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ABSTRACT

The concept of business tourism, its condition and development determinants  
on the example of Wrocław

The objective of this paper was to explain the concept of business tourism, characterize 
its current status in Poland with particular emphasis on Wrocław, as well as indicate major 
factors responsible for its development in this town. Due to an extensive scope of the dis
cussed problems, the paper was divided into four separate parts. In the first part, the article 
presents a theoretical approach towards analysis of business tourism. The second part cha
racterizes business tourism development in Poland, with main focus on Wrocław. It provides 
a comparative analysis based on statistical data. The third part, following the concept deve
loped by J. Swarbrooke and S. Horner, offers the discussion of the leading determinants 
affecting business tourism development in Wrocław. On their basis, in part four, recom
mendations for entities developing business tourism in Wrocław were presented.
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WproWadzenie

Turystyka biznesowa jest rodzajem turys
tyki obejmującej ogół czynności osób, które 
podróżują i przebywają w celach służ bowych 
nie dłużej niż rok bez przerwy poza swoim 
zwykłym otoczeniem (Gaworecki 2010). 
podjęcie tego tematu jest istotne ze względu 
na rosnące znaczenie turystyki biznesowej. 
podróże biznesowe stanowią obecnie około 
15% światowego rynku turystycznego, a dzien
ne wydatki turystów biznesowych w wielu 
krajach świata są nawet do 50% wyższe niż 
wydatki ponoszone przez turystów podróżu
jących w celach wypoczynkowych. W 2008 r. 
podróże MiCe (od angielskich pojęć: mee
tings, incentives, conferences, exhibitions – 
spotkania, podróże motywacyjne, konferencje 
i wystawy) stanowiły prawie 33% wszystkich 
wyjazdów turystycznych w polsce. polskie 
firmy wydają już ponad 10 mld zł rocznie 
na wyjazdy biznesowe, choć nadal rozwój 
turystyki biznesowej w polsce opiera się na 
przyjazdach gości zagranicznych (Turystyka 
MiCe… 2010).

W literaturze z zakresu wiedzy o turysty
ce niejednokrotnie wywołuje spory kwali

fikowanie turystyki biznesowej jako jednostki 
w strukturze rodzajowej turystyki. przecław
ski (1997) proponuje rozwiązanie w postaci 
ujmowania jej jako kategorii w znaczeniu sze
rokim turystyki, zaznaczając, że w wąskim 
ujęciu do turystyki można zaliczyć tylko wy
jazdy, których motywy wynikają przede 
wszystkim z potrzeb poznawczych i wypo
czynkowych.

Celem artykułu jest wyjaśnienie istoty 
turystyki biznesowej, scharakteryzowanie 
obecnego jej stanu w polsce ze szczególnym 
uwzględnieniem Wrocławia, a także wskaza
nie głównych czynników jej rozwoju w tym 
mieście. na podstawie koncepcji czynników 
Swarbrooke’a i Hornera (2001) sformuło
wano rekomendacje dla podmiotów rozwija
jących turystykę biznesową we Wrocławiu.

do zrealizowania celu przyjęto metodykę 
opartą na analizie literatury przedmiotu i ra
portów dotyczących turystyki biznesowej. 
W pierwszej kolejności przedstawiono jej 
definicje spotykane w literaturze krajowej 
i zagranicznej oraz cechy i typologie. przy
jęcie pewnej definicji zjawiska jest zawsze 
punktem wyjścia do jego badania w praktyce 
i podjęcia dyskusji na dany temat. nadmierne 



ROZPRAWY NAUKOWE  
2013, 41     AWF WE WROCŁAWIU 

E. NAWROCKA
Rozwój turystyki biznesowej we Wrocławiu 77
rozbudowanie definicji czy jej ogólność może 
spowodować bariery w rozstrzygnięciu pro
blemu, tzn. jakie zjawisko jest turystyką biz
nesową, a jakie nią nie jest.

Scharakteryzowanie czynników rozwoju 
turystyki biznesowej służy zarówno celom 
poznawczym, jak i utylitarnym, np. kształ
towaniu polityki turystycznej.

iSToTa TurySTyki bizneSoWej –  
GłóWne podejśCia

W literaturze wciąż brakuje powszechnie 
uznanej definicji turystyki biznesowej, co 
oznacza, że podejście do tego zagadnienia 
jest zróżnicowane. davidson i Cope (2003) 
określają ją jako aktywność o pewnym stop
niu dowolności, najczęściej jako nierutynowe 
zajęcia służbowe i często grupowe. podobne 
podejście, które można nazwać behawioral
nym (akcentowanie celów i motywów po
dróży), prezentuje bhatia (2006), twierdząc, 
że turystyka biznesowa łączy się z osobami, 
które podróżują w celach związanych z pracą.

W określaniu turystyki biznesowej ob
serwuje się także podejście atrybutowe, ozna
czające wskazanie jej cech. Tego typu stano
wisko reprezentuje Gaworecki (2010), który 
wymienia następujące jej właściwości: małą 
wrażliwość na warunki pogodowe, niską 
elastyczność na zmiany kosztów podróży, 
duże uzależnienie od ogólnej koniunktury 
gospodarczej, nietypową akwizycję, polega
jącą na osobistych kontaktach z potencjal
nym klientem w wielkich organizacjach 
gospodarczych oraz wymagania klientów 
biznesowych, dotyczące m.in. sprawnego sys
temu przekazywania wiadomości czy moż
liwości uzyskania informacji ekonomicznych 
z ostatniej chwili w hotelach, a także podwyż
szonego standardu w samolotach (business 
class). inne jeszcze cechy (poza okreś lo nymi 
przez Gaworeckiego) wskazują Gołembski 
(2008, s. 119–120) oraz niezgoda i Markie
wicz (2007), a mianowicie: zapotrzebowanie 
na usługi poligraficzne i translatorskie wy
magane przez uczestników turystyki bizneso
wej, a także cechy popytu – elitarny i krótko
trwały charakter, korzystanie przez turystów 
biznesowych w większym stopniu niż przez 
uczestników turystyki wypoczynkowej z bazy 
typu hotelowego i ponoszenie przez nich 

większych wydatków w miejscu recepcji tu
rystycznej w porównaniu z przeciętnym tu
rystą, a także mniejsze niezadowolenie ze 
zmiany ceny niż w turystyce wypoczynkowej.

niektórzy autorzy stosują podejście, które 
można określić jako enumeratywne, polega
jące na zidentyfikowaniu form omawianego 
rodzaju turystyki. dostrzega się je w książce 
„nowy incentive w polsce” (świątecki 2005, 
s. 11, 51), w której wyróżnione zostały nastę
pujące formy turystyki biznesowej: konferen
cje, kongresy, targi, imprezy konsumenckie, 
imprezy motywacyjne, wyjazdy integracyjne, 
wyjazdy gratyfikacyjne, spotkania firmowe, 
szkolenia i wszelkiego rodzaju podróże biz
nesowe (typu delegacje służbowe pojedyn
czych lub kilku pracowników). autorzy opra
cowania, podobnie jak różycki (2009, s. 28), 
zwracają uwagę, że w literaturze turystyka 
biznesowa określana jest także jako „prze
mysł MiCe”, oznaczając przemysł spotkań. 
davidson i Cope (2003) do turystyki bizne
sowej kwalifikują spotkania grupowe – se
minaria, konferencje, premiery produktów 
(business events), podróże motywacyjne, wy
stawy, targi, pokazy dla klientów, pokazy dla 
branży oraz turystykę korporacyjną (luksu
sowe rozrywki oferowane przez firmy naj
cenniejszym pracownikom lub klientom w 
czasie prestiżowych wydarzeń sportowych 
czy kulturalnych). należy zwrócić uwagę na 
to, że davidson i Cope nie włączają do turys
tyki biznesowej indywidualnych podróży 
służbowych jako form realizowanych w ra
mach obowiązków zawodowych, które nie 
mają charakteru dowolności. podobne sta
nowisko zajmuje rogers (2008, s. 23, 26). 
Mika (2008) z kolei podkreśla, że warun
kiem uznania podróży związanych z pracą 
bądź załatwianiem interesów jako turystycz
ne jest korzystanie przez te osoby z podsta
wowych usług turystycznych, a w czasie 
wolnym łączenie celów biznesowych z zaspo
kajaniem potrzeb rekreacyjnych, poznaw
czych, rozrywki i zabawy (a nie wykonywa
nie wyłącznie zadań służbowych, jak np. 
transport towarów) i korzystaniem z infra
struktury turystycznej (kurek 2007, s. 301). 
Medlik (1995, s. 54) uważa, że turystyka biz
nesowa to podróże odbywane przez pracow
ników i inne osoby w związku z pracą, czyli 
odbywane nie w czasie wolnym. z tego wzglę
du wydziela z omawianego rodzaju turystyki 
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Tab. 1. Porównanie podróży w celach rekreacyjnych i podróży służbowych

kryterium podróże w celach  
rekreacyjnych podróże służbowe

decydent miejsca  
docelowego

podróżujący organizator wydarzenia, 
spotkania 

główny płatnik podróżujący pracodawca

czas odbywania się podróży czas wolny czas pracy (ale także wieczory  
i weekendy – czas wolny)

największe natężenie ruchu okresy wakacyjne i weekendy poza wakacjami, od 
poniedziałku do piątku

charakter motywów bardziej emocjonalny, m.in. 
wypoczynek, relaks, kontakt 
z naturą, kontakt z ludźmi, 
zabawa, aktywność fizyczna

bardziej racjonalny, m.in. 
zawarcie umów, podniesienie 
kwalifikacji, wymiana doświad
czeń, poznanie nowych technik  
i technologii, zbudowanie 
zespołu pracowniczego

podatność na czynniki 
psychospołeczne

bardziej zależne,  
np. podlegające modzie,  
mniej stabilne

mniej zależne, np. niepodlega
jące modzie, bardziej stabilne

częstotliwość mniejsza większa

miejsca docelowe podróży obszary odznaczające się 
walorami turystycznymi

często obszary aglomeracyjne 

klient docelowy podróżujący osoba dokonująca rezerwacji 
(zamawiająca), osoba podej
mująca decyzję o podróży, 
podróżujący

charakter popytu popyt pierwotny (końcowy), 
uzależniony m.in. od  
dochodów osobistych

popyt pochodny, uzależniony 
m.in. od regulacji podatkowych 
dla przedsiębiorców

wydatki mniejsze większe (ok. trzy razy większe  
od wydatków osób podróżu
ją cych w czasie wolnym), 
wynikają z tego, że wydatki 
ponoszą instytucje delegujące 
lub organizatorzy, ale także  
sami uczestnicy podróży 

podstawowa infrastruktura  
i usługi

ośrodki wypoczynkowe  
i centra krajoznawcze, 
zakwaterowanie 

obiekty typu convention i centra 
wystawiennicze, zakwatero wanie 
(przede wszystkim w hotelach), 
urządzenia do przeprowadzania 
spotkań profesjonalnych

Źródło: opracowanie własne na podstawie: davidson, Cope 2003, s. 13–14; Middleton 2003,  
s. 296; Cooper i wsp. s. 5–6; Swarbrooke, Horner 2001, s. XVi i 10; Gołembski 2008, s. 120; 
niezgoda, Markiewicz 2007, s. 182.
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turystykę motywacyjną, którą określa jako 
podróże pracowników opłacane przez przed
siębiorstwo w ramach nagrody za realizację 
odpowiedniej sprzedaży lub innych zadań, za 
wyróżniające się osiągnięcia lub jako zachętę 
na przyszłość (Medlik 1995, s. 134) (w do
myśle odbywane w czasie wolnym). podob
nego zdania jest Szwichtenberg (2004, s. 111–
118). autor ten zwraca uwagę na kwestię 
stresu występującego podczas typowych po
dróży w interesach, który nie pojawia się 
w czasie wyjazdu motywacyjnego i podkreśla, 
że uczestnicy takich podróży powinni być 
nastawieni na odpoczynek i dobrą zabawę. 
zaliczanie turystyki motywacyjnej do biz
nesowej nie jest powszechne. alejziak (2002, 
s. 12) na przykład traktuje ją jako odrębną 
formę omawianej turystyki, akcentując m.in. 
cel instytucji wysyłającej w podróż. inny 
pogląd w omawianej kwestii prezentują 
Szwichtenberg (2007, s. 67) i kowalczyk 
(2000, s. 161), a mianowicie, że turystykę 
motywacyjną należy zaliczyć zarówno do 
turystyki biznesowej, jak i wypoczynkowej. 
ponadto kowalczyk kwalifikuje ją do turys
tyki socjalnej, biorąc pod uwagę cele praco
dawcy i pracownika.

W literaturze przedmiotu stosowane jest 
także podejście negatywne do określenia 
istoty i zakresu turystyki biznesowej. przyj
muje się założenie, że aktywność w czasie 
wolnym w celach rekreacyjnych jest przeci
wieństwem podróży służbowych. najważ
niejsze i najczęściej występujące kryteria róż
nicujące zostały zawarte w tab. 1.

przedstawione poglądy na istotę turys
tyki biznesowej pokazują, że trudności w za
klasyfikowaniu podróży służbowych do ro
dzajów aktywności turystycznej wynikają 
przede wszystkim z cechy związanej z cza
sem odbywania (czas wolny – czas pracy) 
i dobrowolnością wyjazdu. kryterium czasu 
wolnego powoli osłabia się ze względu na 
zmiany, jakie niesie ze sobą globalizacja 
i nowe warunki społeczeństwa informacyjne
go. jak podkreśla Mikuła (2006, s. 24), wy
musza ono konieczność uczenia się w każdym 
miejscu i czasie, przez całe życie, wspomaga
nego komputerowo, co powoduje zacieranie 
się granicy między czasem pracy a czasem 
wolnym. W tej sytuacji następuje łączenie 
obowiązków zawodowych z osobistymi pa

sjami i celami, oznaczające zmianę związku 
z substytucyjnego na komplementarny mię
dzy motywami, jeśli wziąć pod uwagę podró
że poznawcze, wypoczynkowe i biznesowe. 
drugie podstawowe kryterium, które rozpa
trywane jest w dyskusjach badaczy, to dobro
wolność wyjazdu, nieobejmujące wyjazdu 
służbowego, ponieważ ten odbywa się w cza
sie pracy. znane jest jednak orzeczenie Sądu 
najwyższego z 10 listopada 2009 r. nieuzna
jące czasu spędzonego na wyjeździe integra
cyjnym przypadającym w dniu wolnym od 
pracy za nadgodziny, a więc wskazuje się, że 
ten wyjazd nie odbył się w czasie pracy. po
dobny jest pogląd przecławskiego (1997, s. 29), 
który uważa, że turystyka nie musi mieć cha
rakteru nieobowiązkowego, czy nawet przy
jemnościowego.

z powyższej analizy literatury przedmio
tu wynika, że istnieje duża rozbieżność po
glądów na istotę turystyki biznesowej, a za
razem możliwość sformułowania definicji 
o charakterze enumeratywnym. W niniej
szym opracowaniu za turystykę biznesową 
uznano turystykę jako ogół czynności osób, 
które podróżują i przebywają nie dłużej niż 
rok bez przerwy poza swoim zwykłym oto
czeniem w celach uczestnictwa w kongresach 
i konferencjach, wydarzeniach korporacyj
nych, wydarzeniach motywacyjnych, w tar
gach i innych imprezach wystawienniczych. 
przyjęcie takiej definicji pozwala na prawid
łową – na podstawie precyzyjnych danych – 
interpretację zjawisk zachodzących w sferze 
ruchu biznesowego i zagospodarowania tu
rystycznego z nim związanego, odpowiednie 
zaprogramowanie działań marketingowych 
organizacji funkcjonujących na tym rynku, 
poprawne opisywanie, diagnozowanie i objaś
nianie tego zjawiska w praktyce, a także pro
wadzenie skutecznej polityki turystycznej 
w tej dziedzinie.

STan rozWoju TurySTyki  
bizneSoWej W polSCe,  

ze SzCzeGólnyM  
uWzGlędnienieM WroCłaWia

Stan rozwoju turystyki biznesowej we Wroc
ławiu zostanie omówiony na tle jej rozwo
ju w innych polskich miastach. Turystyka 
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Ryc 1. Struktura spotkań biznesowych według miast w 2009 roku  
(źródło: Celuch, dziedzic 2010, s. 22)

Ryc 2. Struktura liczby spotkań biznesowych według miast w 2010 roku 
(źródło: Celuch, dziedzic 2011, s. 23)

biznesowa w polsce odznacza się zróżnico
waniem rozwoju w ujęciu przestrzennym, 
w przeważającej mierze rozwija się bowiem 
w miastach, przede wszystkim krakowie, 
Warszawie, Trójmieście, poznaniu, katowi
cach, Szczecinie, Wrocławiu i Toruniu. inne 
lokalizacje odgrywają znacznie mniejszą rolę. 
Można to prześledzić na podstawie danych na 
temat liczby spotkań biznesowych odbywa
jących się w największych miastach, w których 
znajdują się miejskie i regionalne jednostki 
Convention bureau. pierwsze dane (ryc. 1) 
przedstawiają strukturę siedmiu największych 
miast ze względu na ogólną liczbę spotkań 
biznesowych w 2009 r. (brak danych z kra
ków Convention bureau). największy udział 
w rynku spotkań miały w tym okresie, jeśli nie 
uwzględniać krakowa, miasta Warszawa 
(32%) i Wrocław (23%), najmniejszy z kolei 
– katowice (5%), Szczecin (3%) i Toruń (2%).

z danych pochodzących już z ośmiu 
miejskich i regionalnych Convention bureau 
(ryc. 2) wynika, że pod analizowanym 
względem w roku 2010 przoduje kraków 
(40%). następne pozycje zajmują Warszawa 
(20%) oraz Trójmiasto (18%). identycznie 

jak w roku poprzednim mała liczba oma
wianych wydarzeń lokuje Szczecin (3%) 
i Toruń (2%) na końcu zestawienia. uwagę 
zwraca gwałtowny spadek udziału Wrocła
wia (aż o 19 punktów procentowych) i po
znania (o 13 punktów procentowych) w struk
turze liczby spotkań w latach 2009–2010. 
należy jednak zwrócić uwagę na nieporów
nywalność udziałów z lat 2009 i 2010 z po
wodu braku danych z krakowa z 2009 r. 
i w zakresie przestrzennym badań w 2009 r. 
uwzględniony był tylko Gdańsk, a w 2010 r. 
Trójmiasto (Gdańsk, Gdynia i Sopot).

Szczegółowe dane dotyczące liczby spo
tkań w poszczególnych miastach i latach, 
z podziałem na formy spotkań biznesowych 
zamieszczono w tab. 2.

dane zawarte w tab. 2 wskazują, że w 
polsce w latach 2009–2010 najwięcej (ponad 
50%) odbyło się wydarzeń korporacyjnych. 
W tej grupie zanotowano również największą 
dynamikę wzrostu w badanym okresie (pra
wie 8krotny wzrost), a wśród pozostałych 
form zaobserwowano nieco słabszy trend. 
niepokojącym zjawiskiem jest ogólny spadek 
w roku 2010 w porównaniu z poprzednim 
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Tab. 2. Liczba spotkań biznesowych w Polsce w latach 2009–2010 według form i lokalizacji 

Miasto/
region

Spotkania biznesowe

kongresy/
konferencje

wydarzenia 
korporacyjne

wydarzenia 
motywacyjne targi/wystawy ogółem

2009 r. 2010 r. 2009 r. 2010 r. 2009 r. 2010 r. 2009 r. 2010 r. 2009 r. 2010 r.

katowice 146 450 36 581 7 31 13 15 202 1077
poznań 433 425 228 440 75 119 14 126 750 1110
Warszawa 689 2382 415 799 50 173 114 202 1268 3556
Szczecin 59 249 58 186 1 8 15 69 133 512
Toruń 63 110 14 174 13 25 3 16 93 325
Wrocław 383 427 373 237 54 2 123 59 933 725
kraków – 1445 – 4949 – 309 – 409 – 7112
Gdańsk 354 – 97 – 95 – 75 – 621 –
Trójmiasto – 853 – 2158 – 195 – 52 – 3258
inne – 61 – 155 – 47 – 62 – 325
razem 2127 6402 1221 9679 295 909 357 1010 4000 18000

Źródło: Celuch, dziedzic (2011, s. 23–24).

rokiem liczby wydarzeń biznesowych we 
Wrocławiu. jest to tym bardziej zaskakujące, 
że tendencja ta dotknęła tylko to miasto, w po
zostałych natomiast wystąpiły wzrosty. na 
podstawie danych przedstawionych w tab. 2 
można stwierdzić, iż we Wrocławiu spośród 
wszystkich form turys tyki biznesowej naj
więcej odbywa się konferencji i kongresów, 
a najmniej wydarzeń motywacyjnych.

Czynniki rozWoju TurySTyki 
bizneSoWej ze SzCzeGólnyM 

uWzGlędnienieM WroCłaWia

Celem rozpoznania tych czynników jest sfor
mułowanie rekomendacji usprawniających 
proces rozwoju turystyki biznesowej we 
Wrocławiu.

W literaturze przedmiotu czynniki roz
woju turystyki biznesowej są różnie okreś
lane. Szerokie ujęcie prezentują Swarbrooke 
i Horner (2001), którzy – przyjmując optykę 
rynkową – dzielą czynniki wpływające na 
rozwój turystyki biznesowej na świecie w 
ostatnich sześćdziesięciu latach na popyto
we i podażowe (tab. 3).

na podstawie klasyfikacji czynników 
Swar brooke’a i Hornera (2001) określono 
główne determinanty rozwoju turystyki biz

nesowej we Wrocławiu, które zostały przed
stawione na ryc. 3. W odróżnieniu od Swar
brooke’a i Hornera podkreślono działalność 
promocyjną władz publicznych miasta Wro
cławia, w której ważne miejsce zajmuje ha
sło promocyjne „Wrocław – miasto spotkań”.

W ujęciu syntetycznym najważniejszy
mi czynnikami wpływającymi na rozwój 
turystyki biznesowej we Wrocławiu są:

– rozwijające się funkcje metropolitar
ne miasta,

– zlokalizowanie wielu szkół wyższych 
i instytutów naukowych,

– atrakcyjność turystyczna miejsc histo
rycznych – rewitalizacja rynku, ostro
wa Tumskiego, dzielnicy Czterech 
kultur;

– zróżnicowana oferta kulturalna* i roz
rywkowa, przede wszystkim prestiżo
we imprezy: Międzynarodowy Festiwal 
Wratislavia Cantans, przedstawienia 
opery Wrocławskiej, przegląd piosenki 
aktorskiej; potwierdzeniem wysokiej 
jakości tej oferty jest wybór Wrocła
wia na europejską Stolicę kultury w 
2016 r. (Wrocław w tej rywalizacji po
konał m.in. Warszawę);

* na ten czynnik wskazują wyniki badań prze
prowadzonych w krakowie (Turystyka MiCe 
w krakowie 2010, s. 91).
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Tab. 3. Czynniki popytowe i podażowe wpływające na rozwój turystyki biznesowej  
na świecie w latach 1950–2010

Czynniki popytowe Czynniki podażowe

– przyspieszenie po ii wojnie światowej  
wzrostu gospodarczego wielu krajów  
świata, a szczególnie w ostatnich latach 
krajów rozwijających się w azji, europie  
środkowoWschodniej, ameryce południowej.

– Wzrost mobilności społeczeństw dzięki 
dynamicznemu rozwojowi różnych środków 
transportu (tj. samolotów, nowoczesnej kolei 
czy motoryzacji) oraz powstanie globalnych 
systemów rezerwacyjnych (global distribution 
system – GdS) przyczyniających się do skró   
cenia formalności związanych z rezerwacją 
podróży.

– ogromny wzrost liczby ludności w ciągu 
ostatnich 50 lat (w roku 1950 liczba  
lud ności wynosiła ok. 2,5 mld, obecnie  
szacuje się jej liczbę na 6,6 mld ludzi).

– postęp w medycynie – opanowanie wielu 
chorób spowodowało lepszą dostępność  
do tzw. destynacji egzotycznych.

– zredukowanie barier w handlu międzynaro
dowym. powstanie układów/stowarzyszeń  
o wolnym handlu, np. WTo (World Trade 
organization).

– powstanie i dynamiczny rozwój wyspecja
lizowanych pośredników (biur podróży) 
świadczących globalne usługi dla turystów 
podróżujących w celach biznesowych,  
biorących udział np. w konferencjach, kon
gresach czy wydarzeniach motywacyjnych.

– rozkwit korporacji transnarodowych (trans  
national corporations – kTn) posiadających 
filie w wielu krajach świata, co stymuluje 
podróże w interesach na różne kontynenty.

– Stworzenie nowych produktów dla biznesu, 
np. business class, pakietów konferencyjnych, 
salonów Vip.

– rozwój nowych technologii wymagających 
podróży służbowych w celu ich sprzedaży  
i instalacji, a także rosnąca potrzeba 
wymiany informacji i myśli naukowo 
technicznej, co przyczynia się do rozwoju 
różnych form spotkań biznesowych: 
konferencji, kongresów, sympozjów,  
szkoleń oraz targów.

– rozwój nowoczesnego hotelarstwa dopaso
wującego swoją ofertę do potrzeb klienta 
biznesowego/kongresowego (np. przez 
powstanie hotelowych marek biznesowych/
konferencyjnych).

– rozwój nowoczesnych technologii związa
nych z organizowaniem spotkań na odległość 
(np. telekonferencji).

– powstanie wielu destynacji targowych, 
specjalizujących się w organizacji targów 
konsumenckich (b2C) oraz imprez branżo
wych (b2b).

– rozkwit branżowych i naukowych stowa
rzyszeń bazujących na dążeniu do wymiany 
informacji oraz ochrony interesów poszcze
gólnych grup zawodowych.

– powstanie destynacji biznesowych, wyspecja
lizowanych w organizacji np. konferencji czy 
kongresów międzynarodowych.

– powstanie w strukturach dużych miast Con  
vention bureau zajmujących się marketingiem, 
w tym przede wszystkim promocją miejsc 
turystyki biznesowej.

– powstanie centrów kongresowokonferencyj
nych w ważniejszych miejscach recepcji 
turystycznej, które mogą pomieścić kilka 
tysięcy uczestników.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Swarbrooke i Horner (2001, s. 67–78). 
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Ryc. 3. Główne czynniki  
rozwoju turystyki we Wrocławiu  
(źródło: opracowanie własne)

– zróżnicowana oferta sportoworekre
acyjna – m.in. aquapark, liczne centra 
spa i spa & wellness, hale sportowe;

– wiele sal konferencyjnych, wyposażo
nych w odpowiedni sprzęt; sale kon
ferencyjne oferowane przez instytucje 
miejskie, ale także uczelnie wrocławskie;

– dobra dostępność komunikacyjna ze
wnętrzna i wewnętrzna – autostrada, 
biznesowe połączenia lotnicze i kole
jowe, zachodni odcinek obwodnicy 
autostradowej miasta otwartej w 2011 r. 
Systematyczne uruchamianie połączeń 
biznesowych, głównie lotniczych, np. 
w maju 2011 r. uruchomiono loty biz
nesowe na trasie Wrocław–kopen
haga, co było efektem rosnącego za
interesowania ze strony pasażerów;

– infrastruktura targowowystawiennicza 
(Hala Stulecia), instytucje zajmujące się 
organizacją wydarzeń o charakterze 
biznesowym, w tym przede wszyst
kim Convention bureau Wrocław;

– centrum kongresowe; otwarcie w 
2011 r. regionalnego Centrum Turys
tyki biznesowej przy Hali Stulecia we 
Wrocławiu, które umożliwia organi
zację kongresów dla około 2000 uczest

ników – dwie sale mogą przyjąć po 
1000 osób każda;

– zróżnicowana baza noclegowa, zwłasz
cza o wyższym standardzie;

– duże centra handlowe;
– interesujące miejsca do organizacji spo

tkań biznesowych, np. opera Wro
cławska.

rekoMendaCje dla podMioTóW 
rozWijająCyCH TurySTykę  
bizneSoWą We WroCłaWiu

niższe tempo rozwoju turystyki biznesowej 
we Wrocławiu w porównaniu z tempem jej 
rozwoju w innych miastach polski wskazuje, 
że należy podjąć wiele działań poprawiają
cych tę sytuację. do najważniejszych pro
jektów można zaliczyć następujące:

– rozwój we Wrocławiu szerokopasmo
wego internetu i infrastruktury do 
obsługi wideokonferencji na większą 
skalę. jak przewidują eksperci, coraz 
popularniejsze będą bowiem konfe
rencje hybrydowe, czyli konferencje 
w dwóch wymiarach: realnym i wir
tualnym – online, odbywające się 
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w kilku lub kilkunastu miastach świa
ta równocześnie (uczestnicy wyjazdo
wych konferencji mają większe możli
wości wzbogacania wiedzy, dyskusji 
itp.) (kłossowska 2011, s. 26–30);

– rozwój miejsc parkingowych w mie
ście, a szczególnie w pobliżu Hali Stu
lecia;

– poprawę działań promocyjnych Wro
cławia jako destynacji turystyki biz
nesowej;

– prowadzenie badań rynku i stałego mo
nitoringu rozwoju turystyki bizneso
wej w mieście i innych lokalizacjach;

– wsparcie przez sektor publiczny w pos
taci np. ulg podatkowych czy przyspie
szania procedur i przedsięwzięć podej
mowanych przez sektor prywatny;

– wsparcie organizacyjne sektora pu
blicznego inwestycji w obiekty prze
znaczone do organizowania wydarzeń 
motywacyjnych, korporacyjnych, a 
także targowych i wystawienniczych;

– intensywna i skoordynowana promo
cja w kraju i zagranicą wydarzeń biz
nesowych we Wrocławiu;

– inwestycje w infrastrukturę teleinfor
macyjną;

– powiększenie terenów targowych i wy
stawienniczych, zwiększanie potencja
łu bazy noclegowej, zwłaszcza hoteli;

– wzbogacenie oferty wydarzeń kultural
nych w sezonie jesiennym i zimowym;

– wsparcie przez władze publiczne two
rzenia szlaków kulturowych w mieście;

– zorganizowanie systemu wsparcia sek
tora turystycznego w mieście i systemu 
promocji turystyki biznesowej (Stra
tegia rozwoju turystyki… 2008, s. 21) 
przez zorganizowanie współpracy 
wszystkim zainteresowanym rozwo
jem tej turystyki, skoncentrowanej na 
wspólnych akcjach, mających na celu 
przyciąganie dużych imprez o charak
terze biznesowym;

– stałe podwyższanie walorów estetycz
nych miasta, a także skuteczniejsze 
dbanie o porządek i bezpieczeństwo 
publiczne w mieście.

W warunkach nasilającej się konkurencji 
władze miasta muszą przeznaczyć większe 

nakłady przede wszystkim na promocję mia
sta jako miejsca rozwoju turystyki bizneso
wej ze względu na infrastrukturę stwarza
jącą dobre warunki dla tego procesu.

podSuMoWanie

obecnie turystykę biznesową postrzega się 
jako jeden z najbardziej dochodowych ro
dzajów turystyki. jej dynamiczny rozwój 
stanowi odzwierciedlenie nowoczesności 
i postępu cywilizacyjnego, jakie charakte
ryzują współczesne społeczeństwo, ale jest 
uzależniony od wielu czynników. W arty
kule przedstawiono główne z nich – o cha
rakterze wewnętrznym, czyli takie, które 
związane są z danym miastem, w tym przy
padku Wrocławiem. jednak rozwój turys tyki 
biznesowej jest także uwarunkowany czyn
nikami zewnętrznymi. Wśród nich należy 
wspomnieć o polityce promocyjnej prowa
dzonej na szczeblu kraju, ponieważ miasta 
nie są w stanie same podołać rosnącym wy
maganiom zagranicznego i krajowego rynku 
turystyki biznesowej. instytucją, która zaj
muje się tymi działaniami, jest polska or
ganizacja Turystyczna (poT). W ostatnim 
czasie dostrzega się małe zainteresowanie 
poT rozwojem tego rodzaju turystyki, o czym 
świadczy przekazanie przez polskie ośrodki 
informacji Turystycznej zagranicznym tour
operatorom 29 polskich ofert turystyki biz
nesowej, wobec 5580 ofert dotyczących tu
rystyki kulturowej.

rozpoznanie sytuacji we Wrocławiu 
wskazuje na konieczność zbudowania plat
formy wspólnej promocji i koordynacji dzia
łań (w sytuacji funkcjonowania wielu or
ganizatorów i promotorów tej turystyki) 
mających na celu zintensyfikowanie rozwoju 
turystyki biznesowej.
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