od łacińskiego convenire: com- (wspólnie) i venire (przychodzić). Bureau 
oznacza biuro. Por. http://www.etymonline.com, 27.01.2010. 

3  K. Weber, K. Chon, Convention Tourism, International Research and Industry Perspec-
tives, Haworth, 2002, s. 4. 

4  Ibidem, s. 6. 
5  Por. m.in. A. Seaton, M. Bennett, Marketing Tourism Products, Thompson, London 

1996, s. 331; A. Beaver, A Dictionary of Travel and Tourism Terminology, CABI Publishing, 
Oxon 2005, s. 110. 
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non-profit6. Według Encyklopedii Turystyki7 występuje duża różnorodność w za-
kresie finansowania oraz zadań pełnionych przez CB. 
 Poza marketingiem terytorialnym w zakresie turystyki biznesowej, który  
z definicji jest zadaniem każdego Convention Bureau, do zadań tego rodzaju insty-
tucji zalicza się również wypracowywanie wizerunku regionu, prowadzenie badań  
i statystyk w zakresie turystyki biznesowej, lobbing w interesie branży turystycznej 
oraz utrzymywanie relacji z branżą turystyczną w regionie8. Ze względu na fakt, iż 
duża część zadań pokrywa się z zadaniami organizacji odpowiedzialnych za marke-
ting turystyczny regionu (Destination Marketing Organization), konieczny jest 
podział zadań pomiędzy obiema organizacjami oraz wypracowanie spójnego prze-
kazu, m.in. w zakresie interpretacji atrakcji turystycznych oraz wizerunku regionu. 
Liczba zadań wykonywanych przez CB jest również determinowana budżetem 
organizacji oraz jej zdolnością organizacyjną. Ze względu na ograniczone zasoby 
część zadań CB bywa zlecana firmom zewnętrznym.  
 Głównym celem każdego CB jest spowodowanie wzrostu liczby organizowa-
nych w danym regionie spotkań, niemniej jednak, podobnie jak w przypadku mar-
ketingu terytorialnego całego regionu turystycznego9, działalność CB jest tylko 
jednym z elementów wpływających na decyzję organizatora o organizacji spotkania 
w danym miejscu. Według A. Bhatii10 do czynników determinujących dystrybucję 
przestrzenną międzynarodowych konferencji i kongresów należy zaliczyć: istnienie 
CB w regionie, dostępność odpowiednich usług oraz infrastruktury, koszty organi-
zacji konferencji, dostępność centrum kongresowego z odpowiednią liczbą miejsc, 
lokalizację miejscowości w odniesieniu do miejsca zamieszkania uczestników, 
dostępność atrakcji turystycznych, kontekst miejscowości oraz miejsca organizacji 
konferencji do tematu konferencji, marketing organizatorów11. W literaturze często 
zwraca się uwagę na specyfikę podejmowania decyzji w zakresie organizacji du-
żych konferencji i kongresów, która jest zupełnie inna w korporacjach, inna  
w przypadku organizacji non-profit, a inna w przypadku, gdy organizatorem jest 

                                                 
6  Por. P. Kotler, J. Bowen, J. Makens, Marketing for Hospitality and Tourism, Pearson, 

New Jersey 2006, s. 242. 
7  Encyclopedia of Tourism, red. J. Jafari, Routledge, New York 2000, s. 110–111. 
8  Por. Ibidem; A. Seaton, M. Bennett, Marketing…, op.cit.  
9  Por. V. Middleton, J. Clark, Marketing in Travel and Tourism, Butterworth Heinemann, 

Oxford 2002, s. 326–332; N. Morgan, A. Pritchard, R. Pride, Destination Branding, creating the 
unique destination preposition, Elsevier, Oxford 2004, s. 63. 

10  A. Bhatia, International Tourism Management, Sterling, New Delhi 2001, s. 251. 
11  Podobne czynniki wymieniane są również w: J. Carlsen, Issues in Dedicated Convention 

Centre Development with a Case Study of the Perth Convention and Exhibition Centre, Western 
Australia, w: Current Issues in Convention and Exhibition Facility Development, red. R. Nelson, 
Haworth, Binghampton 2004, s. 36–59. 
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instytucja państwowa12. Należy również zwrócić uwagę na zupełnie inny proces 
podejmowania decyzji w przypadku spotkań o charakterze międzynarodowym  
i krajowym13. Decyzje podejmowane są często kolegialnie, z bardzo dużym wy-
przedzeniem.  
 Na większość czynników CB nie może mieć wpływu, niemniej jednak ostatni 
czynnik jest bardzo istotny i wymaga specjalistycznych umiejętności oraz efektyw-
nej współpracy z branżą turystyczną, ogólnopolskim CB, a często również z decy-
dentami, zwłaszcza w przypadku imprez o fundamentalnym znaczeniu dla lokalnej 
gospodarki.  
 
 
2. Problemy finansowania Convention Bureau  
 
 Marketing terytorialny, obok infrastruktury turystycznej, prowadzenia badań 
rynkowych oraz utrzymania niektórych atrakcji turystycznych, należy do elemen-
tów, w zakresie których interwencja podmiotów publicznych jest powszechnie 
uznana za uzasadnioną ze względu na charakter dobra publicznego omawianych 
elementów14. Wydaje się, że funkcjonowanie Convention Bureau do pewnego stop-
nia spełnia kryteria dobra publicznego, tj. brak jest możliwości wykluczenia z kon-
sumpcji efektów pracy CB oraz nie występuje rywalizacja o te dobra. Jeśli porów-
namy produkt turystyki biznesowej i wypoczynkowej, to zauważymy, że w przy-
padku tej pierwszej grupa podmiotów zainteresowanych rozwojem produktu jest 
zdecydowanie mniejsza niż w przypadku drugiej, istnieją zatem potencjalnie więk-
sze możliwości działań kolektywnych branży turystycznej. Z tego też względu  
w przypadku DMO (organizacji odpowiedzialnych za turystyczny marketing teryto-
rialny) praktycznie regułą jest finansowanie publiczne, natomiast CB są w większo-
ści przypadków współfinansowane ze środków branży.  
 Organizacje o charakterze Convention Bureau finansowane są najczęściej  
z bezpośrednich dotacji od podmiotów publicznych. Dotacje te często zależą od 
wielkości podatku turystycznego (przychody, które są wprost proporcjonalne do 
liczby turystów) oraz składek branży turystycznej (permanentnych lub ad hoc)15. 
Przedsiębiorstwa turystyczne płacąc składki członkowskie, oczekują oczywiście 
odpowiedniego quid pro quo i w przypadku, gdy działalność CB nie spełni ich 

                                                 
12  T. Rogers, Conferences and conventions: a global industry, Butterworth Heinemann, Ox-

ford 2003, s. 42. 
13  A. Bhatia, op.cit. s. 252–255. 
14  Por. A. Pawlicz, Dobra publiczne i dobra klubowe na rynku turystycznym w aspekcie 

zrównoważonego rozwoju, w: Zrównoważony rozwój turystyki, red. S. Wodejko, Szkoła Główna 
Handlowa, Warszawa 2008, s. 95–106. 

15  J. Swarbrooke, S. Horner, Business travel and tourism, Butterworth Heinemann, Oxford 
2002, s. 132–134. 
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oczekiwań, tj. nie przełoży się na większe przychody, przedsiębiorstwa mogą zre-
zygnować z członkostwa. Można wyróżnić przynajmniej trzy sposoby ustalania 
składek dla członków CB: 

 składka stała, czasem zależna od typu przedsiębiorstwa, 
 składka zmienna (w zależności od liczby pokoi) dla przedsiębiorstw hote-

larskich, 
 składka oparta na wielkości przychodu. 

 Najczęściej składki kalkulowane są jako kombinacja wyżej wymienionych 
elementów. Większość CB na swoich stronach internetowych nie umieszcza infor-
macji o wysokości składek, udostępniając je jedynie zainteresowanym podmiotom. 
Praktycznie wszystkie CB różnicują wielkość składek, biorąc pod uwagę typ i wiel-
kość przedsiębiorstwa w celu maksymalizowania przychodów i dostosowania wiel-
kości składki do potencjalnych korzyści z uczestnictwa dla danej jednostki16. 
Składki dla przedsiębiorstw hotelarskich obejmują najczęściej opłatę stałą oraz 
opłatę dodatkową w zależności od liczby pokoi lub miejsc. Przykładowo CB Derry 
(Wielka Brytania) ustaliło składkę w wysokości 200 funtów dla hoteli plus 10 fun-
tów za każdy pokój, a dla schronisk młodzieżowych odpowiednio 100 i 6 funtów17. 
Central Massachusetts CB ustaliło składkę dla hoteli w wysokości 10 dolarów za 
pierwsze 100 pokoi i 5 za każdy następny18. W obu powyższych przypadkach 
składka jest degresywna, tj. im większy hotel, tym niższa składka w przeliczeniu na 
jeden pokój. Inną strategię przyjęło Puerto Rico (USA) Convention Bureau,  
w przypadku którego opłaty dla małych hoteli (do 50 pokoi) wynoszą 250 dolarów, 
hotele o liczbie pokoi do 125 płacą 625 dolarów, te o liczbie pokoi między 126  
a 150 płacą 6 dolarów za pokój i kolejno: 151–200 pokoi – 7 dolarów za pokój; 
201–350 pokoi – 13 dolarów za pokój, a w przypadku hoteli posiadających powyżej 
350 pokoi opłata wynosi nawet 20 dolarów za pokój19. W tym przypadku przyjęto 
zatem taryfę degresywną do 125 pokoju i progresywną (dla obiektów od 126 poko-
ju), wychodząc z założenia, że większe hotele odnoszą większe korzyści z działal-
ności CB (według danych CB Puerto Rico dwie trzecie obłożenia w miejscowych 
hotelach to turyści biznesowi). Składki dla innych podmiotów ustalane są najczę-
ściej jako stałe, zależne do przychodów lub nawet powierzchni użytkowej. Różni-
cowanie obejmuje najczęściej kilkanaście różnych składek, ale ich lista może być 
rozszerzona nawet do kilkudziesięciu20. CB Townsville (Australia) ustaliło jedynie 
cztery wysokości stawek członkowskich, różnicując stawki nie w oparciu o typ  

                                                 
16  Wyjątkiem od tej reguły jest działalność australijskiego Sunshine Coast Convention Bu-

reau, które ustaliło roczną składkę w wysokości 570 AUD, niezależnie od typu i wielkości przed-
siębiorstwa; www.sccb.net.au, 01.02.2010. 

17  www.derryvisitor.com, 01.02.2010. 
18  www.centralmass.org, 01.02.2010. 
19  www.meetpuertorico.com, 01.02.2010. 
20  Ibidem. 
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i wielkość przedsiębiorstwa, ale w oparciu o korzyści dla obiektu. Wybrane elemen-
ty przedstawiono w tabeli 1. 

Tabela 1 
 

Składki członkowskie w CB Townsville Australia oraz wybrane korzyści 
 

Składka 
członkowska 

230 AUD 740 AUD 2002 AUD 4518 AUD 

Miejsce na 
stronie inter-
netowej 

Tylko adres 
i numer 
telefonu 

Link do 
strony inter-
netowej 

Umiejscowienie 
w wielu sek-
cjach, drugi 
priorytet pozy-
cjonowania 

Umiejscowienie 
w wielu sek-
cjach. Najlepsze 
pozycjonowania 

Włączenie do 
dokumentu – 
propozycji 
dla poten-
cjalnych 
klientów 

W przypad-
ku zapyta-
nia 

Trzeci prio-
rytet 

Drugi priorytet Pierwszy prio-
rytet (z zacho-
waniem dyskre-
cji CB w zakre-
sie spełnienia 
oczekiwań 
klienta) 

Włączenie do 
newslettera 

 Jedno uaktu-
alnienie 
rocznie 

Dwa uaktual-
nienia rocznie 

Cztery uaktual-
nienia rocznie 

PDF z bazą 
danych 

 200 $ 100$ Jedna bezpłatna 
kopia rocznie 

 
Źródło: http://www.townsvilleonline.com.au/joinus/CBPackages-pdf.pdf.  
 
 W przypadku różnicowania korzyści CB niewątpliwie traci jako neutralny 
doradca, niemniej jednak omawiany przypadek posiada niewątpliwie zaletę transpa-
rentności świadczonych usług. Podobny podział zastosowano w CVB Canberra  
w Australii21.  
 O ile większość autorów jest zgodna, że współfinansowanie ze środków pu-
blicznych CB jest konieczne i pożądane, to na temat ustalenia części budżetu CB, 
jaki powinna pokrywać branża turystyczna, dyskutuje się rzadko. Z pewnością cał-
kowite pozostawienie finansowania branży turystycznej może doprowadzić do 
upadku organizacji, na co zwraca uwagę m.in. J. Mundt22. Nie jest to jednak regułą, 
o czym świadczy przykład CB Ryga, które funkcjonowało na bazie środków pry-

                                                 
21  Por. www.canberraconvention.com. 
22  J. Mundt, Einführung in den Tourismus, Oldenburger Verlag, München 2001, s. 427. 
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watnych do 2006 roku, kiedy to uzyskało dodatkowe środki od miasta23. Wydaje się 
jednak, że był to wyjątek potwierdzający regułę. J. Heeley24 zwraca uwagę, iż 
współfinansowanie przez branżę organizacji turystycznych jest szczególnie trudne 
w przypadku dużych regionów (podaje przykład Angielskiej Organizacji Tury-
stycznej, która próbowała finansować regionalne oddziały w jednej trzeciej ze środ-
ków branży w latach 70.; w rzeczywistości osiągnięto jedynie 10% udział prywat-
nych środków w finansowaniu oddziałów regionalnych) oraz miast nastawionych 
na turystykę kulturalną. W przypadku turystyki biznesowej branża (w przeciwień-
stwie do branży turystycznej ogólnie) obejmuje przedsiębiorstwa średnie i duże 
zarówno pod względem zatrudnienia, jak i kapitału. Z tego względu udział w finan-
sowaniu turystyki biznesowej przez branżę jest zdecydowanie większy.  
 Obecnie Convention Bureau, które ujawniają swoje sprawozdania finansowe, 
wskazują, że ponad 50% ich dochodów pochodzi ze środków publicznych. Na ry-
sunku 1 przedstawiono źródła finansowania wybranych CB na świecie. 
 

56%

53%

65%

38%

32%

35%

6%

15%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

CVB San Francisco

CVB Canberra

CVB Göteborg

Środki publiczne

Składki branży

Inne

 

Rys. 1. Źródła finansowania wybranych Convention Bureau 

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów rocznych badanych organizacji. 

 
 Inne środki wykazywane na rysunku 1 to albo składki branży w naturze (bar-
ter), albo składki przedsiębiorstw państwowych (w przypadku CVB San Francisco 
jest to port lotniczy), które trudno jednoznacznie zakwalifikować do wymienionych 
grup. 

                                                 
23  Por. A. Pawlicz, Convention Bureau jako forma współpracy publiczno-prywatnej w za-

kresie promocji turystyki biznesowej w wybranych miastach nadbałtyckich, w: Gospodarka tury-
styczna w regionie, Wybrane zagadnienia jej funkcjonowania, red. A. Rapacz, Akademia Ekono-
miczna we Wrocławiu, Jelenia Góra 2007, s. 281–288. 

24  J. Heeley, Public-private sector partnerships in tourism, w: A. Lockwood, S. Medlik, 
Tourism and Hospitality in the 21st century, Butterworth Heinemann, Devon 2003, s. 275–280. 
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 Budżety CB różnią się w zależności od produktu turystycznego oraz sposobu 
finansowania. Trudno jest je porównać ze względu na różne formy prawne funkcjo-
nowania CB (czasem nie uwzględniają np. kosztów osobowych, wynajmu lokalu 
itp.). W tabeli 2 przedstawiono budżety największych CB w USA.  
 

Tabela 2 
 

Szacowane budżety największych CB w USA 
 

Miasto Budżet (mln USD) 
Las Vegas 159,8 
Honolulu 35,5 
Orlando 31,6 
Reno 28,6 
Kissimmee 25,6 
Los Angeles 25,5 

 
Źródło: J. Swarbrooke, S. Horner, Business travel and tourism, Butterworth Heine-
mann, Oxford 2002, s. 134. 
 
 Innym istotnym problemem funkcjonowania CB jest jego forma prawna.  
I w tym przypadku trudno o uogólnienia. CB może być częścią administracji pu-
blicznej, departamentem DMO, organizacją non-profit lub spółką akcyjną ze znacz-
nym udziałem podmiotów publicznych. Podobnie w tym przypadku trudno o pro-
gnozy zarówno w zakresie efektywności, jak i wartościowania poszczególnych 
rozwiązań. Według S. Page25 duża część CB działa jako organizacje quasi- 
-autonomiczne (tzw. quangos = quasi-autonomous government organizations), 
których zadaniem jest włączenie branży w proces decyzyjny, niemniej jednak naj-
ważniejsze decyzje podejmowane są jedynie z aprobatą podmiotów publicznych26. 
Dzięki temu rozwiązaniu można zapewnić odpowiednie środki publiczne na funk-
cjonowanie CB oraz utrzymać jednolity wizerunek regionu w kampaniach kierowa-
nych do różnych segmentów turystów.  
 
 
3. Trendy na współczesnym rynku turystyki biznesowej 
 
 Działalność CB nie jest jednak jedynym dobrem publicznym (lub quasi- 
-publicznym) obejmującym produkt turystyczny miasta skierowany do turystów 

                                                 
25  S. Page, Tourism Management: Managing for Change, Butterworth Heinemann, Oxford 

2003, s. 303–304. 
26  Por. również J. Heeley, op.cit. 
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biznesowych. J. Carlsen27 zwraca uwagę, że tzw. centra kongresowe (dedicated 
convention centres) również są przedsięwzięciami wymagającymi wsparcia pod-
miotów publicznych zarówno w fazie rozwoju, jak i utrzymania. Centrum kongre-
sowe jest zatem elementem infrastruktury turystyki biznesowej, który wymaga 
wsparcia podmiotów publicznych w zakresie udostępnienia gruntów oraz współfi-
nansowania poprzez pożyczki, prace zlecone w ramach projektów badawczych itp. 
Osobnym problemem są relacje pomiędzy centrum kongresowym a CB i branżą 
oraz sposób finansowania i funkcjonowania centrum. 
 Rynek spotkań jest obecnie zdominowany przez miasta z Europy Zachodniej 
oraz Ameryki Północnej. Według danych ICCA wśród 20 krajów, w których orga-
nizowane są międzynarodowe konferencje, jedynie pięć znajduje się poza tymi 
kontynentami28. W literaturze brak jest prognoz na temat rozkładu geograficznego 
rynku spotkań w przyszłości, można jednak przyjąć, iż trendy rozwoju turystyki 
biznesowej będą przypominać prognozy rozwoju rynku turystycznego UN WTO, tj. 
coraz więcej konferencji organizowanych będzie w Azji i Ameryce Południowej,  
a coraz mniej w Europie. W dobie kryzysu część spotkań może być przenoszona do 
miast nie będących stolicami (second-tier cities), jeżeli będą one w stanie zaofero-
wać lepszą jakość organizacji i zapewnią odpowiednią infrastrukturę29. W praktyce 
w mniejszych miastach organizatorzy konferencji mogą liczyć nie tylko na niższe 
ceny, ale również na większą elastyczność w zakresie terminów i usług dodatko-
wych. Alternatywą dla organizacji konferencji w mniejszych miastach jest korzy-
stanie z oferty miast w Afryce30, Ameryce Południowej lub Europie Wschodniej. Ze 
względu na koszty część organizacji może albo rezygnować z organizowania konfe-
rencji i zastępować je telekonferencjami, albo organizować je we własnym zakre-
sie31. Z tego względu część CB stara się kreować wizerunek swoich regionów jako 
oferujących dobrą jakość przy niskiej cenie swoich usług. Przykładem jest kampa-
nia CB Germany, która stara się zmienić wizerunek Niemiec jako kraju stosunkowo 
drogiego dla potencjalnych organizatorów konferencji32. 
 Według M. Baker organizatorzy konferencji i kongresów będą coraz chętniej 
korzystać z pomocy CB przy organizacji swoich imprez, ponieważ pozwala to im  
w znacznym stopniu ograniczyć koszty, zwłaszcza badań marketingowych. Ze 

                                                 
27  J. Carlsen, op.cit. 
28  www.iccaworld.com 28 stycznia 2010. Dane ICCA obejmują jedynie spotkania organi-

zowane regularnie przez organizacje międzynarodowe, które odbywały się w minimum trzech 
różnych krajach. Omawiane dane dotyczą roku 2008. 

29  K. Weber, K. Chon, op.cit.  
30  Por. Urban tourism in the developing world: the South African experience, red. Ch. Ro-

gerson, G. Visser, New Jersey 2007, s. 80–102. 
31  D. Buhalis, C. Costa, Tourism Business Frontiers: Consumers, Products and Industry, 

Butterworth Heinemann, Oxford 2006, s. 64. 
32  Por. www.gcb.de/ENG/press_center/pressecenter_2676.htm. 
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względu na rosnącą konkurencję pomiędzy miastami CB będą w coraz większym 
stopniu odpowiadać na potrzeby organizatorów konferencji, również w celu udo-
wodnienia swoim członkom, że ich istnienie ma sens i przynosi przedsiębiorstwom 
turystycznym w regionie realne korzyści33.  
 
 
Zakończenie 
 
 Głównym zadaniem CB jest przedstawianie potencjalnym organizatorom 
turystyki produktu turystyki biznesowej danego miasta lub regionu w formie zagre-
gowanej, zmniejszając jego koszty prowadzenia badań marketingowych. CB różni 
się jednak od organizatora turystyki, ponieważ zajmuje się jedynie dystrybucją 
informacji i nie ponosi odpowiedzialności za produkty będące przedmiotem wy-
miany. Z tego względu rola Convention Bureau na rynku turystycznym może być 
określana jako katalizator procesu wymiany pomiędzy organizatorami konferencji  
a branżą turystyczną. 
 Ze względu na znaczące efekty zewnętrzne związane z grupową turystyką 
biznesową CB jest często w całości lub części finansowane ze środków publicz-
nych. Wsparcie oraz forma funkcjonowania CB różnią się w zależności od zaanga-
żowania podmiotów branży turystycznej oraz stosunku decydentów do rozwoju 
turystyki biznesowej. Również współczesna literatura z zakresu turystyki bizneso-
wej nie wskazuje na rozwiązania modelowe, możliwe do przyjęcia w każdym mie-
ście planującym rozwój turystyki biznesowej. Liczba organizowanych konferencji  
i kongresów jest skorelowana ze zmianami globalnego PKB, także światowy kryzys 
końca pierwszej dekady XXI wieku oraz wzrost liczby miast rozwijających produkt 
turystyki biznesowej może spowodować, iż organizatorzy wybiorą miasta oferujące 
najlepszą relację jakości do ceny. Jest to niewątpliwie szansa dla mniejszych miast, 
dysponujących odpowiednią infrastrukturą turystyczną oraz sprawnie funkcjonują-
cymi Convention Bureau.  
 
 

                                                 
33  M. Baker, Survey: Convention Bureaus' Aggressive Tactics Attract Even Corp. Planners, 

21.12.2009. Artykuł dostępny na stronie www.successmtgs.com, 21.01.2010. 
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INSTITUTIONAL ASPECTS OF CONVENTION BUREAU ACTIVITY 
 
 

Summary 
 
 A Dictionary of Travel and Tourism Terminology states ambiguously that ‘Con-
vention Bureau (CB) in the travel industry are usually founded either by a local, region-
al or national government agency, by a cooperative of hotels and conference facilities 
and sometimes by a combination of both’. Also Encyclopedia of Tourism argues that 
Convention Bureau ‘can be structured as independent non-profit agencies, or may be  
a department within government or chambers of commerce’. In this paper author at-
tempts to evaluate different institutional forms of CB activity and funding.  
 Literature review does not provide a definite answer which institutional form 
should it have, however a certain amount of public support is usually needed to create 
CB and upkeep its activity. CB operate in different business and political environments, 
have a discern goals and, most importantly, their efficiency is difficult to evaluate.  
 Contemporarily Convention Bureaus around the globe face formidable challenges. 
Global recession and ensuing costs caps in corporations shrinks the demand for organi-
zation of conferences. Future market indicators predict that conference organizers will 
gradually move to the second-tier destinations which offer lower prices and better value 
for money. However, second-tier cities still lack of management cadres which will be 
able to solicit the product viz. potential clients. Infrastructure, especially international 
air connections constitute another important barrier for their development. The chasm 
between emerging and long established CB can be minimized by timing elasticity and 
the dexterity of the former to create value for all stakeholders and implementations  
of new information and communication technologies. Proliferation of stability and 
peace together with the emergence of new CB in Eastern Europe and Africa may consti-
tute a chance for pertinent regions to host international conventions for truly global 
organizations. Africa Cup of Nations organized in Angola showed how vital is the sta-
bility and low and order (the withdrawal of Togo after a terrorist attack on their bus 
upon arriving for the tournament reduced the number of participating nations). 
 

Translated by Adam Pawlicz 
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Wstęp 
 
 Podejmowaniu aktywności turystycznej przez ludzi towarzyszą różnorodne 
motywy, wśród których G. Gołembski wymienia: czynny i bierny wypoczynek, 
leczenie, szkolenia i konferencje oraz wyjazdy służbowe1. Niezależnie od celu po-
dróży turystycznych ich uczestnicy charakteryzują się jednak podobnymi zachowa-
niami rynkowymi oraz korzystają z tych samych rodzajów usług turystycznych, 
takich jak: usługi noclegowe, żywieniowe czy transportowe2. Światowa Organiza-
cja Turystyki definiuje turystykę w następujący sposób: „Turystyka obejmuje czyn-
ności osób podróżujących i przebywających w miejscach poza swoim codziennym 
środowiskiem przez okres nie przekraczający 12 miesięcy, w celach wypoczynko-
wych, zawodowych lub innych”3. 
 Rozwój gospodarki wolnorynkowej, globalizacja oraz upowszechnienie się 
transportu lotniczego sprawiły, że w ostatnim czasie niezwykle dynamicznie rośnie 
liczba podróży odbywanych w celach służbowych, określanych mianem turystyki 
biznesowej. Jest ona obecnie jedną z najszybciej rozwijających się form turystyki  

                                                 
1  G. Gołembski, Przedsiębiorstwo turystyczne w gospodarce wolnorynkowej, Akademia 

Ekonomiczna, Poznań 1998, s. 24. 
2  J. Sala, Turystyka biznesowa a rozwój hotelarstwa w województwie małopolskim, w: Tu-

rystyka biznesowa, WSTiH, Gdańsk 2007, s. 366–378. 
3  V. Middleton, Marketing w turystyce, PAPT, Warszawa 1996, s. 8. 
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i stanowi niemal 15,6% światowego rynku turystycznego4. Turystyka biznesowa 
może przyczynić się również do rozwoju gospodarczego poszczególnych miejsco-
wości czy regionów recepcyjnych. Wiąże się to jednak z posiadaniem odpowiedniej 
infrastruktury turystycznej, niezbędnej do organizacji konferencji, kongresów czy 
szkoleń. Niezwykle istotnym źródłem finansowania takich inwestycji mogą być 
środki finansowe pochodzące z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. 
 Celem niniejszego artykułu jest próba ukazania znaczenia Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013 dla rozwoju 
turystyki biznesowej na Opolszczyźnie. Materiał badawczy w niniejszej pracy ma 
charakter wtórny i został pozyskany w wyniku studiowania literatury, opracowań 
bibliograficznych oraz raportów. Zastosowano metodę opisową, która należy do 
grupy metod badawczych o charakterze indukcyjnym. W pracy przybliżono pojęcie 
„turystyki biznesowej”, scharakteryzowano Regionalny Program Operacyjny Wo-
jewództwa Opolskiego na lata 2007–2013 oraz przedstawiono inwestycje realizo-
wane z jego środków w obszarze turystyki biznesowej. 
 
 
1. Istota turystyki biznesowej 
 
 Turystyka biznesowa to wszelkie podróże, których motywy związane są  
z wykonywaną pracą zawodową bądź z interesami podróżującego. Podróże te mogą 
być konieczne do realizacji procesu pracy, przyczyniać się do poprawy jej efektyw-
ności lub być nagrodą od pracodawcy za dobrze wykonane przez pracownika zada-
nia5. W ramach turystyki biznesowej wyróżnia się następujące rodzaje podróży6: 

 indywidualne podróże służbowe obejmujące podróże osób, których praca 
wymaga przemieszczania się (dziennikarzy, polityków, przedstawicieli 
handlowych); 

 spotkania, które obejmują wiele rodzajów imprez, takich jak: konferencje, 
seminaria szkoleniowe, wprowadzanie na rynek nowych produktów, walne 
zgromadzenia akcjonariuszy; 

 wystawy, targi, imprezy konsumenckie; 
 podróże motywacyjne, czyli luksusowe podróże do atrakcyjnych miejsc fi-

nansowane przez pracodawców. Podróże te są formą nagrody dla pracow-
ników za bardzo dobre wyniki osiągane w wykonywanej przez nich pracy; 

 turystyka korporacyjna, która obejmuje luksusowe rozrywki oferowane 
przez przedsiębiorstwa dla ich najważniejszych klientów. 

                                                 
4  J. Sala, Turystyka..., op.cit., s. 366–378. 
5  R. Davidson, B. Cope, Turystyka biznesowa, POT, Warszawa 2003, s. 3. 
6  Ibidem, s. 3. 
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 Turystyka biznesowa charakteryzuje się następującymi, specyficznymi dla 
niej cechami7: 

 małe wahania koniunktury oraz duże wyprzedzenia czasowe; 
 niska elastyczność cenowa popytu, która implikuje możliwość stosowania 

wysokiej marży; 
 wydatki w ramach turystyki biznesowej są zazwyczaj ponoszone przez pra-

codawcę, co sprawia, że budżet podróży służbowych jest wyższy od budże-
tów podróży dokonywanych z innych motywów; 

 wyboru miejsca docelowego podróży dokonuje pracodawca lub działający 
w jego imieniu organizator podróży służbowych; 

 podróże służbowe odbywają się zazwyczaj w dni powszednie oraz przez 
cały rok, z wyłączeniem sezonu wypoczynkowego; 

 celami podróży służbowych, z wyjątkiem podróży motywacyjnych, są za-
zwyczaj duże miasta; 

 podróż służbowa jest realizowana indywidualnie lub w towarzystwie in-
nych pracowników przedsiębiorstwa. 

 Produkt turystyki biznesowej powinien być kompleksowy i różnorodny,  
a hotele świadczące tego rodzaju usługi winny spełniać określone wymagania w 
zakresie8: lokalizacji, oferty usługowej, pomieszczeń konferencyjnych, technik 
multimedialnych, wyposażenia pokoi, usług gastronomicznych oraz usług służą-
cych zagospodarowaniu czasu wolnego. W hotelach obsługujących gości bizneso-
wych powinien znajdować się punkt obsługi gości biznesowych. Pracownicy tego 
działu udzielają gościom wszelkich informacji na temat usług, jakimi dysponuje 
hotel, i organizują obsługę gości w zakresie: angażowania sekretarek i tłumaczy, 
instalowania w pokojach dodatkowych urządzeń niezbędnych do pracy, tj. bezpo-
średniego telefonu z faksem, komputera z łączem internetowym, rzutnika multime-
dialnego, przenośnego ekspresu do parzenia kawy, organizowania kongresów, kon-
ferencji, szkoleń, bankietów i innych imprez okolicznościowych, organizowania 
usług dodatkowych lub specjalistycznych oraz spełniania innych życzeń gości9. 
 Pożądane kierunki rozwoju hotelarstwa biznesowego w Polsce wiążą się z10: 

 przyrostem bazy noclegowej ze względu na wzrost liczby obiektów oraz 
miejsc noclegowych; 

                                                 
7 J. Hałaczkiewicz, Turystyka a turystyka biznesowa, w: Turystyka biznesowa, WSTiH, 

Gdańsk 2007, s. 109–118; J. Sala, Turystyka..., op.cit., s. 366–378. 
8 J. Sala, Turystyka…, op.cit., s. 369. 
9 Z. Witkiewicz, Usługi hotelowe dla gości biznesu, w: Turystyka biznesowa, WSTiH, 

Gdańsk 2007, s. 277–286. 
10 D. Szostak, M. Sidorkiewicz, Wzajemne relacje między turystyką biznesową a hotelar-

stwem, w: Turystyka biznesowa, WSTiH, Gdańsk 2007, s. 287–293. 
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 lepszym rozmieszczeniem przestrzennym obiektów ze względu na świad-
czenie usług biznesowych w miejscowościach, w których do tej pory nie 
były one świadczone; 

 modernizacją i dostosowaniem standardu hoteli do potrzeb gości bizneso-
wych; 

 podniesieniem standardu obiektów i świadczonych w nich usług; 
 rozszerzeniem oferty usług świadczonych w hotelach, 
 dostosowywaniem obiektów hotelowych do nowych trendów rynkowych, 

takich jak np. obsługa osób niepełnosprawnych czy niepalących; 
 wzrostem specjalizacji obiektów hotelarskich. 

 
 
2. Charakterystyka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

 Opolskiego na lata 2007–2013 
 
 Województwo opolskie położone jest w południowo-zachodniej części Polski 
i sąsiaduje z następującymi województwami: śląskim, łódzkim, wielkopolskim oraz 
dolnośląskim. Od południa województwo to graniczy z Republiką Czeską. Region 
należy do małych regionów europejskich i zajmuje powierzchnię 9412 km2, którą 
zamieszkuje około 1 050 000 osób. Województwo opolskie podzielone jest na 12 
powiatów oraz 71 gmin. 
 Jednym z narzędzi realizacji kierunków wyznaczonych w Strategii Rozwoju 
Województwa Opolskiego na lata 2007–2013 jest Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Opolskiego na lata 2007–2013 (dalej RPO WO 2007–2013). Celem 
głównym programu jest zwiększenie konkurencyjności oraz zapewnienie spójności 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej dla podniesienia atrakcyjności wojewódz-
twa opolskiego jako miejsca do zamieszkania, pracy i inwestowania. Dla osiągnię-
cia celu głównego zdefiniowano siedem celów strategicznych, których realizacja 
ma się przyczynić do pobudzania potencjału gospodarczego, poprawy atrakcyjności 
i możliwości konkurencyjnych województwa oraz wzrostu zatrudnienia. Cele te są 
następujące11: 

 wzmocnienie gospodarki regionu poprzez rozwój przedsiębiorczości, in-
nowacyjności, sektora B+R oraz infrastruktury turystycznej i rekreacyjno- 
-sportowej na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego; 

 tworzenie technicznych warunków do powszechnego wykorzystania narzę-
dzi ICT oraz ich upowszechnianie na rzecz budowy społeczeństwa infor-
macyjnego w województwie opolskim; 

                                                 
11  Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007–2013, Uchwała 

Zarządu Województwa Opolskiego nr 1070/2007 z dnia 29 października 2007 roku. 
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 zwiększanie perspektyw rozwojowych regionu i mobilności jego miesz-
kańców poprzez rozwój infrastruktury transportowej; 

 poprawa stanu środowiska naturalnego i ochrona przyrody oraz zapewnie-
nie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego; 

 wzmocnienie roli edukacji i oświaty, wzrost znaczenia kultury na rzecz 
zwiększenia atrakcyjności regionu oraz podniesienie poziomu bezpieczeń-
stwa zdrowotnego dla zapewnienia efektywności regionalnych zasobów 
pracy; 

 przeciwdziałanie marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej 
wybranych obszarów zdegradowanych oraz przeznaczonych do rewitaliza-
cji; 

 zapewnienie efektywnego i sprawnego systemu zarządzania, wdrażania, 
monitorowania, oceny i kontroli RPO WO 2007–2013 oraz osiągnięcie 
pełnej absorpcji środków funduszy strukturalnych w latach 2007–2013. 

 Dla osiągnięcia celów RPO WO 2007–2013 wyodrębniono siedem osi priory-
tetowych, które będą współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego (tabela 1). 
 

Tabela 1 
 

Wykaz osi priorytetowych RPO WO 2007–2013 
 

Numer osi priorytetowej Nazwa osi priorytetowej 

Oś priorytetowa 1 Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu 
Oś priorytetowa 2 Społeczeństwo informacyjne 
Oś priorytetowa 3 Transport 
Oś priorytetowa 4 Ochrona środowiska 
Oś priorytetowa 5 Infrastruktura społeczna i szkolnictwo wyższe 

Oś priorytetowa 6 
Aktywizacja obszarów miejskich 
i zdegradowanych 

Oś priorytetowa 7 Pomoc techniczna 
 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Regionalny Program Operacyjny Wojewódz-
twa Opolskiego na lata 2007-2013, Uchwała Zarządu Województwa Opolskiego nr 
1070/2007 z dnia 29 października 2007 r. 
 
 Najwięcej środków finansowych alokowanych będzie w ramach osi 1  
– Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu (37% wszystkich środków) 
oraz w obrębie osi 3 – Transport (26%) (tabela 2). 



Daniel Puciato, Kazimierz Mrozowicz 112 

Tabela 2 
 

Podział środków RPO WO 2007–2013 na poszczególne osie 
 

Osie priorytetowe 
RPO WO 2007–

2013 

Wielkość środków 
finansowych (euro) 

Odsetek wszystkich środków 
finansowych RPO WO  

2007–2013 (%) 

Oś 1 158 043 581 37 
Oś 2 25 628 689 6 
Oś 3 111 057 652 26 
Oś 4 42 714 481 10 
Oś 5 42 714 481 10 
Oś 6 34 171 585 8 
Oś 7 12 814 344 3 
Razem: 427 144 813 100 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Regionalny Program Operacyjny Wojewódz-
twa Opolskiego na lata 2007–2013, Uchwała Zarządu Województwa Opolskiego nr 
1070/2007 z dnia 29 października 2007 r. 
 
 W ramach osi priorytetowej 1 znajduje się działanie 1.4 – Rozwój infrastruk-
tury turystycznej i rekreacyjno-sportowej, które podzielono na dwa poddziałania: 

 Poddziałanie 1.4.1 – Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno- 
-sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa. Celem jest tu dopro-
wadzenie do wzrostu znaczenia usług turystycznych i rekreacyjno- 
-sportowych jako czynnika stymulującego rozwój społeczno-ekonomiczny 
województwa opolskiego. 

 Poddziałanie 1.4.2 – Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone 
przez sektor publiczny. Cele są tutaj następujące: wzrost znaczenia produk-
tów turystycznych i rekreacyjno-sportowych jako czynnika stymulującego 
rozwój województwa poprzez podniesienie atrakcyjności regionu, a także 
poprawa standardu infrastruktury sportowej oraz dostępu do niej mieszkań-
ców Opolszczyzny. 

 
 
3. Regionalny Program Operacyjny na lata 2007–2013 jako źródło  

 finansowania inwestycji turystyki biznesowej w województwie opolskim 
 
 Źródłami finansowania inwestycji stricte turystycznych, przyczyniających się 
do zaspokajania podstawowych potrzeb turystów, są przede wszystkim środki po-
chodzące z sektora prywatnego. Ogromna kapitałochłonność, z jaką wiąże się bu-
dowa lub modernizacja nowoczesnych obiektów hotelarskich, powoduje jednak 
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konieczność wsparcia inwestorów prywatnych dodatkowymi środkami pochodzą-
cymi z innych źródeł. Bardzo skutecznym instrumentem wsparcia finansowego  
w tym obszarze jest RPO WO 2007–2013, w ramach którego można uzyskać dofi-
nansowanie nawet 70% całości inwestycji. W bieżącym okresie programowania 
instytucja zarządzająca programem przewidziała przeprowadzenie dwóch procedur 
konkursowych dotyczących poddziałania 1.4.2 – Usługi turystyczne i rekreacyjno- 
-sportowe świadczone przez przedsiębiorstwa. W ramach pierwszego konkursu, 
który odbył się na przełomie lat 2008 i 2009, dofinansowano kwotą 32 100 238,84 
złotych aż 37 projektów o łącznej wartości 72 823 728,68 złotych. Wśród nich 
dziewięć projektów dotyczyło turystyki biznesowej. Łączna wartość tych projektów 
wynosiła 22 722 128,80 złotych, a kwota dofinansowania to 9 155 817,53 złotych. 
Wartość projektów związanych z turystyką biznesową stanowiła zatem 31,2% war-
tości wszystkich projektów, które uzyskały wsparcie w ramach poddziałania,  
a kwota ich dofinansowania to 28,52% całości wsparcia. Dofinansowane inwestycje 
zlokalizowane są w najbardziej atrakcyjnych turystycznie miejscowościach regionu, 
m.in. w Opolu, Głuchołazach czy Sławięcicach. Cztery projekty dotyczą budowy 
nowych obiektów, cztery wiążą się z modernizacją lub adaptacją obiektów już ist-
niejących do celów turystyki biznesowej, a jeden projekt ma na celu rozszerzenie 
zakresu świadczonych usług (tabela 3). 
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Tabela 3 
 

Projekty dotyczące rozwoju turystyki biznesowej dofinansowane w ramach RPO WO 
2007–2013 (stan na dzień 1 grudnia 2009) 

 

Lp. Nazwa projektu 
Wartość  

ogółem (zł) 
Dofinansowanie 

(zł) 
1 Centrum Gastronomiczno- 

-Konferencyjne w Opolu 
2 721 952,98 1 091 969,41 

2 Uruchomienie obiektu restauracyj-
no-hotelowego z zapleczem konfe-
rencyjnym w Krapkowicach 

2 302 384,00 844 711,00 

3 Rozbudowa restauracji „Sobieski” 
w Kędzierzynie-Koźlu dla potrzeb 
turystyki biznesowej i widowisko-
wo-sportowej 

1 342 000,00 539 000,00 

4 Budowa kompleksu hotelowo- 
-konferencyjnego w Sławięcicach 

6 376 310,48 2 499 827,29 

5 Podwyższenie standardu i zwięk-
szenie możliwości usługowych 
hotelu „Piast” w Brzegu 

434 160,00 218 442,62 

6 Przebudowa budynku przyzamko-
wego na hotel w Brzegu 

1 829 325,34 705 082,45 

7 Budowa kompleksu hotelarsko- 
-restauracyjnego w Sławięcicach 

2 415 098,58 969 998,61 

8 Podniesienie atrakcyjności tury-
stycznej hotelu „Sudety” 
w Głuchołazach poprzez urucho-
mienie kręgielni 

2 019 261,47 749 985,15 

9 Budowa nowoczesnego hotelu 
z restauracją 

3 281 635,96 1 536 891,00 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z UMWO. 
 
 
Zakończenie 
 
 Rozwój turystyki biznesowej może przyczynić się do uzyskania wielu korzy-
ści ekonomicznych dla określonego obszaru recepcyjnego. Chociaż klienci bizne-
sowi przyjeżdżają do miejscowości turystycznej najczęściej tylko na kilka dni, to 
jednak korzystają oni z najdroższych hoteli, jadają w eleganckich restauracjach, 
nabywają wiele ekskluzywnych usług turystycznych oraz dokonują licznych zaku-
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pów. Wydatki związane z tą formą turystyki wliczane są najczęściej do kosztów 
prowadzonej działalności gospodarczej, w wyniku czego skłonność turystów bizne-
sowych do wydatkowania środków finansowych jest większa w porównaniu do 
turystów podróżujących w innych celach. Wiąże się to z zupełnie innym sposobem 
kalkulacji imprezy turystycznej i uzyskaniem przez przedsiębiorstwa turystyczne 
zysków nadzwyczajnych, wynikających ze stosowania wysokich marż. Poważną 
barierą dla rozwoju tej formy turystyki są jednak wysokie koszty budowy i moder-
nizacji hoteli biznesowych; wiele prywatnych podmiotów gospodarczych nie jest  
w stanie pokryć samodzielnie takich kosztów. Obok partnerstwa publiczno- 
-prywatnego wsparcie finansowe z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej wy-
daje się być najskuteczniejszą metodą przełamania tej bariery. 
 
 

REGIONAL OPERATIONAL PROGRAMME OF THE OPOLE PROVINCE 
FOR 2007–2013 VS. DEVELOPMENT OF BUSINESS TOURISM 

 
 

Summary 
 
 The development of free-market economy, globalisation and popularisation of air 
transport have contributed to the recent dynamic increase in the number of business 
travels, referred to as business tourism. This is one of the most quickly developing 
forms of tourism, comprising almost 15.6% of the world tourism market. Business tour-
ism can also play a part in economic development of individual reception towns or 
regions. However, this requires appropriate tourist infrastructure necessary to organise 
conferences, congresses or training courses. Another important source of financing  
of such investment may involve resources from EU structural funds. This article is an 
attempt to show the importance of the Regional Operational Programme of the Opole 
Province for 2007–2013 for development of business tourism in the Opole Region. 
Research materials in this dissertation are secondary and have been obtained from lit-
erature, bibliographic compilations and reports. It involves a descriptive method, in-
cluded in the group of methods of an inductive nature. Results of the research show that 
the Regional Operational Programme of the Opole Province for 2007–2013 may be  
a very effective tool of financial aid in respect of business tourism. Beneficiaries of the 
Programme may obtain subsidies for up to 70% of all investment costs. In the current 
programme period, the managing body anticipated two competition procedures in re-
spect of sub-action 1.4.2 Tourist and recreational-sports services provided by enter-
prises. The first competition procedure that took place at the turn of 2008 and 2009 
ensured subsidies amounting to 32 100 238.84 PLN to the total of 37 projects, of the 
total value of 72 823 728.68 PLN. 9 of those involved business tourism. Their total 
value amounted to 22 722 128.80 PLN, whereas the subsidy amounted to 9 155 817.53 
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PLN. Therefore, the value of the projects related to business tourism comprised 31.2% 
of the value of all projects subsidised as a part of the sub-action, whereas their subsidy 
amounted to 28.52% of the total aid. Subsidised investments are situated in the most 
attractive tourist cities of the region, among others, in Opole, Głuchołazy or Sławięcice. 
Four projects concern construction of new buildings; four involve modernisation or 
adaptation of existing buildings for purposes of business tourism; whereas one aims at 
extension of the scope of provided services. Apart from public-private partnership, the 
financial aid of EU structural funds seems to be the most effective method of overcom-
ing obstacles to business tourism, such as extensive capital intensity and its infrastruc-
ture. 
 

Translated by Daniel Puciato, Kazimierz Mrozowicz 
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MIEJSCA NA ORGANIZACJĘ BIZNESOWYCH IMPREZ ZBIOROWYCH  
W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM 

 
 
 
Wstęp 
 
 Wybór miejsca na organizację imprezy biznesowej stanowi jedną z pierw-
szych decyzji podejmowanych przez kreatorów spotkania. Odpowiednie miejsce 
eventu to bardzo często jeden z podstawowych elementów, który wpływa na koń-
cowy efekt wydarzenia. Efekt ten uczestnicy imprezy ocenią w sposób pozytywny 
lub negatywny. Źle dobrana lokalizacja imprezy biznesowej może przecież ujemnie 
wpłynąć na odczucia konsumentów konkretnego produktu turystyki biznesowej. 
 Województwo zachodniopomorskie nie jest zaliczane do regionów, które  
w pierwszej kolejności kojarzone są z przemysłem spotkań, co wcale nie znaczy, że 
nie dysponuje ono infrastrukturą w tym zakresie. Celem artykułu jest przedstawie-
nie możliwości lokalizacyjnych związanych z organizacją imprez biznesowych na 
terenie województwa zachodniopomorskiego oraz stanu wyposażenia hoteli w re-
gionie w kontekście kreacji produktów turystyki biznesowej.  
 
 
1. Typowe i nietypowe miejsca organizacji imprez biznesowych 
 
 Turystyka biznesowa wymaga odpowiedniej infrastruktury1, co jest ściśle 
związane z zagadnieniem wyboru miejsca organizacji imprez biznesowych. Reali-
zacja wydarzeń może odbywać się praktycznie wszędzie, jednakże w katalogu uży-

                                                 
1  Kompendium wiedzy o turystyce, red. G. Gołembski, Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa  Poznań 2002, s. 32. 
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tecznych miejsc znajdują się zarówno te, których funkcja jest związana z obsługą 
imprez zbiorowych, jak i te, których funkcje są zupełnie inne. Do zbioru miejsc 
standardowych należą m.in.: 

a) centra kongresowe i konferencyjne, 
b) hotele (z odpowiednim zapleczem), 
c) budynki użyteczności publicznej: 

 administracji (np. sala w urzędzie wojewódzkim), 
 aule akademickie, 
 sale rozpraw, 
 wnętrza teatrów, oper, 

d) obiekty zabytkowe – zamki, pałace, dworki, 
e) ośrodki wypoczynkowe, rekreacyjne, 
f) obiekty sportowe, rozrywkowe (np. sala kinowa2). 

 Przy organizacji spotkań typu konferencje można też sięgnąć do praktycznie 
nieskończonego katalogu miejsc niekonwencjonalnych, wśród których należy wy-
mienić (wykorzystywane już w tych celach w praktyce): 

 prom pasażerski, 
 halę fabryczną (nieczynną, jak i w działającym zakładzie przemysłowym), 
 pokład samolotu, wagon kolejowy3, 
 schron wojskowy, 
 kopalnię4, salę (grotę) kilkaset metrów pod ziemią, 
 remizę na prowincji, 
 winnicę – komorę leżakowania butelek, 
 namiot ustawiony na jeziorze (na pływającym pomoście), 
 zaporę wodną, salę poniżej tafli wody, 
 pomieszczenia szpitalne (np. na konferencje dotyczące medycyny), 
 tunel drogowy, 
 obiekty sakralne (kościoły, kaplice)5, 

                                                 
2  Przykładem jest zaplecze kin sieci Multikino. Sieć ta posiada w swojej ofercie w więk-

szych miastach Polski kilka sal o różnej pojemności uczestników – http://www.multikino.pl, 
08.01.2010. 

3  Przykładem jest przedsiębiorstwo PKP Intercity, które oferuje wynajem pociągu lub re-
zerwacje wagonów na różnego rodzaju spotkania – http: //www.intercity.pl/, 28.02.2007. 

4  Przykładem jest Kopalnia Soli w Wieliczce, a w szczególności jej komory: Warszawa, 
Budryka, Jana Haluszki, Jana Haluszki II cieszące się ogromnym zainteresowaniem organizato-
rów różnego rodzaju imprez, którzy cenią sobie oryginalność miejsca oraz profesjonalizm obsługi 
– http://www.kopalnia.pl, 28.02.2007. 

5  J. Piasta, Współpraca zleceniodawcy z gestorem sal, hotelem, profesjonalnym organiza-
torem konferencji, w: Turystyka biznesowa. Produkt i promocja. Wybór wykładów i referatów 
zaprezentowanych podczas cyklu szkoleniowego „Europejska Akademia Organizatorów i Plani-
stów Konferencji” w latach 2004–2005, właściciel majątkowy praw autorskich – Ministerstwo 
Gospodarki i Pracy, Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce, Warszawa 2005, publika-
cja w formie CD. 
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 halę stoczniową. 
 Analizując spotkania o charakterze konferencyjnym pod względem miejsca 
ich realizacji, można wskazać jednakże na określony typ miejsc, który jest uniwer-
salny i najczęściej wykorzystywany. Badania przeprowadzone w Wielkiej Brytanii 
wskazują, iż konferencje w 70% odbywają się w hotelach6. Wskaźnik ten, mimo iż 
wysoki, wcale nie zaskakuje, gdyż jedną z funkcji nowoczesnego hotelarstwa jest 
obsługa klientów w sferze przemysłu spotkań. Zorganizowanie imprezy w hotelu 
wiąże się z bezproblemowym przejściem do sal konferencyjnych, eliminując w ten 
sposób koszty transportu, konieczne w razie gdyby uczestnicy mieszkali w hotelu  
i uczestniczyli w spotkaniu odbywającym się w centrum kongresowym usytuowa-
nym zbyt daleko, by przemieścić się tam pieszo7. 
 Zgodnie z wymogami wynikającymi z kategorii obiektów hotelarskich świad-
czenie przez nie usług konferencyjnych jest fakultatywne, jednakże w obiektach 
sklasyfikowanych i skategoryzowanych jako hotele cztero- i pięciogwiazdkowe 
oferowanie tychże usług jest określone jako obligatoryjne. Rozporządzenie Ministra 
Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 roku w sprawie obiektów hotelarskich  
i innych obiektów, w którym świadczone są usługi hotelarskie, wskazuje jasno, że 
tego typu obiekty muszą dysponować zespołem sal wielofunkcyjnych, dostosowa-
nych do charakteru obiektu – konferencyjnych, klubowych, szkoleniowych itp.8 We 
współczesnym hotelarstwie posiadanie zespołów wielofunkcyjnych jest bardzo 
istotne, ponieważ ma to wpływ m.in. na wykorzystanie potencjału usługowego 
hotelu. Zespół wielofunkcyjny to zespół sal i pomieszczeń, które dają się z zasady 
łączyć lub dzielić ruchomymi ścianami. Sale te przeznaczone są na organizację 
bankietów, narad, konferencji, szkoleń, wykładów, zjazdów, kongresów, widowisk, 
wystaw czy pokazów9. Hotel z salami wielofunkcyjnymi jest jednym z obiektów 
najlepiej spełniających wymagania organizatorów konferencji, ponieważ dla kreato-
ra imprezy dobrze i wygodnie jest mieć wszystko w jednym miejscu, dokonywać 
ustaleń z jednym partnerem handlowym oraz otrzymywać pełną usługę na poziomie 
standardu hotelowego. Posiadanie sali konferencyjnej jest dla prawie każdego hote-
lu niezwykle istotnym elementem infrastruktury hotelowej, gdyż pozwala przyj-

                                                 
6  R. Davidson, B. Cope, Turystyka biznesowa. Konferencje, podróże motywacyjne, wysta-

wy, turystyka korporacyjna, Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa 2003, s. 88. 
7  J. Allen, Organizacja imprez. Najlepszy przewodnik dla organizatorów udanych spotkań, 

imprez firmowych, balów dobroczynnych, konferencji, konwencji, imprez motywacyjnych i innych 
wydarzeń specjalnych, Wydawnictwo IPS, Warszawa 2006, s. 70. 

8  Por. Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 
2004 roku w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w którym świadczone są usługi 
hotelarskie, Dz.U. 2006, nr 6, poz. 29.  

9  Cz. Witkowski, Hotelarstwo. Część I. Podstawy hotelarstwa, Wyższa Szkoła Ekono-
miczna, Warszawa 2002, s. 70–71. 
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mować klientów biznesowych10. Te hotele, które takich sal nie mają, adaptują na 
nie inne pomieszczenia, aby wzmocnić swą pozycję na rynku.  
 Wymagania stawiane salom wielofunkcyjnym, które są najważniejsze  
w aspekcie obsługi imprez biznesowych, to m.in.: 

 dobra komunikacja z pozostałymi zespołami hotelu (logistyka w obiekcie 
realizowana poprzez kanały komunikacyjne), 

 łatwość podziału pomieszczeń, 
 istnienie kuluarów, umożliwiających wyjście na przerwy i organizację im-

prez towarzyszących, np. ekspozycji, 
 bliskość węzłów sanitarno-higienicznych i ich wystarczająca liczba, 
 możliwość organizowania obsługi gastronomicznej, 
 możliwość zmiennej aranżacji przez zastosowanie odpowiednich mebli  

i posiadanie pomieszczeń na ich przechowanie, 
 dobra wentylacja, klimatyzacja, akustyka, 
 wyposażenie w sprzęt nagłaśniający, audiowizualny, możliwość regulacji 

natężenia oświetlenia11. 
 Innym, równie uniwersalnym miejscem organizacji konferencji i kongresów 
są specjalne centra konferencyjne. Są to samodzielne kompleksy hotelowo- 
-konferencyjne przygotowane do zapewnienia kompleksowej obsługi uczestników, 
z bogatym zapleczem technicznym i rekreacyjnym oraz profesjonalną obsługą. 
Niezbędnym warunkiem ich sprawnego i efektywnego funkcjonowania jest także 
dobrze rozwinięta infrastruktura telekomunikacyjna oraz transportowa. Drugi typ 
reprezentują centra, których podstawę stanowią obiekty z salami konferencyjnymi, 
a pozostałe usługi, w tym hotelarskie, świadczone są przez niezależne podmioty12. 
Podstawową zaletą centrów konferencyjnych jest to, że dysponują one dużą po-
wierzchnią w przypadku spotkań z licznymi uczestnikami, np. zjazdów akcjonariu-
szy13. Nie zawsze są one jednak odpowiednie do organizacji coraz popularniejszych 
małych spotkań, ponadto brak im bazy noclegowej14.  
 Najbardziej kontrowersyjne są jednak miejsca nietypowe, takie jak promy, 
muzea, galerie i skanseny. Organizowanie kongresów i posiedzeń na promach ma 
wiele zalet istotnych dla przebiegu i ostatecznych wyników obrad. Na przykład 

                                                 
10  I. Sokołowska, Turystyka biznesowa – polska specjalność w ocenie Stowarzyszenia Kon-

ferencje i Kongresy w Polsce, w: Turystyka biznesowa. Produkt i promocja…, op.cit. 
11  Cz. Witkowski, Hotelarstwo. Część I. Podstawy hotelarstwa…, op.cit., s. 71. 
12  K. Małachowski, Rola i znaczenie turystyki kongresowej, w: Ekonomiczne Problemy Tu-

rystyki nr 4, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersy-
tetu Szczecińskiego, Szczecin 2005, s. 79. 

13 Z. Bugaj, Konferencje szyte na miarę, „Hotelarz” 2006, nr 1, s. 39. 
14  M. Riley, N. Perogiannis, The influence of hotel attributes on the selection of the confe-

rence venue, „International Journal of Contemporary Hospitality Management”, za: Z. Bugaj, 
Konferencje szyte…, op.cit., s. 38. 
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uczestnicy kongresów na statku będącym na pełnym morzu nie mogą się odłączać 
od grupy, co dyscyplinuje i aktywizuje obrady. Inną zaletą jest niezakłócona atmo-
sfera, umożliwiająca twórcze działania i przyczyniająca się do osiągnięcia pozy-
tywnych wyników obrad. Mimo że uczestnicy kongresu są w każdej chwili osiągal-
ni, nie czują się oni ograniczeni w swojej swobodzie, gdyż nowoczesne promy za-
pewniają wiele wolnej przestrzeni do realizacji osobistych zainteresowań. Można 
więc stwierdzić, że atrakcyjność środowiska morskiego i lądowe warunki do odby-
wania kongresów na pokładach nowoczesnych promów mogą się przyczyniać do 
rozwoju turystyki kongresowej i jednocześnie wzbogacać funkcjonalność współ-
czesnej żeglugi promowej, a także rozszerzać ekonomiczne podstawy jej rozwoju15. 
W kontekście tematu artykułu należy podkreślić, że województwo zachodniopo-
morskie jest predysponowane do tego, by właśnie na promach organizować imprezy 
biznesowe i – jak pokazuje praktyka – dwóch głównych przewoźników promowych 
ma w swojej ofercie tego typu produkty. 
 Spotkania biznesowe w muzeach, galeriach i skansenach, ze względu na pre-
stiż tych miejsc i ich specyficzny klimat, przyciągają uwagę organizatorów (plani-
stów) konferencji i podobają się gościom. Firmowe spotkanie wśród muzealnych 
eksponatów może okazać się bardzo atrakcyjne, gdy odpowiednio się je przygotuje 
i poprowadzi. Konferencja złożona z części merytorycznej i artystycznej zorgani-
zowana w muzum, może stać się niezapomnianą atrakcją, ale pod warunkiem, że 
cel i forma zabawy jest adekwatna do profilu centrum sztuki, z którym ma się do 
czynienia. Dyrektorzy muzeów wskazują jednak na fakt, iż wynajęcie sal czasem 
wiąże się z niedogodnościami. Przede wszystkim nie każdą z sal można udostępnić. 
Salę można zagospodarować konferencyjnie tylko wtedy, gdy nie ma w niej aktual-
nie żadnej ekspozycji albo wtedy, gdy charakter imprezy na to pozwala, czego 
przykładem może być ekspozycja malarska. Konferencja, spotkanie czy inna im-
preza, np. o charakterze promocyjnym, pośród dzieł sztuki ma odmienny, ciekawy 
charakter16.  
 
2. Miejsca organizacji imprez biznesowych w województwie  

 zachodniopomorskim oraz ich wyposażenie 
 
 Jak już wspomniano we wstępie, województwo zachodniopomorskie dysponu-
je typowymi miejscami na organizację spotkań biznesowych oraz takimi, których 
główne przeznaczenie jest zupełnie inne. Struktura bazy może więc świadczyć  
o tym, że województwo zachodniopomorskie jest wielorakie pod względem możli-

                                                 
15  W.W. Gaworecki, Turystyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006,  

s. 45. 
16  K. Łabuz, Bankiet jak eksponat, „Kongresy & Konferencje” 2006, nr 2, s. 22. 
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wości lokalizacyjnych, a więc może swoim potencjałem odpowiadać zróżnicowa-
nym gustom i potrzebom kreatorów imprez biznesowych.  
 Biorąc pod uwagę miejsca typowe do organizacji imprezy biznesowej, najbar-
dziej uniwersalne są hotele. Przedstawione poniżej dane pochodzą z badania ankie-
towego przeprowadzonego w hotelach regionu w roku 2009. W tabeli 1 zaprezen-
towano informacje na temat wielkości i struktury bazy hotelowej zlokalizowanej na 
obszarze województwa zachodniopomorskiego w roku 2008. Jak przedstawiono  
w tabeli, nie każdy hotel nadaje się na miejsce organizacji imprezy biznesowej, 
ponieważ nie każdy dysponuje zapleczem konferencyjnym (stąd nie każdy hotel był 
poddany badaniu). 

Tabela 1 
 

Struktura hoteli na Pomorzu Zachodnim 
 

Kategoria 
hoteli 

Liczba hoteli 
Liczba hoteli z zapleczem 

konferencyjnym 
* 14 3 
** 24 13 
*** 37 33 
**** 12 12 
***** 0 0 
Razem 87 61 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Centralnej Ewidencji Obiektów Hotelarskich, 
analizy internetowej oraz badań ankietowych. 
 
 Ostatecznie zbadano 70,5% obiektów zakwaterowania zbiorowego z terenu 
województwa zachodniopomorskiego, sklasyfikowanych jako hotele i posiadają-
cych odpowiednie zaplecze do organizacji imprez biznesowych. Standard badanych 
hoteli (kategoria) przedstawiał się następująco (rysunek 1): 

 2 hotele jednogwiazdkowe (66,7% badanej populacji), 
 7 hoteli dwugwiazdkowych (53,8% badanej populacji), 
 22 hotele trzygwiazdkowe (66,7% badanej populacji), 
 12 hoteli czterogwiazdkowych (100% badanej populacji). 
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Rys. 2. Kategoria badanych hoteli zlokalizowanych na terenie województwa zachod-
niopomorskiego 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

 
 Elastyczność produktu turystyki biznesowej, czyli dostosowanie oferty hotelu 
do odpowiedniego rodzaju imprezy biznesowej zależy m.in. od liczby znajdujących 
się w obiekcie sal wielofunkcyjnych, w których można zorganizować imprezę biz-
nesową, co było jednym z elementów badania. Z badań wynika, iż przeciętna liczba 
sal wielofunkcyjnych w hotelach województwa zachodniopomorskiego to 3,1. 
Przeciętne odchylenie od wartości średniej arytmetycznej wynosi 2,1 sali. Wartość 
mediany pozwala przypuszczać, iż połowa obiektów ma co najwyżej dwie sale,  
a połowa – co najmniej dwie. Z analizy wartości dolnego kwartyla wynika, iż 25% 
obiektów ma co najwyżej dwie sale, natomiast 75% – co najmniej dwie. Analiza 
kwartyla górnego pokazuje zaś, że 75% hoteli ma co najwyżej cztery sale, nato-
miast 25% – co najmniej cztery. Minimalną liczbę posiadał hotel z jedną salą,  
a maksymalną z jedenastoma.  
 Obok liczby sal wielofunkcyjnych istotne znaczenie ma ich pojemność, czyli 
maksymalna liczba miejsc konferencyjnych. Przeciętna liczba miejsc konferencyj-
nych w hotelu to 272,6. Minimalną liczbę miejsc konferencyjnych w układzie te-
atralnym posiadał hotel z liczbą 30 miejsc, a maksymalną z 1480 miejscami.  
Z doświadczeń hotelarzy wynika, że najrozsądniejszą inwestycją są sale mieszczące 
trochę ponad 40 osób (minimum 60 m2). Mniejsze obiekty nie cieszą się dużym 
powodzeniem na konferencyjnym rynku17. 
 Jednym z zagadnień poruszonych w kwestionariuszu ankietowym było rów-
nież wyposażenie sal konferencyjnych w badanych obiektach. Uzyskane wyniki 
zaprezentowano w tabeli 2. Na podstawie przeprowadzonych badań wykazano, że 

                                                 
17  M. Kubiak, Hotele w nowej roli, „Hotelarz” 2002, nr 1, s. 12. 



Marta Sidorkiewicz 124 

najwięcej hoteli, bo prawie 90%, ma na stanie ekran projekcyjny i rzutnik multime-
dialny, co niezaprzeczalnie jest podstawowym elementem umeblowania sali obrad. 
Niepokoić może jedynie fakt, że funkcjonują obiekty, które takich elementów wy-
posażenia nie mają, mimo iż posiadają przestrzeń konferencyjną. Nowinką techno-
logiczną w zakresie profesjonalnej organizacji spotkań jest niewątpliwie system 
zintegrowanego sterowania wyposażeniem sali oraz możliwość równoczesnego 
prowadzenia zajęć w dwóch salach za pośrednictwem systemu audiowizualnego. 
Niewiele jednak obiektów może zaoferować takie rozwiązanie, gdyż jest to stosun-
kowo kosztowne przedsięwzięcie.  

Tabela 2 
 

Wyposażenie sal konferencyjnych w hotelach województwa zachodniopomorskiego 
 

Element wyposażenia sali konferencyjnej Liczba hoteli Odsetek hoteli 
rzutnik multimedialny 37 86% 
ekran projekcyjny 38 88,4% 
rzutnik pisma (na folię) 25 58,1% 
wielkoekranowy monitor plazmowy 10 23,2% 
klimatyzacja 31 71,1% 
mikrofon bezprzewodowy 34 79,1% 
przewodowy dostęp do Internetu  29 67,4% 
bezprzewodowy dostęp do Internetu 31 71,1% 
laptop 17 39,5% 
tablica suchościeralna 25 58,1% 
kamera  7 16,3% 
flipchart 34 79,1% 
sztaluga 22 51,2% 
odtwarzacz CD, DVD 33 76,7% 
mównica 22 51,2% 
nagłośnienie 32 74,4% 
system zintegrowanego sterowania wyposaże-
niem sali 

8 18,6% 

możliwość równoczesnego prowadzenia zajęć 
w dwóch salach za pośrednictwem systemu 
audiowizualnego 

3 7% 

 
*dane nie sumują się do 100%, ponieważ respondenci mogli wskazać więcej niż jedną 
odpowiedź 
 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 
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 Zróżnicowanie regionu pod względem lokalizacji na organizację imprez biz-
nesowych czyni województwo atrakcyjniejszym, co przedstawiono w tabeli 3.  
 

Tabela 3 
 

Przykłady typowych i nietypowych sal konferencyjnych w województwie  
zachodniopomorskim 

 

Miejsce 
Konkretny przykład na obszarze województwa  

zachodniopomorskiego 
centra kongreso-
we i konferencyj-
ne 

 Centrum Kongresowe Uniwersytetu Szczecińskiego (sala została od-
dana do użytku w maju 2004 roku; aula posiada nowoczesne i ciepłe 
wnętrze, 749 miejsc, w tym 670 z blatami roboczymi i 79 bez blatów, 
szatnię oraz aparaturę nagłaśniającą. Na terenie obiektu znajduje się 
parking na ok. 300 miejsc)18 

budynki użytecz-
ności publicznej 

 sale w Urzędzie Wojewódzkim i Marszałkowskim Województwa 
Zachodniopolskiego w Szczecinie, 

 aule akademickie Uniwersytetu Szczecińskiego, Zachodniopomorskie-
go Uniwersytetu Technologicznego i wielu innych uczelni w regionie, 

 sale Bogusława i Anny Jagiellonki w Zamku Książąt Pomorskich, 
 wnętrza Teatru Polskiego, Teatru Współczesnego, Teatru Lalek Ple-

ciuga19, Opery na Zamku w Szczecinie 
obiekty zabytko-
we 

 pałac w Maciejowie, pałac w Małkocinie, 
 XV-wieczny Zamek Rycerski w Krągu, 
 dworek „Prawdzic” w Niechorzu 

obiekty sportowo-
rozrywkowe 

 kino sieci Multikino20 w Szczecinie i Koszalinie (kilka sal o różnej 
pojemności uczestników – od 30 do 777 miejsc)21, kino Helios  
w Szczecinie, 

 hala Szczecińskiego Domu Sportu 
promy pasażer-
skie 

 promy przewoźników Polferries i Unity Line (promy Pomerania, Wa-
wel, Polonia i Skania wypływające z portu Świnoujście); 

komory leżako-
wania butelek 
 

 Szczecińska Wytwórnia Wódek Polmos wraz z dwukondygnacyjną 
piwnicą „Starki” 

                                                 
18  http://www.us.szc.pl/aula, 08.07.2009. 
19  W maju 2009 roku został otwarty nowy budynek Teatru Lalek Pleciuga, w którego pro-

jekcie budowlanym uwzględniono, prócz sal scenicznych, budowę małej, aczkolwiek profesjo-
nalnej sali konferencyjnej. 

20  W czerwcu 2009 roku Multikino nagłośniło akcję promocyjną pod hasłem „Koniec  
z nudnymi spotkaniami w salach konferencyjnych!”. W materiałach promocyjnych nowego pro-
duktu kina można znaleźć informacje, które mają przekonać organizatorów spotkań do wyboru 
kina jako miejsca imprezy biznesowej. Podkreślano zalety prezentacji na wielkim ekranie, co 
może zwiększyć atrakcyjność i skuteczność przekazu; dodatkową atrakcją dla uczestników konfe-
rencji może być projekcja filmu, kolejną niezaprzeczalną zaletą są wygodne fotele kinowe, mają-
ce tak kluczowe znaczenie przy wielogodzinnych spotkaniach, oraz łatwy dojazd i oszczędność 
czasu. 

21  http://www.multikino.pl, 08.07.2009. 
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pomieszczenia 
szpitalne  

 sale Pomorskiej Akademii Medycznej; 

obiekty sakralne,  wnętrza kościołów w regionie, 
 ciekawym pomysłem jest przekształcenie w 2005 roku zrujnowanego 

klasztoru w Cedyni na hotel i restaurację 
hale stoczniowe  wnętrza hal Stoczni Szczecińskiej22 
sale konferencyj-
ne na powietrzu 

 oryginalny amfiteatr na 1000 miejsc siedzących, którego muszla kon-
certowa „wychodzi” na wody jeziora Miedwie to prawdziwa atrakcja 
pośród tego typu obiektów w woj. zachodniopomorskim23 

sale konferencyj-
ne pod ziemią 

 schron przeciwlotniczy z czasów II wojny światowej zlokalizowany  
w podziemiach Dworca Głównego w Szczecinie 

 
Źródło: opracowanie własne. 
 
 Kończąc omawianie zagadnień związanych z bazą hotelową w województwie 
zachodniopomorskim, warto przedstawić dane dotyczące jej wielkości i struktury 
według statystyki Polskiej Organizacji Turystycznej. Według Centralnej Ewidencji 
Obiektów Hotelarskich na początku roku 2010 (stan na dzień 8 stycznia 2010 roku) 
stan hoteli w regionie to 94 obiekty sklasyfikowane jako hotele, w tym 14 hoteli 
jednogwiazdkowych, 23 hotele dwugwiazdkowe, 43 hotele trzygwiazdkowe, 14 
hoteli czterogwiazdkowych. Można jednak przypuszczać, iż nie są to dane aktualne, 
gdyż w sierpniu 2009 roku otwarto pierwszy w regionie (dokładnie w Dźwirzynie) 
hotel pięciogwiazdkowy, którego nie uwzględniono w ewidencji. 
 
 
Zakończenie 
 
 Miejsce organizacji imprezy biznesowej jest jednym z najważniejszych ele-
mentów produktu turystyki biznesowej. Na rynku istnieje możliwość wyboru wielu 
miejsc odpowiednich do organizacji imprezy biznesowej, począwszy od najbardziej 
uniwersalnych, czyli hoteli, po te bardziej wyszukane, jak np. promy czy muzea. 
Każde z miejsc ma swoje wady i zalety, które organizator danej imprezy bizneso-
wej musi wziąć pod uwagę przy podejmowaniu ostatecznej decyzji. 
 W województwie zachodniopomorskim istnieje również potencjał miejsc 
typowych i nietypowych, z których jednak kilka zasługuje na wyszczególnienie. Do 
takich miejsc na pewno należą: funkcjonujące w Szczecinie najstarsze kino świata, 
wnętrza hal Stoczni Szczecińskiej czy schron przeciwlotniczy z czasów II wojny 
światowej zlokalizowany w podziemiach Dworca Głównego w Szczecinie. Jak 

                                                 
22  10 grudnia 2005 roku w hali K1 Stoczni Szczecińskiej odbył się koncert Krzysztofa Pen-

dereckiego, który wykonał swoje dzieło Requiem Polskie – http://www.e-teatr.pl, 08.07.2009.  
23  Informator Turystyczny Pomorza Zachodniego, Zachodniopomorska Agencja Rozwoju 

Turystyki, Szczecin 2009, s. 93. 
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pokazuje praktyka, właśnie miejsca oryginalne i niespotykane są w stanie przycią-
gnąć imprezy biznesowe do tzw. second-tier cities. 
 
 

LOCATION OPPORTUNITIES FOR BUSINESS EVENTS  
IN ZACHODNIOPOMORSKIE PROVINCE 

 
 

Summary 
 
 The aim of the article is to present and analyze location opportunities connected 
with organization of business events in Zachodniopomorskie Province and current state 
of hotels’ facilities in the area with regard to creation of business tourism products. The 
article is divided into two parts, introduction and summary. In the first part focus is 
placed on analysis of typical and untypical locations for business events in Zachodni-
opomorskie Province. In the second part of the article analysis of research conducted for 
Ph.D. purposes is carried out. The research discussed comprises 70% of accommoda-
tions classified as hotels with conference facilities. It was conducted by Department  
of Tourism Management at the College of Management and Service Economy at Uni-
versity of Szczecin. 
 Location of a business event is one of the first key decision organizers of a meet-
ing have to make. The choice of place is a prerequisite to a successful event as premises 
contribute directly to participants’ feelings and emotions. Bad location has bearings on 
consumers’ perception of a product of business tourism. 
 One can find accommodations and locations abound on the market. Offers vary 
from commonly associated with business meeting places to more sophisticated or un-
usual locations like ferries or museums. Each of the locations has its pros and cons that 
have to be taken into consideration while making the final decision about the place for  
a given business event. 
 Zachodniopomorskie Province is not one of those regions immediately associated 
with the meeting industry. However, there exists infrastructure required by this particu-
lar branch of service economy. Zachodniopomorskie Province has a number of typical 
and untypical locations for business events, some of which deserved to be mentioned 
here. Szczecin has the oldest functioning cinema in the world as well as a World War II 
bunker located under Dworzec Główny – Main Railway Station and Szczecin’s  
Shipyard, which vast halls can serve a perfect meeting’s location. As one can observed, 
only interesting, unusual and surprising places are able to attract business events to so 
-called second-tier cities.  
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