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Wstęp 

Turystyka korporacyjna jest integralną częścią turystyki biznesowej, obok turystyki 
motywacyjnej, targowo-wystawienniczej oraz kongresowo-konferencyjnej. Fundamental-
ną determinantą dynamicznego rozwoju turystyki biznesowej, w tym i korporacyjnej, na 
świecie oraz w Polsce jest postępujący proces globalizacji gospodarki i rynku światowego. 
W związku z tym wzrastają potrzeby rozwoju podróży biznesowych oraz zacieśniania 
bezpośrednich kontaktów pomiędzy przedsiębiorstwami i innymi organizacjami a intere-
sariuszami, tj. akcjonariuszami, kluczowymi klientami, dystrybutorami, kooperantami oraz 
przedstawicielami władz różnych szczebli itp. Do rozwoju turystyki biznesowej, w tym 
i korporacyjnej, w Polsce przyczyniły się również przemiany systemowe zapoczątkowane 
w 1989 r. Przystąpienie Polski do UE także miało znaczący wpływ na rozwój turystyki 
korporacyjnej. Polska, jako kraj mający centralne położenie w Europie oraz rozliczne i uroz-
maicone turystyczne atrakcje przyrodnicze oraz bogate dziedzictwo kulturowe, posiada 
wszystkie warunki, by stać się ważnym celem dla turystyki korporacyjnej. 

Głównym założeniem niniejszego opracowania jest analiza rozwoju turystyki korpo-
racyjnej w Polsce na tle innych segmentów turystyki biznesowej. Okres analizy obejmuje 
sześć lat, tj. lata 2009–2014. Jest to wystarczający przedział czasowy, by można formować 
zarysowujące się tendencje oraz naukowo poprawne wnioski i uogólnienia. 

Metodyka badawcza zastosowana w niniejszym opracowaniu jest podporządkowana 
jego celowi. Przygotowanie pracy rozpoczęto od zgromadzenia informacji związanych 
z jej tematem. Zebrane informacje poddano następnie starannej ocenie i selekcji. W opra-
cowaniu w szerokim zakresie wykorzystano metodę analizy opisowej i porównawczej, 
a także metody analizy tabelarycznej. Przydatna była także metoda indukcji, polegająca 
na gromadzeniu szczegółowych informacji, a na ich podstawie formowano uogólnienia. 
Dla pełniejszej ilustracji niektórych zagadnień zastosowano także metodę graficzną. Celem 
pogłębionej wizualizacji tendencji i zmian zachodzących w sferze turystyki korporacyjnej 
obliczone zostały wskaźniki dynamiki na podstawie liczb rzeczywistych. Wskaźniki te 
zamieszczono w tabelach obok danych podstawowych.
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Źródłami informacji były literatura naukowa dotycząca turystyki biznesowej, w tym i kor-
poracyjnej, oraz informacje zawarte w raportach publikowanych przez Poland Convention 
Bureau oraz Polską Organizację Turystyczną, jak również wybrane strony internetowe.

Istota i segmenty turystyki biznesowej 

Turystyka biznesowa obejmuje różne wyjazdy właścicieli, członków zarządów i pra-
cowników przedsiębiorstw oraz członków różnych organizacji, wyższych uczelni, insty-
tutów naukowo-badawczych i dyplomatów, realizowane nie tylko w celach wypoczynko-
wo-rekreacyjnych. We współczesnym świecie upowszechniły się jeszcze inne terminy 
na określenie turystyki biznesowej: meeting industries, business tourism oraz business 
travel. W literaturze polskiej, obok turystyki biznesowej, funkcjonuje też powszechnie 
termin „przemysł spotkań”. Turystyka biznesowa określana jest także innym terminem, 
tzn. „podróże służbowe”.

Podróże służbowe (biznesowe) obejmują więc wszystkie wyjazdy związane z intere-
sami bądź pracą zawodową podróżujących. Coraz bardziej popularne stają się wyjazdy 
będące nagrodą dla pracowników. Mają one charakter motywacyjny, tzn. są nagrodą za 
wyróżniające się wyniki w pracy zawodowej oraz bodźcem mobilizującym kadrę pracow-
niczą do dalszej efektywnej i twórczej pracy1.

Turystyka biznesowa w swoim relatywnie krótkim rozwoju wypracowała już znaczną licz-
bę form jej realizacji. W obrębie turystyki biznesowej wyróżnia się na ogół pięć segmentów: 

1. turystykę korporacyjną,
2. turystykę motywacyjną, 
3. turystykę konferencyjno-kongresową, 
4. turystykę targowo-wystawienniczą,
5. indywidualne podróże służbowe. 

Poszczególne segmenty turystyki biznesowej nie mają ściśle określonych granic. 
Nakładają się bowiem na siebie, tworząc różne kombinacje i konfiguracje2. W niniejszym 
opracowaniu ograniczono się głównie do analizy turystyki korporacyjnej jako ważnego 
segmentu turystyki biznesowej.

Istota i specyfika turystyki korporacyjnej

Turystyka korporacyjna to forma wyjazdu biznesowego, która polega na zapraszaniu 
klientów danej firmy do bezpłatnego udziału w różnych imprezach i ważnych wydarzeniach 
bądź na wyjazd o charakterze wypoczynkowym. Imprezy z dziedziny turystyki korpora-
cyjnej mają ekskluzywny charakter, a jakość świadczonych usług cechuje się wysokim 

1 B. Opawska, Wybrane zagadnienia turystyki motywacyjnej, „Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula” 2012, nr 28, 
Turystyka biznesowa II, s. 82.
2 B. Iwan, Czynniki rozwoju turystyki biznesowej w Polsce, [w:] B. Iwan, M. Kacprzak, Turystyka biznesowa. De-
terminanty rozwoju, Wyd. WSTiJO, Warszawa 2012, s. 19, 26–27; Vide M. Sidorkiewicz, Turystyka biznesowa, 
Difin, Warszawa 2011, s. 16.
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standardem. Hojność organizatorów-sponsorów takich wydarzeń ma na celu pozyskanie 
jak największej liczby klientów i utrwalenie w nich dobrej opinii na temat organizatora 
podróży korporacyjnej. Zadowolenie uczestników turystyki korporacyjnej przekłada się 
na dobre relacje z firmą organizatorską. Turyści korporacyjni chętniej zarekomendują 
firmę, która ich zaprosiła na wycieczkę korporacyjną, innym partnerom biznesowym, 
aniżeli inną firmę, z którą nie mieli tego rodzaju osobistych i bezpośrednich kontaktów. 
Poprzez profesjonalnie zorganizowane podróże korporacyjne zwiększa się zaufanie do 
firmy sponsora. Zgodnie z teorią projekcji uczestnicy turystyki korporacyjnej dobrą orga-
nizację imprezy korporacyjnej przenoszą na funkcjonowanie całej firmy. Przedsiębiorstwa 
organizujące i sponsorujące wydarzenia korporacyjne budują swój prestiż i markę oraz 
umacniają pozycję na rynku, na którym działają. 

Turystyka korporacyjna jest więc dobrą metodą pomagającą organizacjom (przedsię-
biorstwom) zdobyć ważnych partnerów biznesowych, zacieśnić z nimi więzi oraz wypro-
mować swoją markę. Organizacja finansująca wydarzenie korporacyjne ponosi oczywiście 
pewne koszty związane z organizacją imprez korporacyjnych, ale jest to jednocześnie 
swego rodzaju inwestycja, która z czasem generuje znaczne korzyści ekonomiczne3. Tak 
więc turystyka korporacyjna to cenne narzędzie wykorzystywane przez przedsiębiorstwa 
i inne organizacje do budowania oraz umacniania więzi z partnerami biznesowymi oraz 
promowania firmy i jej marki w otoczeniu marketingowym. Podróże korporacyjne kierowane 
są do kilku konkretnych grup klientów:

 – Aktua ln i  oraz potenc ja ln i  k l ienc i  i  dostawcy. Jest to grupa, której członkowie 
najczęściej biorą udział w turystyce o charakterze korporacyjnym.

 – Pośrednicy  i  agenc i. Są to osoby, które potencjalnie będą nabywać lub promować 
towary czy usługi firmy goszczącej klientów.

 – Par tnerzy  f inansowi. Są to aktualni lub potencjalni inwestorzy.
 – Osoby wpływowe. Należą do nich m.in. dziennikarze i politycy różnych szczebli 

władzy. 
 – Członkowie wspólnot  loka lnych. Jest to grupa osób, która może mieć znaczenie 

dla bezkonfliktowego funkcjonowania firmy. 
 – Kl ienc i  wewnęt rzn i. Są to pracownicy danej firmy lub innej organizacji4. 

Turystyka korporacyjna wpisuje się w aparat działań o charakterze marketingu relacji 
(marketingu partnerskiego), których elementem jest związanie interesariuszy z firmą, 
wzmocnienie więzi biznesowych, utrzymanie dobrych relacji oraz wyrobienie u uczestni-
ków turystyki korporacyjnej świadomości bezkonkurencyjności danego przedsiębiorstwa.    

Turystyka korporacyjna określana jest także mianem corporate event (impreza korpo-
racyjna, spotkanie firmowe lub spotkanie integracyjne). Fundamentalnym celem imprez 
korporacyjnych jest działanie na rzecz doprowadzenia do zmiany postaw i wiedzy oraz 
zachowań uczestników imprezy. Interesariusze-klienci kluczowi, akcjonariusze, kontrahenci 

3 B. Iwan, Czynniki rozwoju…, op. cit., s. 33–34. 
4 M. Sidorkiewicz, op. cit., s. 45.
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itp. w rezultacie zorganizowanej imprezy korporacyjnej powinni zmienić swój stosunek na 
bardziej korzystny z punktu interesów organizatora/przedsiębiorstwa. Te zmiany z kolei 
powinny się przyczynić do zwiększenia zysków firmy dzięki wzrostowi sprzedaży i pozy-
skaniu nowych klientów oraz dzięki wzmocnieniu więzi lojalnościowych z dotychczasowymi 
partnerami biznesowymi itp. 

Turystyka korporacyjna jest więc instrumentem służącym do budowania oraz rozwijania 
relacji z ważnymi partnerami biznesowymi i politycznymi oraz do umacniania marki na 
rynku. Dotyczy to zwłaszcza budowania przyjaznych relacji z partnerami biznesowymi, 
którzy mają istotne znaczenie w generowaniu dochodów firmy. Cele, które organizacje 
zamierzają uzyskać dzięki turystyce korporacyjnej, wskazują, iż może być ona reali-
zowana jako sposób osiągania celów, które mogą być osiągnięte dzięki marketingowi 
partnerskiemu (relacji)5. 

Imprezy korporacyjne i rozrywka w biznesie wykorzystywane są powszechnie przez 
korporacje w USA do rozwijania biznesu. Są one ważnym komponentem ich strategii konku-
rencji i sprzedaży oraz public relations. Profesjonalnie zorganizowane imprezy z dziedziny 
turystyki korporacyjnej przyczyniają się do sukcesu firmy, do poprawy jej pozycji na rynku 
i do jej dalszej ekspansji w branży. Turystyka korporacyjna jest skuteczna w przypadku 
zarówno dużych, jak i małych firm działających lokalnie, w skali kraju lub globalnie. Im-
prezy korporacyjne mogą być także wykorzystywane do zwiększenia wydajności pracy 
oraz zacieśniania więzi i polepszania współpracy zespołów pracowniczych w organizacji. 
Tak więc turystyka korporacyjna jest powiązana z turystyką o charakterze motywacyjnym.

Warto podkreślić, iż rośnie konkurencja dotycząca oryginalnych pomysłów na imprezy 
mające na celu wypromowanie korporacji i zdobycie zainteresowania klientów oraz mediów. 
Jeżeli imprezy korporacyjne i rozrywka w biznesie nie będą planowane oraz realizowane 
ze szczególną dbałością o etykę w biznesie, to mogą nadwyrężyć reputację firmy oraz 
zagrozić jej istnieniu. Tak więc stosowanie turystyki korporacyjnej w nieodpowiedni sposób 
może zaszkodzić firmie. Publiczne ujawnienie w mediach nieetycznego postępowania 
szkodzi firmie i może prowadzić do spadku cen ich akcji oraz utraty cennych klientów. 

Z informacji w mediach, w tym w Internecie, można pozyskać wiedzę, iż w przypadku 
pewnej firmy amerykańskiej impreza korporacyjna skończyła się skandalem oraz procesem 
sądowym. W innym przypadku prezes firmy został odwołany ze stanowiska i zdegradowa-
ny, gdy firmie został wytoczony proces o napastowanie seksualne podwładnej w czasie 
wyjazdu służbowego itp. Wymagania w stosunku do imprez biznesowych rosną wraz 
z rozwojem korporacji. Imprezy i rozrywki w biznesie stają się bowiem wizytówką firmy 
oraz kształtują jej obraz w świadomości pracowników, klientów i innych interesariuszy. 
Przedsiębiorstwa organizujące imprezy z zakresu turystyki korporacyjnej nie powinny 
dopuścić do schematyzmu i powtarzalności działań w tej dziedzinie, jeżeli zamierzają 
zachować przewagę konkurencyjną oraz wizerunek lidera w branży, m.in. dzięki imprezom 

5 M. Sidorkiewicz, op. cit., s. 45–46; Vide B. Iwan, Rodzaje i zakres turystyki biznesowej, Zeszyty Naukowe WSTiJO 
„Turystyka i Rekreacja” 2011, z. 8 (2), s. 4.



Rozwój turystyki korporacyjnej w Polsce w latach 2009–2014 63

korporacyjnym. Ważną właściwością menedżerów jest umiejętność właściwej selekcji im-
prez korporacyjnych i osiągania zamierzonych celów. Zapewnia to przewagę nad innymi 
menadżerami w korporacji i łatwiejszy dostęp do środków finansowych oraz awansu6.

Dość istotnym zagadnieniem w sferze turystyki korporacyjnej jest próba zmierzenia 
rezultatów tego rodzaju podróży. Nie istnieją bowiem precyzyjne metody oceny konkretnych 
korzyści ekonomicznych wynikających z realizacji turystyki korporacyjnej przez przedsię-
biorstwa. Oceny można dokonać jedynie w sposób pośredni – opisowy7. 

W turystyce korporacyjnej wyróżnia się zazwyczaj cztery kategorie wydarzeń, w skład 
których wchodzą poszczególne formy aktywności czynnej lub biernej. Tabela 1 zawiera 
informacje dotyczące klasyfikacji wydarzeń i aktywności w ramach turystyki korporacyjnej. 

Tabela 1. Klasyfikacja wydarzeń turystyki korporacyjnej 

Kategoria wydarzeń Formy aktywności 

Wydarzenia sportowe grand prix, wyścigi konne, regaty, turnieje tenisowe, turnieje golfowe, 
mecze piłki nożnej (krajowe lub międzynarodowe), mecze rugby    

Aktywne uczestnictwo rajdy, wyścigi, loty śmigłowcem, kursy pilotażu, strzelanie do rzutków 

Wystawy krajowe wystawy letnie, wystawy kwiatów, teatr, premiery, targi krajowe, 
targi międzynarodowe 

Wycieczki wycieczki jednodniowe, wycieczki z noclegiem i weekendem, krótkie 
rejsy wycieczkowe, wycieczki samolotowe, wycieczki jachtem  

 Źródło: B. Iwan, Czynniki rozwoju turystyki biznesowej w Polsce, [w:] B. Iwan, M. Kacprzak, Turystyka 
biznesowa. Determinanty rozwoju, Wyd. WSTiJO, Warszawa 2012, s. 34.

Należy ponownie podkreślić, iż imprezy z zakresu turystyki korporacyjnej mają eks-
kluzywny charakter i powinny się cechować pomysłowością oraz oryginalnością. Biura 
turystyczne oraz inne firmy specjalizujące się w obsłudze turystyki korporacyjnej oferują 
klientom różne ciekawe propozycje wyjazdów korporacyjnych8.

Imprezy z zakresu turystyki korporacyjnej są też elementem realizacji marketingu 
partnerskiego – marketingu relacji. Indywidualizacja i zacieśnianie bliskich kontaktów 
korporacji z klientami kluczowymi, kooperantami oraz innymi interesariuszami staje się 
koniecznością na współczesnym globalizującym się rynku, przy jednoczesnym nasilaniu 
się konkurencji zewnętrznej i wewnętrznej. Indywidualizacja relacji korporacja–klienci jest 
właśnie domeną marketingu partnerskiego. Idea marketingu partnerskiego wkracza dość 
dynamicznie do sfery usług turystycznych, w tym i usług dla turystyki korporacyjnej, ze 
względu na ich specyfikę, a także wymagania klientów korporacyjnych9.

6 http://www.gandalf.com.pl/files/products/text/323729.pdf [22.04.2015].
7 M. Sidorkiewicz, op. cit., s. 47. 
8 http://www.furnel-wyjazdy.pl/incentive-wyjazdy-integracyjne-i-motywacyjne/turystyka-korporacyjna.html 
[22.04.2015].
9 B. Iwan, Założenia marketingu relacji w turystyce, [w:] Zachowania konsumentów na rynku turystycznym, 
red. B. Dobiegała-Korona, Wyd. Almamer WSE, Warszawa 2010, s. 365–366.   
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We współczesnej gospodarce i na współczesnym rynku koniecznością staje się poznawa-
nie i analiza oczekiwań oraz preferencji klientów. Klienci stali się wartością i cennym zasobem 
dla podmiotów rynkowych. Traktowanie klientów, szczególnie kluczowych, jako partnerów 
i wartości jest szczególnie ważne w przypadku turystyki korporacyjnej. Marketing partnerski 
polega bowiem na budowaniu przyjaznych relacji ze wszystkimi istotnymi interesariuszami 
firmy. Zadaniem marketingu partnerskiego jest właśnie budowanie przez przedsiębiorstwa 
trwałych relacji, a nie nawiązywanie chwilowych (jednorazowych) kontaktów. 

Celem zwiększenia skuteczności wdrażania marketingu partnerskiego należy włączyć 
w niego nie tylko zarząd, ale i wszystkich pracowników przedsiębiorstwa. Właściwe funk-
cjonowanie marketingu partnerskiego wymaga ponadto efektywnego systemu komunikacji 
marketingowej między organizacjami, a także ich partnerami biznesowymi. 

Porównanie marketingu tradycyjnego i partnerskiego

Coraz więcej przedsiębiorstw odchodzi od realizacji marketingu tradycyjnego, tak zwa-
nego marketingu transakcyjnego, i stara się wdrażać założenia marketingu partnerskiego. 
Jest on bowiem nastawiony na maksymalizację satysfakcji interesariuszy ze współpracy 
z daną firmą. Dzięki wdrażaniu zasad marketingu partnerskiego aktualni klienci stają 
się klientami lojalnymi, a jednocześnie promują przedsiębiorstwo, polecając go innym. 
Porównanie marketingu tradycyjnego i partnerskiego ilustruje tabela 2. 

Tabela 2. Marketing tradycyjny (transakcyjny) a marketing partnerski

Marketing transakcyjny Marketing partnerski

Koncentracja na pojedynczej sprzedaży Koncentracja na utrzymaniu klientów i stałej sprzedaży 

Cechy produktu są najważniejsze Korzyści z zakupionego produktu są najważniejsze 

Krótki okres obsługi Długi okres utrzymywania więzi z partnerami  
biznesowymi  

Obsługa klientów nie jest priorytetem Obsługa klientów jest priorytetem 
Ograniczone przywiązanie klientów do firmy Duże przywiązanie do firmy (lojalność, partnerstwo)
Umiarkowany kontakt z klientami Stały kontakt z klientami

Źródło: B. Iwan, Założenia marketingu relacji w turystyce, [w:] Zachowania konsumentów na rynku 
turystycznym, red. B. Dobiegała-Korona, Wyd. Almamer WSE, Warszawa 2010, s. 370.   

W założeniach marketingu partnerskiego (relacji) klienci są dla firmy ważną warto-
ścią i cennym zasobem. Dlatego też nowoczesne korporacje nie koncentrują się już na 
pojedynczej sprzedaży różnym (czasem przypadkowym) klientom. Firmy, dbając o swój 
rozwój, starają się skupiać na utrzymaniu klientów dotychczasowych, na podtrzymywaniu 
kontaktów i partnerskich więzi oraz na przywiązaniu klientów do firmy i przekształceniu 
partnerów biznesowych okazjonalnych w partnerów stałych. Instrumentem służącym 
realizacji tych celów jest właśnie m.in. turystyka korporacyjna. Zapraszanie partnerów 
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biznesowych do udziału w turystyce korporacyjnej jest również wyrazem szacunku firmy 
oraz swoistą metodą dowartościowania uczestników imprez korporacyjnych. 

Nieco inny zestaw cech marketingu transakcyjnego i relacyjnego zaproponowały 
Dorota Dziedzic i Anna Irena Szymańska w swoim opracowaniu. Z tabeli zamieszczonej 
w opracowaniu tych autorek zostały wybrane niektóre ważniejsze, według autora niniej-
szego opracowania, cechy porównawcze. Tabela 3 zawiera cechy koncepcji marketingu 
transakcyjnego i relacyjnego. 

Tabela 3. Porównanie koncepcji marketingu transakcyjnego i relacyjnego 

Marketing transakcyjny Marketing relacyjny (partnerski)

Cel działania mierzony jest: 
 – udziałem danego produktu w rynku, 
 – stopniem penetracji rynku, 
 – liczbą zawartych transakcji  

kupna-sprzedaży

Cel działania jest określany poprzez: 
 – udział w „sercach”, „umysłach” i „kieszeni” klientów, 
 – wskaźniki utrzymania klientów (retenition rate), 
 – długookresowe relacje z klientem, 
 – wartość życiową klientów (consumer lifetime value)

Marketing jest rozumiany jako funkcja 
realizowana w przedsiębiorstwie 

Marketing jest rozumiany jako integrator relacji zacho-
dzących między firmami a otoczeniem 

Tradycyjne podejście do produkcji: przed-
siębiorstwo projektuje produkty, produkcja 
masowa, produkty standardowe 

Nowoczesne podejście do produkcji: 
 – konsument sam projektuje produkty, stając się prosu-

merem, produkcja na indywidualne zamówienie 

Dystrybucja anonimowa, fizyczna; 
tradycyjne formy sprzedaży Dystrybucja personalizowana, e-handel, m-handel 

Komunikacja ma charakter masowy, jest 
powtarzalna, jednokierunkowa, inicjowana 
zwykle przez „nadawcę” (przedsiębiorstwo), 
który ma pozycję dominującą 

Komunikacja ma charakter indywidualny i persona-
lizowany, dwukierunkowa, inicjowana również przez 
„odbiorców” (konsumentów) – kastomizacja, kastome-
ryzacja 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: D. Dziedzic, A.I. Szymańska, Marketing transakcji a mar-
keting relacji, „Zeszyty Naukowe WSE w Krakowie” 2011, nr 7, s. 7–8; http://www.wsp.krakow.pl/geo/
cyber/szymanska_-_marketing_transakcji.pdf [26.04.2014].

Z informacji prezentowanych w tabeli 3 wynika, iż autorki porównały również cel 
działania przedsiębiorstwa, rozumienie istoty marketingu, podejście do produkcji oraz 
do strategii dystrybucji produktów w koncepcji marketingu transakcyjnego i partnerskie-
go. Autorki te podkreśliły również fakt, iż marketing partnerski (relacji) koncentruje się 
głównie na bezpośrednich relacjach osobowych pomiędzy producentami i konsumentami 
oraz bardziej subtelnych metodach kształtowania relacji z konsumentami. W marketingu 
partnerskim istotną rolę odgrywa ponadto zintegrowana komunikacja marketingowa10.

10 D. Dziedzic, A.I. Szymańska, Marketing transakcji a marketing relacji, „Zeszyty Naukowe WSE w Krakowie” 
2011, nr 7, s. 8.
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Reasumując, warto podkreślić, że turystyka korporacyjna jest przejawem realizacji 
koncepcji marketingu partnerskiego. Stosowanie marketingu partnerskiego zapewnia 
firmom różne korzyści mierzalne (ekonomiczne):

1. Zmniejszają się koszty jednostkowe następnych transakcji handlowych. 
2. Spadają wydatki na badania marketingowe. 
3. Firmy posiadają lepsze informacje o klientach. 
4. Zmniejsza się ryzyko wynikające z zawierania transakcji z niewiarygodnymi 

klientami.
5. Zadowoleni klienci polecają produkty danego przedsiębiorstwa innym klientom. 

Uczestnictwo interesariuszy w profesjonalnie zorganizowanej turystyce korporacyjnej 
przekłada się na ich lojalność wobec przedsiębiorstwa zapraszającego. Uczestnicy imprez 
korporacyjnych mają bowiem poczucie, że dana firma liczy się z ich opinią oraz że są 
ważni dla firmy.

Analiza rozwoju spotkań i wydarzeń biznesowych w Polsce 
w latach 2009–2014 

Analiza ilościowa i jakościowa wydarzeń oraz imprez korporacyjnych zostanie przedsta-
wiona na tle wydarzeń i spotkań biznesowych ogółem. Dzięki temu będzie można ocenić 
rangę wydarzeń korporacyjnych w kontekście ogółu wydarzeń biznesowych w Polsce. 
Dane dotyczące spotkań oraz wydarzeń biznesowych, w tym i korporacyjnych, odbywa-
jących się w Polsce publikowane są w raportach Przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce. 
Tabela 4 ilustruje liczbę spotkań i wydarzeń biznesowych w latach 2009–2014. 

Tabela 4. Liczba spotkań i wydarzeń biznesowych w Polsce według kategorii w latach 2009–2014

rodzaj wyda-
rzenia

2009  2010 2011 2012 2013 2014 

Licz-
ba % Liczba % Liczba % Liczba % Liczba % Liczba %

Kongresy / 
konferencje 2127 53 6420 35 9873 36 10 622 47 9186 51 10 318 54,8

Dynamika 100 X 302 X 464 X 499 X 432 X 485 X

Wydarzenia 
korporacyjne 1221 31 9669 54 10 715 40 4657 21 6202 34 5558 29,5

Dynamika 100 X 792 X 878 X 381 X 508 X 455 X

Wydarzenia 
motywacyjne 295 7 903 5 4051 15 5305 24 2029 11 2272 12,1

Dynamika 100 X 306 X 1373 X 1798 X 688 X 770 X

targi i wy-
stawy 357 9 1008 6 2421 9 1716 8 683 4 672 3,6
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Dynamika 100 X 282 X 678 X 481 X 191 X 188 X

razem 4000 100 18 000 100 27 060 100 22 300 100 18 100 100 18 820 100,0
Dynamika 100 X 450 X 675 X 557 X 453 X 470 X

Źródło: opracowanie i obliczenia własne na podstawie: K. Celuch, E. Dziedzic, Raport. Przemysł spotkań 
i wydarzeń w Polsce 2010, 2011, Warszawa 2010, 2011; K. Celuch, Raport. Przemysł spotkań i wyda-
rzeń w Polsce 2012, 2013, 2014, 2015, Poland Convention Bureau, POT, Warszawa 2012, 2013, 2014, 
2015; www.poland-convention.pl [5.05.2016], www.pot.gov.pl [5.05.2016]. 

W 2009 r. analizą objęto 4000 spotkań biznesowych, które odbyły się w Polsce (ta-
bela 4). Zostały one przyporządkowane do czterech kategorii, tj. kongresy i konferencje, 
wydarzenia korporacyjne, wydarzenia motywacyjne oraz targi i wystawy. W 2009 r. naj-
większą liczbą wydarzeń cechowały się kongresy i konferencje, których odnotowano 2127 
i stanowiły one 53% wszystkich spotkań biznesowych. Na drugim miejsce uplasowały się 
wydarzenia korporacyjne, których w Polsce odbyło się 1221, tzn. 31%. Na trzecim miejscu 
sklasyfikowane zostały targi i wystawy – 357 wydarzeń, tj. 9%, a na ostatnim, czwartym 
miejscu uplasowały się wydarzenia motywacyjne – 295, tj. 7%. Strukturę (w %) spotkań 
i wydarzeń biznesowych w 2009 r. ilustruje rycina 1.      

Rycina 1. Spotkania i wydarzenia biznesowe w 2009 roku

Źródło wszystkich rycin: opracowanie własne na podstawie tabeli 4. 

Z kolei analiza spotkań i wydarzeń w 2010 r. dowodzi, że na pierwszym miejscu uplaso-
wały się tym razem spotkania korporacyjne, których w Polsce odbyło się 9669 i stanowiły 
one aż 54% wydarzeń biznesowych ogółem. Liczba odbytych konferencji oraz kongresów 
wyniosła 6420, tzn. 35%. Targi i wystawy zajęły trzecie miejsce w ogólnej liczbie spotkań 
oraz wydarzeń biznesowych z liczbą 1008 (6%). Wydarzeń motywacyjnych, podobnie jak 
w 2009 r., było najmniej, tzn. 903 (5%). 
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Przechodząc do analizy spotkań i wydarzeń biznesowych w 2011 r., należy stwierdzić, 
że i tym razem dominowały wydarzenia korporacyjne z liczbą 10 715, to jest 40% ogółu 
spotkań oraz wydarzeń biznesowych. Na drugim miejscu uplasowały się kongresy i kon-
ferencje. Ich liczba wniosła 9873, tj. 36%. Spotkania motywacyjne znalazły się na trzecim 
miejscu. Targi i wystawy spadły w klasyfikacji na czwarte miejsce – w 2011 r. odbyło się 
ich w Polsce 2421, tj. 9% ogółu spotkań i wydarzeń biznesowych. Informacje dotyczące 
spotkań i wydarzeń w Polsce w 2011 r. ilustruje rycina 2. 

Rycina 2. Spotkania i wydarzenia biznesowe w 2011 roku

Z kolei analiza spotkań i wydarzeń biznesowych w 2012 r. wskazuje, że największa 
ich liczba przypadła na konferencje i kongresy – 10 622, tj. 47% wszystkich spotkań 
i wydarzeń. Na drugim miejscu znalazły się wydarzenia motywacyjne, których odbyło się 
aż 5305 i stanowiły one 24% wszystkich wydarzeń biznesowych w Polsce. Zaskakujący 
jest spadek liczby wydarzeń korporacyjnych z 10 715 w 2011 r. do 4657 w 2012 r. (21%). 
Spadek liczby wydarzeń korporacyjnych wpłynął na spadek liczby spotkań ogółem w 2012 r. 
w stosunku do 2011 r. Liczba targów oraz wystaw spadła także w 2012 r. w stosunku do 
poprzedniego roku. W rezultacie odbyło się zaledwie 1716 (8%) wydarzeń z dziedziny 
targów i wystaw (tabela 4). 

Niestety w 2013 r. utrzymała się tendencja spadkowa w liczebności ogółem spotkań 
biznesowych, zapoczątkowana w 2012 r. To stwierdzenie nie dotyczy jedynie wydarzeń kor-
poracyjnych. Ich liczba wzrosła bowiem z 4657 w 2012 r. do 6202 w 2013 r., ale imprez 
korporacyjnych było mniej niż w 2011 r. W 2013 r. odbyło się mniej konferencji i kongre-
sów, wydarzeń motywacyjnych oraz targów i wystaw. W rezultacie spotkań biznesowych 
w 2013 r. było mniej w Polsce o 4200 w stosunku do 2012 r. (tabela 4).

W 2014 r. ponownie wzrosła liczba konferencji i kongresów organizowanych w Pol-
sce do ponad 10,3 tys. Stanowiły one prawie 55% wszystkich wydarzeń biznesowych. 
Liczba zorganizowanych imprez korporacyjnych zmniejszyła się w 2014 r. w stosunku do 
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poprzedniego roku o ponad 640, ale była większa niż w 2012 r. o 901. Udział wydarzeń 
korporacyjnych w 2014 r. w wydarzeniach biznesowych ogółem wyniósł 29,5%. W ostat-
nim roku badanym – 2014 – wzrosła także liczba wydarzeń motywacyjnych w porównaniu 
z 2013 r. Liczba targów praktycznie nie uległa większym zmianom. W rezultacie w 2014 r. 
zorganizowano w Polsce 18 820 spotkań i wydarzeń biznesowych ogółem (tabela 4). 
Strukturę spotkań i wydarzeń biznesowych według kategorii ilustruje rycina 3.

Rycina 3. Spotkania i wydarzenia biznesowe w 2014 roku

Analiza zmian w liczbie spotkań i wydarzeń biznesowych na podstawie obliczonych 
wskaźników dynamiki, gdzie rok 2009 przyjęto za 100, wskazuje, że dynamicznie rosła 
liczba wydarzeń biznesowych ogółem w latach 2009–2011. W 2010 r. liczba omawianych 
zdarzeń zwiększyła się ponad 4,5-krotnie, a w 2011 r. 6,7 razy w porównaniu z 2009 r. 
Załamanie tej dynamiki miało miejsce w 2012 r. Wskaźnik dynamiki zmniejszył się bowiem 
z 675 w 2011 r. do 557 w 2012 r. Spadkowa tendencja w sferze dynamiki spotkań bizneso-
wych utrzymała się też w 2013 r. W rezultacie w 2013 r. odbyło się w Polsce tylko 4,5 razy, 
a w 2014 r. – 4,7 razy więcej imprez biznesowych niż w roku 2009. Wiąże się to z pewnością 
ze zmniejszeniem tempa wzrostu gospodarczego i ograniczeniem budżetów przeznacza-
nych przez przedsiębiorstwa na turystykę korporacyjną oraz targowo-wystawienniczą. 

Dane i obliczone wskaźniki dynamiki prezentowane w tabeli 4 dowodzą, iż w latach 
2009–2012 rosła systematycznie dynamika odbywanych w Polsce kongresów i konferencji. 
Pewne załamanie nastąpiło w tym względzie w 2013 r., ale już w 2014 r. nastąpił znaczny 
ich wzrost. Dynamika wydarzeń korporacyjnych była największa w latach 2009–2011, ale 
załamała się w 2012 r. W latach 2012–2014 wskaźniki dynamiki przyjmowały zmienny 
poziom. W rezultacie w 2014 r. wskaźnik dynamiki w przypadku wydarzeń korporacyjnych 
wyniósł 455, przyjmując rok 2009 za 100 (tabela 4).
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Analiza liczby i struktury uczestników spotkań wydarzeń 
biznesowych w Polsce

W raportach Przemysł spotkań wydarzeń w Polsce liczba uczestników została ujęta 
także w czterech kategoriach. Tabela 5 zawiera dane dotyczące liczby i struktury uczest-
ników spotkań i wydarzeń biznesowych, według kategorii w latach 2009–2014. 

Tabela 5. Liczba uczestników spotkań i wydarzeń według kategorii w latach 2009–2014

rodzaj 
wydarzeń 

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Licz-
ba % Licz-

ba % Licz-
ba % Licz-

ba % Licz-
ba % Licz-

ba %

Kongresy 
/ konfe-
rencje 

459 

322
35

1 018 

563
29

1 057 

451
29

808 

925
27

1 297 

803
32,3

1 123 

826
28,8

Dynamika 100 X 222 X 230 X 176 X 283 X 245 X

Wydarze-
nia korpo-
racyjne 

130 

922
10

488 

681
14

838 

615
23

248 

607
8

527 

128
13,1

331 

202
8,5

Dynamika 100 X 374 X 641 X 190 X 403 X 253 X

Wydarze-
nia moty-
wacyjne 

121 

660
9

139 

708
4

345 

861
9

221 

326
7

327 

533
8,1

332 

985
8,5

Dynamika 100 X 115 X 284 X 182 X 269 X 274 X

targi i wy-
stawy 

609 

158
46

1 895 

840
53

1 445 

289
39

1 741 

277
58

1 871 

069
46,5

2 111 

989
54,2

Dynamika 100 X 311 X 237 X 286 X 307 X 347 X

razem 
1 321 

062
100

3 542 

792
100

3 687 

216
100

3 020 

135*
100

4 023 

533
100

3 900 

002
100,0

Dynamika 100 X 268 X 279 X 229 X 305 X 295 X

* Bez danych z Warsaw Convention Bureau (WCB)

Źródło: jak w tabeli 4.  

Dane z 2012 r. prezentowane w tabeli 5 nie są w pełni porównywalne z danymi z lat 
2009–2011, ponieważ nie obejmują danych z Warszawy (WCB), gdyż takie dane nie zostały 
przekazane do analizy z WBC. Gdyby uwzględnić Warszawę, z pewnością liczba uczestni-
ków wydarzeń i spotkań biznesowych ogółem w 2012 r. byłaby większa niż w 2011 r. Nie-
zależnie jednak od tego warto poddać syntetycznej analizie liczby i obliczone wskaźniki za-
mieszczone w tabeli 5. Wynika z nich, iż liczba uczestników spotkań i wydarzeń biznesowych 
zorganizowanych w Polsce rosła dość dynamicznie w latach 2009–2014. Można założyć, 
że liczba turystów biorących udział w spotkaniach biznesowych zorganizowanych w Polsce 
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wzrosła ogółem około trzykrotnie. W tym przypadku zanotowano także zmiany w warto-
ściach obliczonych wskaźników dynamicznych dla poszczególnych lat.

W 2009 r., to jest w roku wyjściowym analizy, największą liczbę uczestników zgromadziły 
targi i wystawy – 609,2 tys. osób, tj. 46% ogół turystów biznesowych. Drugie miejsce w tym 
rankingu zajęły kongresy i konferencje, w których wzięło udział ponad 450 tys. uczestników, 
tj. 35%. Wydarzenia korporacyjne uplasowały się na trzecim miejscu ze 130,9 tys. partycypan-
tów, tj. 10%. Najmniej osób wzięło udział w wydarzeniach motywacyjnych – 121,7 tys., tj. 9%. 
W następnych latach kolejność badanych wydarzeń pod względem liczby uczestników była 
podobna jak w 2009 r. Niezmiennie pierwsze miejsce zajmowały targi i wystawy. Na drugim 
miejscu znalazły się kongresy i konferencje, które koncentrowały od 27% do 35% uczestników 
wydarzeń i imprez biznesowych ogółem (tabela 5). W wydarzeniach korporacyjnych brało udział 
w 2010 r. 488,7 tys. osób, to jest 14%, w 2011 r. – 838,6 tys. osób (23%) i w 2012 r. – 248,6 tys. 
osób (8%) ogólnej liczby partycypantów wydarzeń biznesowych. W 2013 r. z kolei największą 
liczbę uczestników zgromadziły targi i wystawy – prawie 1,9 mln, co stanowiło 46,5% osób 
biorących udział w spotkaniach biznesowych ogółem. Na drugim miejscu znalazła się liczba 
partycypantów w kongresach i konferencjach – 1,3 mln, tj. 32,3% ogółu uczestników spotkań 
biznesowych. Wydarzenia korporacyjne zgromadziły w 2013 r. – 527,1 tys. partycypantów 
(8,1%). Najmniej osób tradycyjnie uczestniczyło w spotkaniach motywacyjnych. W 2014 r. 
ponownie zmniejszyła się liczba turystów biorących udział w wydarzeniach korporacyjnych do 
331,2 tys. (8,5%). We wszystkich czterech analizowanych kategoriach spotkań biznesowych 
w Polsce uczestniczyło w 2014 r. 3,9 mln partycypantów (tabela 5).

Uczestnictwo w wydarzeniach korporacyjnych w latach 2009–2011 cechowało się szcze-
gólnie wysoką dynamiką, albowiem w imprezach korporacyjnych na terenie Polski w 2011 r. 
wzięło udział 6,41 razy więcej uczestników niż w 2009 r. Załamanie w tym względzie nastąpiło 
w 2012 r. Przyczyny tego były już zaakcentowane wcześniej. Najważniejsze z nich to m.in. 
rozlewająca się recesja gospodarcza i brak danych z WCB itp. Warszawa to przecież ważny 
ośrodek turystyki biznesowej w Polsce, gdzie odbywa się relatywnie bardzo dużo tego typu 
wydarzeń. Warto zwrócić uwagę na fakt, że w 2013 r. wydarzenia korporacyjne zgromadziły 
2,1 razy więcej partycypantów niż w 2012 r. W 2014 r. nastąpiło ponowne zmniejszenie się 
liczby uczestników biorących udział w wydarzeniach korporacyjnych. Turystyka korporacyjna 
zajmuje więc ważne miejsce w turystyce biznesowej ogółem. W analizowanych latach kon-
centrowała ona bowiem od 8% w 2012 r. do 23% w 2011 r. uczestników wszystkich imprez 
biznesowych, a ponadto wykazywała największą dynamikę wzrostu w latach 2009–2011. 

Przestrzenne rozmieszczenie spotkań i wydarzeń biznesowych 
w Polsce

Interesujące będzie również zaprezentowanie wydarzeń korporacyjnych zorganizo-
wanych w poszczególnych miastach Polski w ujęciu ilościowym. Tabela 6 zawiera dane 
dotyczące spotkań korporacyjnych mających miejsce w poszczególnych miastach Polski 
w latach 2009–2014.
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Tabela 6. Liczba wydarzeń korporacyjnych w poszczególnych miastach Polski 

Miasto Wydarzenia korporacyjne Wydarzenia biznesowe ogółem 
Liczba % Liczba %

2009 r.
Gdańsk 97 7,9 621 15,5
Poznań 228 18,7 750 18,8
Warszawa 415 34,0 1268 31,7
Wrocław 373 30,5 933 23,3
Inne 108 8,9 428 10,7

razem 1221 100,0 4000 100,0 
2010 r.
Katowice 581 6,0 1077 6,0
Kraków 4949 51,1 7112 39,5
Poznań 440 4,6 1110 6,2
Trójmiasto 2158 22,3 3258 18,1
Warszawa 799 8,3 3556 19,8
Wrocław 237 2,4 725 4,0
Inne 515 5,3 1162 6,4
razem 9679 100,0 18000 100,0
2011 r.
Kraków 5000 46,7 8304 30,7
Poznań 292 2,7 766 2,9
Trójmiasto 1793 16,7 4773 17,6
Warszawa 2759 25,7 8830 32,6
Wrocław 121 1,1 440 1,6
Inne 750 7,1 3947 14,6
razem 10715 100,0 27060 100,0
2012 r.
Kielce 234 5,9 635 3,6
Kraków 836 21,0 1849 10,5
Poznań 344 8,6 2865 16,2
Warszawa 1860 46,8 10034 56,8
Wrocław 130 3,3 425 2,4
Inne 573 14,4 1737 10,5
razem 3977 100,0 17672* 100,0
2013 r.
Gdańsk 1662 26,8 4422 24,4

Kielce 252 4,1 632 3,5
Kraków 496 8,0 3413 18,9

Łódź 380 6,1 580 3,2
Poznań 1055 17,0 1986 11,0
Warszawa 90 1,5 664 3,7
Wrocław 482 7,8 1393 7,7
Inne 1785 28,7 5010 27,6
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razem 6202 100,0 18100 100,0
2014 r.
Gdańsk 567 10,2 1676 8,9
Katowice 1044 18,8 1575 8,4
Kielce 22 0,4 659 3,5
Kraków 748 13,4 3976 21,1
Łódź 405 7,3 1241 6,6
Poznań 628 13,3 1706 9,1
Warszawa 777 14,0 3586 19,1
Wrocław 855 15,4 2791 14,8
Inne 512 9,2 1610 8,5
razem 5558 100,0 18820 100,0

* Bez danych od Gdańsk Convention Bureau (GCB)

Źródło: jak w tabeli 4.

Trzy liczby zamieszczone w tabeli 4 i tabeli 6 różnią się nieco między sobą. W tabeli 4 
liczba wydarzeń korporacyjnych w 2010 r. wynosiła 9669, a w tabeli 6 – 9679. Jest to 
różnica niewielka i być może wynika z błędu drukarskiego w raportach. Nieco większe 
różnice są w danych tabeli 4 i 6 – dotyczących liczby wydarzeń korporacyjnych i bizne-
sowych ogółem w 2012 r. Różnice te wynikają z tego, iż w tabeli 6 zamieszczono liczby 
wydarzeń korporacyjnych i biznesowych według miast, ale nie obejmują one danych 
z Gdańsk Convention Bureau. 

Dane i obliczone wskaźniki w tabeli 6 wskazują, iż w 2009 r. najmniej (poniżej 100) 
wydarzeń korporacyjnych odbyło się w Toruniu (14), Katowicach (36) oraz Szczecinie 
(58) i Gdańsku (97). Jeżeli wszystkie wydarzenia korporacyjne (1221), które miały miej-
sce we wszystkich miastach, przyjmie się za 100%, to w tych czterech miastach odbyło 
się zaledwie 16,8%, a pozostałe 83,2% przypadało na trzy miasta – Poznań, Warszawa 
i Wrocław. Można więc stwierdzić, iż w recepcji turystyki korporacyjnej główną rolę ode-
grały trzy miasta – Poznań, Wrocław i Warszawa. Podobnie przedstawiało się terytorial-
ne rozmieszczenie spotkań biznesowych ogółem. Do trzech wiodących miast (Poznań, 
Warszawa, Wrocław) można też włączyć Gdańsk, który gościł 621, tj. 15,5% wszystkich 
spotkań biznesowych (tabela 6).

Zupełnie inaczej ułożyły się proporcje wydarzeń korporacyjnych i biznesowych ogółem 
w 2010 r. W statystykach pojawiły się nowe miasta recepcji analizowanych wydarzeń – 
Kraków, Trójmiasto (zamiast Gdańska) oraz inne. Drastycznie zmniejszyła się rola Po-
znania, Warszawy i Wrocławia w recepcji imprez korporacyjnych. Te trzy miasta gościły 
1476 imprez korporacyjnych ogółem, tj. zaledwie 15,3%. Nowymi poważnymi graczami 
stały się Kraków – 4949, tzn. 51,1%, oraz Trójmiasto – 2158, tzn. 22,3%, imprez korpora-
cyjnych ogółem. Na Warszawę przypadło zaledwie 799 imprez korporacyjnych (8,3%), na 
Poznań – 440 (4,6%) i na Wrocław – 237 (2,4%). Wzrosła także rola Katowic jako miejsca 
dla wydarzeń korporacyjnych (tabela 6). Przestrzenne rozmieszczenie wszystkich spotkań 
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i wydarzeń biznesowych było nieco podobne, ponieważ w Krakowie i Trójmieście odbyło 
się w 2010 r. 10 370 omawianych imprez, tj. 57,6%. Znaczącym miejscem recepcji była 
też Warszawa z 3556 spotkaniami, tj. 19,8%. Zadecydowała o tym duża liczba zorganizo-
wanych konferencji i kongresów (2382). Pozostałe miasta odgrywały mniejsze znaczenie 
w recepcji turystów biznesowych (tabela 6).

W 2011 r. przestrzenne rozmieszczenie imprez korporacyjnych i wydarzeń biznesowych 
przedstawiało się podobnie jak w 2010 r. Z informacji w tabeli 6 wyeliminowane zostały 
cztery miasta, tj. Bydgoszcz, Katowice, Szczecin i Toruń, gdzie odbyło się relatywnie mało 
wydarzeń korporacyjnych. Dane liczbowe i wskaźniki dla tych miast włączone zostały do 
pozycji „inne”. Najwięcej imprez korporacyjnych gościł w 2011 r. Kraków – 5000, tj. 46,7% 
ich ogółu w Polsce. Na drugim miejscu uplasowała się Warszawa z 2759 imprezami, 
tj. 25,7%, a następnie Trójmiasto – 1793 spotkania korporacyjne, tj. 16,7%. Dane i obli-
czenia prezentowane w tabeli 6 dowodzą, że te trzy miasta koncentrowały aż 89,1% ogółu 
imprez korporacyjnych. Pozostałe miasta gościły więc niewiele zdarzeń korporacyjnych 
w porównaniu z liderami w tej dziedzinie. Te same trzy ośrodki (Warszawa, Kraków, 
Trójmiasto) zdominowały także spotkania biznesowe ogółem, tzn. kongresy i konferen-
cje, imprezy korporacyjne oraz motywacyjne, targi i wystawy. Istotna zmiana nastąpiła 
w przypadku Warszawy, która uplasowała się na pierwszym miejscu (32,6% ogółu imprez 
biznesowych), a Kraków zajął drugie miejsce (30,7%). Pozostałe miasta gościły zaledwie 
19,1% ogółu imprez biznesowych w Polsce.

Z tabeli 6 zostały wyeliminowane cztery miejsca spotkań biznesowych w 2012 r., 
tj. Bydgoszcz, Katowice, Toruń i Trójmiasto, gdyż w wymienionych miastach odbyło się 
najmniej wydarzeń korporacyjnych. Liczby i obliczone wskaźniki dla tych miast włączono 
do pozycji „inne”. Przyczyną eliminacji Trójmiasta jest fakt, iż dane z 2012 r. nie obejmują 
Gdańska, ponieważ GCB nie dostarczyło do raportu stosownych danych.

W 2012 r. Warszawa stała się niekwestionowanym liderem w dziedzinie recepcji imprez 
korporacyjnych, których odbyło się 1860, tzn. 64,8% ogółu analizowanych zdarzeń. Dru-
gie miejsce zajął Kraków, a na trzecim miejscu znalazł się Poznań, który gościł zaledwie 
334 imprezy korporacyjne, tzn. 8,6% ich ogółu. Nowym graczem stały się Kielce, gdzie 
odbyło się 234 imprezy korporacyjne. Miasto to zajęło czwarte miejsce w rankingu – za 
Warszawą, Krakowem i Poznaniem. Wiąże się to z rozbudową i unowocześnieniem bazy 
targowo-wystawienniczej wraz z całą infrastrukturą dla turystyki biznesowej. Nadal mało 
znaczącą pozycję zajmował Wrocław, gdzie odbyło się zaledwie 130 imprez korporacyj-
nych. Na inne miejsca organizacji imprez, niewymienione w tabeli 6, przypadło 350 imprez 
korporacyjnych, tzn. 8,8%.

Jeżeli chodzi o rozmieszczenie czterech analizowanych kategorii turystyki biznesowej, 
to w 2012 r. dominowała Warszawa (ponad 10 tys. spotkań biznesowych). O pozycji stolicy 
jako lidera zadecydowała duża liczba odbywających się tam kongresów i konferencji oraz 
wydarzeń motywacyjnych. Na drugim miejscu został sklasyfikowany Poznań, na trzecim 
zaś – Kraków, a na czwartym Kielce (tabela 6). Zaskakujące jest niska pozycja Wrocławia 
w dziedzinie recepcji turystyki biznesowej, w tym i korporacyjnej. Tym bardziej że Wrocław 
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dysponuje dość dobrą bazą hotelarską i gastronomiczną, ale nie posiada profesjonalnego, 
nowoczesnego centrum kongresowo-konferencyjnego oraz targowo-wystawienniczego 
w odróżnieniu np. od Kielc. Na tę sytuację oddziałuje też z pewnością nie dość dynamiczna 
działalność Convention Bureau we Wrocławiu.

W raporcie Przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce wymieniono 20 miast, gdzie odbyły 
się spotkania biznesowe w 2013 r., oraz pozostałe miasta w pozycji „inne”. Uwzględniono 
14 stolic województw z imprezami korporacyjnymi. W tabeli 6 autor niniejszego artykułu 
uwzględnił tylko sześć celów dla turystyki biznesowej ogółem, w tym korporacyjnej. Spo-
tkania z pozostałych miast uwzględniono w pozycji „inne”, ponieważ imprezy biznesowe 
ogółem, także korporacyjne, były nieliczne.

Dość zaskakujące są informacje dotyczące liczby spotkań biznesowych ogółem, 
w tym korporacyjnych, według miast w 2013 r. Okazuje się bowiem, iż najwięcej spotkań 
biznesowych czterech kategorii ogółem odbyło się w Gdańsku – 4422, tj. 24,4% ogółem 
w kraju. Na drugim miejscu uplasował się Kraków z 3413 spotkaniami (18,9%), a na 
trzecim – Poznań (11%). Tak więc te trzy miasta skupiły aż 54,3% spotkań krajowych. Na 
pozostałe 17 miast przypadło zaledwie 45,7% wszystkich wydarzeń biznesowych. War-
szawa znalazła się dopiero na piątym miejscu po Wrocławiu (tabela 6). Tuż za Warszawą 
uplasowały się Kielce, gdzie odbyło się w 2013 r. 632 spotkania biznesowe (3,5%). 

Analiza przestarzenia rozmieszczenia imprez korporacyjnych w 2013 r. wskazuje, 
że liderem w sferze recepcji turystyki korporacyjnej okazał się Gdańsk. Drugie miejsce 
przypadło Poznaniowi (17,0%), a trzecie – Krakowowi (8,0%). Kielce z 252 wydarzeniami 
korporacyjnymi skoncentrowały 4,1% tych wydarzeń ogółem w Polsce. Nowym celem 
turystyki korporacyjnej stała się Łódź, która gościła 6,1% ogółu zdarzeń korporacyjnych.

Z kolei analiza przestrzennego rozmieszczenia wydarzeń korporacyjnych i pozostałych 
biznesowych dowodzi, że tym razem czołową pozycję zajęły Katowice z 1044 (18,8%) 
spotkaniami korporacyjnymi. Na drugim miejscu uplasował się Wrocław, a następnie War-
szawa i Kraków. Największą liczbę spotkań i wydarzeń biznesowych ogółem zorganizował 
Kraków – 3976 spotkań (21,1%), a następnie Warszawa i Wrocław (tabela 6).

Na zakończenie niniejszej analizy można sformułować wniosek, iż Warszawa, Kraków, 
Poznań oraz Kielce odgrywają najbardziej znaczącą rolę w recepcji turystyki korporacyj-
nej i biznesowej ogółem. Miasta te dysponują bowiem dobrze rozwiniętą infrastrukturą, 
niezbędną dla turystyki biznesowej. Tam też odbywa się wiele interesujących wydarzeń 
o charakterze kulturalnym. Ośrodki liderzy w organizacji imprez biznesowych posiadają 
także wiele obiektów, gdzie międzynarodowe i krajowe stowarzyszenia oraz korporacje 
lokują swoje meetingi. 

Uogólnienia i wnioski

Turystyka korporacyjna jest integralnym komponentem turystyki biznesowej. Proces 
globalizacji gospodarki i rynku światowego jest akceleratorem rozwoju turystyki korpora-
cyjnej. Proces ten determinuje konieczność zacieśniania osobistych oraz bezpośrednich 
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relacji między przedsiębiorstwami i ich interesariuszami – kluczowymi klientami, koope-
rantami oraz przedstawicielami władz różnych szczebli itp.

Przedmiotem analizy w niniejszym opracowaniu są zagadnienia związane z rozwojem 
turystyki korporacyjnej na tle rozwoju turystyki biznesowej w Polsce w latach 2009–2014. 
Przewodnim celem imprez korporacyjnych jest działalność korporacji na rzecz spowodowa-
nia zmian postaw i zachowań oraz wzrostu wiedzy uczestników tych imprez w odniesieniu 
do przedsiębiorstwa, które organizuje wydarzenia korporacyjne. Turystyka korporacyjna 
jest bowiem instrumentem służącym budowaniu i rozwijaniu relacji przedsiębiorstw z waż-
nymi partnerami biznesowymi oraz politycznymi i umacnianiu swojej marki na rynku. 

Analiza wydarzeń korporacyjnych w Polsce w latach 2009–2014 wskazuje, że ich liczba 
rosła dynamicznie, zwłaszcza w latach 2009–2011. W latach 2012–2014 nastąpiło pewne 
załamanie tendencji wzrostowej, zarówno wydarzeń korporacyjnych, jak i biznesowych 
ogółem. Złożyło się na to kilka przyczyn.

W latach 2009–2011 rosła także liczba uczestników spotkań korporacyjnych, która 
uległa zmniejszeniu w ostatnich trzech latach badań w stosunku do 2011 r. 

Analiza przestrzennego rozmieszczenia spotkań korporacyjnych i biznesowych ogó-
łem dowodzi, iż Warszawa, Kraków i Poznań odgrywają najważniejszą rolę w recepcji 
imprez korporacyjnych. W ostatnich latach nowym istotnym graczem na rynku spotkań 
korporacyjnych i biznesowych ogółem stały się Kielce.
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Streszczenie 

Przewodnim celem niniejszego opracowania jest analiza rozwoju turystyki korporacyjnej na tle pozo-
stałych kategorii turystyki biznesowej ogółem. Analizą objęto wydarzenia korporacyjne, które odbyły 
się w Polsce w latach 2009–2014. W opracowaniu zawarto rozważania dotyczące istoty oraz celów 
wydarzeń korporacyjnych. Imprezy korporacyjne mają ekskluzywny i bardziej elitarny charakter. 
Obszerne fragmenty opracowania poświęcono charakterystyce ilościowej imprez korporacyjnych 
oraz tendencji zmian w tym zakresie na tle wydarzeń i spotkań biznesowych w poszczególnych 
latach badanego okresu. W analizie uwzględniono również zmiany liczebności turystów (uczest-
ników) biorących udział w spotkaniach i wydarzeniach biznesowych według kategorii. Końcowa 
część opracowania zawiera analizę przestrzennego rozmieszczenia imprez korporacyjnych i bizne-
sowych ogółem w poszczególnych miastach Polski w latach 2009–2014. Ważnym celem turystyki 
korporacyjnej jest pozyskanie nowych klientów, zwłaszcza kluczowych dla przedsiębiorstw, a także 
utrwalenie pozytywnego wizerunku firmy sponsora wydarzeń korporacyjnych. 

Słowa kluczowe: turystyka biznesowa, turystyka korporacyjna, dynamika zmian, uczestnicy 
turystyki korporacyjnej, destynacje turystyki korporacyjnej

Abstract

The main objective of the study is to analyze the development of corporation tourism in the light 
of other categories of business tourism. The analysis included corporate events that took place 
in Poland in the years 2009-2014. The study contains reflections on the nature and objectives of 
corporate events. Corporate events are exclusive and have more elitist character. Large parts of 
the elaboration are connected with  quantitative studies of corporate events and trends on the 
background of events and business meetings in the various years of the period. The analysis also 
takes into account changes in the number of tourists (participants) participating in meetings and 
business events by category. The final part of the study contains an analysis of the spatial distribu-
tion of corporate and business events in total in various Polish cities in 2009–2014. An important 
objective of corporate tourism is to acquire new customers, especially important for enterprises as 
well as creating the positive image of the company that is a sponsor of corporate events.

Keywords: business tourism, corporate tourism, dynamics of change, participants of corporate 
tourism, corporate tourism destinations
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