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Krzysztof Celuch
Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji w Warszawie

Analiza rynku spotkań biznesowych w 2011 roku odbywających się 
poza obszarem aktywności Convention Bureaux w Polsce

Streszczenie

Convention Bureaux to wyspecjalizowane organizacje zajmujące się rozwojem, promocją i mar-
ketingiem  turystyki biznesowej w państwie, regionie lub mieście. W Polsce coraz więcej miejsco-
wości aspiruje do miana centrów biznesowych. W artykule przedstawiono informacje o zorganizowa-
nych spotkaniach biznesowych w wybranych województwach Polski w 2011 roku. Charakterystyka 
ilościowo-jakościowa ukazuje możliwości, które stawia przemysł spotkań w ramach współpracy re-
gionalnej i lokalnej dającej możliwość realizacji celów i zadań polityki turystycznej. 

Słowa kluczowe: przemysł spotkań, Convention Bureaux, konferencje. 

Kody JEL: L83

Wstęp

Głównym celem analizy spotkań i wydarzeń biznesowych w 2011 roku, odbywających 
się poza obszarem aktywności Convention Bureaux w Polsce, było ukazanie rangi kongre-
sów, konferencji i wydarzeń korporacyjnych organizowanych na terenie Polski w regionach, 
w których nie funkcjonują specjalistyczne jednostki zajmujące się promocją i marketingiem 
turystyki biznesowej. Do tej pory na terenie Polski zostały zbierane dane z regionów, w któ-
rych organizacje typu Convention Bureaux działają profesjonalnie i w sposób zorganizo-
wany promują wybrane miejsca oraz zabiegają o organizację spotkań. Dane przedstawione 
w analizie obrazują wyniki próby podjętej przez studentów zrzeszonych w Studenckim Kole 
Naukowym Turystyki działającym przy Grupie Uczelni Vistula. 

Ukazane w taki sposób dane są pierwszą tego rodzaju analizą i zaledwie inspiracją 
do dyskusji, jednak już teraz wyniki niektórych zmiennych pokazują, iż wybrane regiony 
w Polsce stwarzają szanse większego rozwoju w obszarze promocji i marketingu turystyki 
biznesowej. 

Metoda i próba badawcza

Analiza przedstawiona w poniższym referacie jest oparta na normach przyjętych w stu-
dium dotyczącym turystyki związanej ze spotkaniami „Measuring the Economic Importance 
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of the Meetings Industry Developing a Tourism Satellite Account Extension”, opracowanym 
przez Światową Organizację Turystyki (UNWTO) oraz członków afiliowanych. Zgodnie 
z normami UNWTO, w opracowaniach statystycznych są brane pod uwagę spotkania i wy-
darzenia spełniające takie warunki, jak: udział minimum 10 uczestników, czas trwania mini-
mum pół dnia, tj. cztery godziny i więcej, miejsce (obiekt), w którym odbywa się spotkanie 
zostało opłacone specjalnie w tym celu.

Badanie zostało skierowane do obiektów prowadzonych zgodnie z przyjętymi międzyna-
rodowymi wytycznymi spotkania i wydarzenia, w tym:  
 - konferencja/kongres – określa międzynarodowe spotkania stowarzyszeń bez wyraźnego 

podziału na spotkania rządowe i pozarządowe,
 - wydarzenie korporacyjne – określa wydarzenie firmowe ze szczególnym zwróceniem 

uwagi na szkolenia, warsztaty, seminaria, konferencje prasowe, premiery produktów,
 - wydarzenie motywacyjne, w tym podróże, wyjazdy motywacyjne o charakterze gratyfi-

kacyjnym, uznaniowym,
 - targi/wystawy – określa duże wydarzenia o dowolnej tematyce, zazwyczaj odbywają-

cych się̨ na terenie obiektów targowych. 
Założenia i cele zostały zweryfikowane na podstawie analizy ilościowej oraz ujęte 

również w kontekście branżowym, z podziałem na spotkania i wydarzenia mieszczące się̨ 
w następujących kategoriach tematycznych: humanistyczne, technologiczne, informatycz-
no-komunikacyjne, ekonomiczno-polityczne oraz medyczne. W celu dokładnego określenia 
charakteru poszczególnych grup zostały również przygotowane ich opisy tematyczne:
 - humanistyczne – spotkania i wydarzenia związane z naturą, sztuką, jak historia sztuki, 

filologia, muzykologia, etyka, filozofią oraz związane ze społeczeństwem, jak historia, 
archeologia, socjologia, psychologia i antropologia;

 - technologiczne – spotkania i wydarzenia związane z architekturą i urbanistyką, jak auto-
matyka i robotyka, biocybernetyka, budownictwo, elektronika, elektrotechnika, geodezją 
i kartografią, górnictwem, inżynierią, technologią chemiczną, transportem;

 - informatyczno-komunikacyjne – spotkania i wydarzenia związane z dyscypliną naukową 
i techniczną zajmującą się̨ przetwarzaniem informacji, a w tym technologiami przetwa-
rzania informacji, technologiami wytwarzania systemów przetwarzających informacje 
oraz systemami komunikacji, komunikacją oraz jej pochodnymi;

 - ekonomiczno-polityczne – spotkania i wydarzenia związane z ekonomią, polityką, finan-
sami, naukami o zarzadzaniu, towaroznawstwem;

 - medyczne – spotkania i wydarzenia związane z naukami medycznymi w tym: 
stomatologią, farmacją, zdrowiem publicznym, fizjoterapią, diagnostyką laboratoryjną, 
technologią medyczną, biologią medyczną, biogerontologią.
Zakres podmiotowy analizy objął spotkania i wydarzenia, które odbyły się na terenie pol-

skich miejscowości w 2011 roku, z wybraniem miast i regionów, w których nie funkcjonują̨ 
jednostki Convention Bureaux. 
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Przyjętymi kryteriami analizy spotkań i wydarzeń były: 
 - liczba uczestników i ich narodowość, 
 - czas trwania krajowych i międzynarodowych spotkań oraz wydarzeń, 
 - kategorie i rodzaje spotkań i wydarzeń.

W celu uzyskania informacji na temat wspomnianych zmiennych został przygotowany 
wzór ankiety, który jest wykorzystywany przez organizacje Convention Bureaux w Polsce. 
Zbieranie danych do ankiet odbywało się w okresie od 1 grudnia 2010 roku do 31 stycznia 
2011 roku.

Zakres przedmiotowy badania objął obiekty, które miały możliwość́ organizować spo-
tkań i wydarzeń zgodnie z określonymi wytycznymi, w tym m.in.:
 - hotele;
 - centra konferencyjno-targowe;
 - uczelnie wyższe wynajmujące sale (w celu organizacji spotkań);
 - obiekty kulturalne wynajmujące sale (w celu organizacji spotkań);
 - obiekty historyczne (zamki, pałace, dwory); 
 - inne (por. tabela 1).

Zakres przedmiotowy analizy objął spotkania i wydarzenia, które odbyły się na terenie 
Polski w województwach: podkarpackim, wielkopolskim (bez Poznania), małopolskim (bez 
Krakowa), lubelskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim 
(bez Warszawy), śląskim (bez Katowic), opolskim, łódzkim, lubuskim, kujawsko-pomor-
skim (bez Torunia i Bydgoszczy). Jednocześnie warto zauważyć, iż analizowane informacje 
zostały uzyskane jedynie z pięciu województw w tym: małopolskiego (bez Krakowa), pod-
laskiego, łódzkiego, mazowieckiego (bez Warszawy), warmińsko-mazurskiego z obiektów, 
w których istnieje możliwość́ organizacji spotkań i wydarzeń. Kwestionariusz ankietowy 
został przesłany do 2367 obiektów konferencyjnych z regionów, w którym nie funkcjonują 
jednostki Convention Bureaux. 

Analizowane obiekty to tylko niektóre spośród mających możliwość organizowania spo-
tkań i wydarzeń związanych z przemysłem spotkań. Natomiast jest to pierwsza próba doty-
cząca uzyskania informacji od obiektów z większości województw w Polsce. 

Analiza i wyniki badań

Poniższa charakterystyka obejmuje analizę 378 spotkań i wydarzeń z dziedziny gospo-
darki, kultury oraz polityki, które odbyły się w Polsce w 2011 roku w województwach: ma-
łopolskim (bez Krakowa), podlaskim, łódzkim, mazowieckim (bez Warszawy), warmińsko-
-mazurskim. (por. tabela 2).

Analizę̨ ilościową warto rozpocząć od charakterystyki sporządzonej według miesięcy, 
w których odbyło się̨ najwięcej spotkań i wydarzeń (por. tabela 3).
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Tabela 1
Zestawienie obiektów biorących udział w badaniu

Województwo Obiekty pozostałe Hotele

Małopolskie (bez Krakowa) 48 170
Lubelskie 32 51
Wielkopolskie (bez Poznania) 75 190
Świętokrzyskie 120
Lubuskie 41 67
Kujawsko-pomorskie 
(bez Torunia i Bydgoszczy) 58 107

Śląskie (bez Katowic) 51 156
Warmińsko-mazurskie 57 83
Opolskie 533 40
Podkarpackie 41 23
Łódzkie 119 102
Mazowieckie (bez Warszawy) 122 81
Razem: 1 297 1 070

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 2
Zestawienie spotkań według województw

Województwo Liczba spotkań

Łódzkie 135
Małopolskie 11
Świętokrzyskie 42
Mazowieckie 51
Opolskie 3
Warmińsko-mazurskie 136
Razem: 378

Źródło: jak w tabeli 1.

Istotnym elementem, który został zbadany jest czas trwania spotkań i wydarzeń w 2011 
roku. I tak wszystkie omawiane spotkania zostały podzielone na trzy grupy ze względu na 
czas ich trwania. Prawie 97% spotkań, w których uczestniczyło 27 170 uczestników trwało 
mniej niż 3 dni. W tabeli 3 zostały również ujęte te, które trwały od 4 do 10 dni (786 uczest-
ników). W omawianej grupie natomiast zabrakło spotkań trwających powyżej 11 dni (por. 
tabela 4).
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Tabela 3
Sezonowość liczby uczestników spotkań i wydarzeń w 2011 roku 

Miesiąc Liczba uczestników

Styczeń 1 172
Luty 1 223
Marzec 2 719
Kwiecień 2 407
Maj 4 519
Czerwiec 2 338
Lipiec 705
Sierpień 1 553
Wrzesień 4 220
Październik 3 207
Listopad 2 578
Grudzień 1 315
Razem 27 956

Źródło: jak w tabeli 1.

Tabela 4
Liczba uczestników według czasu trwania spotkań 

Czas trwania spotkań Liczba uczestników

1-3 dni 27170
4-10 786
Razem 27956

Źródło: jak w tabeli 1.

Analizie została również poddana liczba uczestników według rodzaju organizowanego 
spotkania lub wydarzenia. W sumie we wszystkich analizowanych spotkaniach i wydarze-
niach wzięło udział 27 956 uczestników. Spotkania i wydarzenia zostały podzielone na pięć́ 
rodzajów tematycznych, zgodnie z przyjętymi kategoriami stosowanymi w badaniach pro-
wadzonych przez Convention Bureaux (por. tabela 5).

Największą frekwencję zanotowano w spotkaniach i wydarzeniach o charakterze hu-
manistycznym, w których w sumie wzięło udział 10 105 uczestników. Na drugim miejscu 
zostały sklasyfikowane spotkania o charakterze technologicznym (7864 uczestników), eko-
nomiczno-politycznych z 6464 uczestnikami i medycznym z 2441 uczestnikami. Natomiast 
najmniejszą popularnością cieszyły się spotkania informatyczne/komunikacyjne (1082 
uczestników). W ramach raportu została również wzięta pod uwagę liczba uczestników spo-
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tkań i wydarzeń w rozbiciu na cztery kategorie: targi i wystawy, kongresy i konferencje, 
wydarzenia korporacyjne oraz wydarzenia motywacyjne (por. tabela 6).

Tabela 5
Liczba uczestników w spotkaniach i wydarzeniach wg rodzaju 

Rodzaje spotkania Liczba uczestników

Humanistyczne 10 105
Technologiczne 7 864
Ekonomiczne/polityczne 6 464
Medyczne 2 441
Informatyczne/komunikacyjne 1 082
Razem: 27 956

Źródło: jak w tabeli 1.

Tabela 6
Liczba uczestników w spotkaniach i wydarzeniach według kategorii

Kategoria Liczba uczestników

Kongresy/konferencje 11 816
Wydarzenia korporacyjne 7 357
Targi i wystawy 3 498
Wydarzenia motywacyjne 5 294
Razem 27 956

Źródło: jak w tabeli 1.

Tabela 7
Liczba uczestników spotkań i wydarzeń według miejsca pochodzenia 

Kraje Liczba uczestników

Polska 25 259
Europa 2 697
Razem 27 956

Źródło: jak w tabeli 1.

Największą popularnością w omawianej grupie w 2011 roku cieszyły się kongresy i kon-
ferencje, w których uczestniczyło 11 816 uczestników. Następnie wydarzenia korporacyjne 
– 7347 uczestników, wydarzenia motywacyjne – 5294 uczestników. Najmniej popularne 
wśród wybranych spotkań i wydarzeń były targi – 3498 uczestników. 
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Wykres 1
Liczba spotkań i wydarzeń według kategorii

Wykres 2
Liczba spotkań i wydarzeń według rodzaju

Źródło: opracowanie własne

Źródło: opracowanie własne
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Podsumowując rozważania ilościowe warto wskazać również liczbę uczestników spo-
tkań i wydarzeń według miejsca pochodzenia. I tak 90%, tj. 25 259 uczestników pochodziło 
z Polski, ale zaledwie 2697, tj. 10% z Europy.

Ostatnim elementem, na który warto zwrócić uwagę jest liczba spotkań i wydarzeń we-
dług kategorii i rodzaju. Wg kategorii największą grupę stanowiły kongresy i konferencje 
– ponad 53%. Na kolejnym miejscu zostały sklasyfikowane wydarzenia korporacyjne – 23% 
oraz wydarzenia motywacyjne – 18%. Najmniej liczną z analizowanych kategorii były targi 
i wystawy stanowiące 6% całości (por. wykres 1).

Analizę jakościową warto podsumować podziałem na rodzaje spotkań i wydarzeń z punktu 
widzenia przedmiotu nauk, któremu poświęcona była impreza (por. wykres 2). Największą 
grupę stanowią spotkania i wydarzenia z zakresu nauk humanistycznych (45%). Kolejne miej-
sce zajmują spotkania i wydarzenia z grupy nauk technologicznych (21%) oraz te z grupy nauk 
ekonomiczno-politycznych (19%). Na dalszych pozycjach znalazły się spotkania i wydarzenia 
poświęcone tematyce medycznej (9%) oraz informatyczno-komunikacyjnej (6%). 

Podsumowanie

Powyższa analiza dotycząca 2011 roku to pierwsza próba w Polsce, która obrazuje rynek 
spotkań i wydarzeń organizowanych poza obszarem działalności Convention Bureaux.

Autorowi udało się dotrzeć zaledwie do kilku, wybranych regionów w Polsce, natomiast 
przedstawiona charakterystyka obrazuje, iż warto rozpocząć analizę turystyki biznesowej 
i jej oddziaływania na terenach nie postrzeganych do tej pory jako atrakcyjne dla konferencji 
czy wydarzeń korporacyjnych. 

Wartość dodana z wpływów sprzedaży usług hotelowych za rok 2011 wynikająca z ra-
portu przygotowanego przez Poland Convention Buraeu Polskiej Organizacji Turystycznej 
to ponad 637 mln zł, a scharakteryzowany fragment przemysłu spotkań przyczynił się̨ do 
stworzenia ponad 10 000 miejsc pracy w bazie hotelarskiej w analizowanych miastach 
(Celuch 2012, s. 42).

Przedstawiona analiza ilościowa i jakościowa to szacunkowy obraz wybranych obiek-
tów, które wyraziły zgodę na przesłanie danych. Zainteresowanie promocją turystyki bizne-
sowej w poszczególnych miastach w Polsce jest coraz większe. Głośne deklaracje Krynicy 
Górskiej mówiące o gotowości do organizacji konferencji ze szczególnym uwzględnieniem 
tych o charakterze ekonomiczno-politycznym, aspiracje Zakopanego do mocniejszego wy-
artykułowania roli jako atrakcyjnej destynacji dla wydarzeń korporacyjnych czy silne stano-
wisko Łodzi i deklaracji rozwoju przemysłu konferencyjnego to jedynie przykłady, dzięki 
którym Polska może rozbudować swoją ofertę i organizować coraz więcej spotkań, stowa-
rzyszeń czy przyciągać korporacje do organizacji szkoleń czy podróży motywacyjnych. 

Awans Polski w ranking organizacji International Congress and Convention Association 
(ICCA), który ukazuję liczbę zorganizowanych spotkań stowarzyszeń w danej destynacji, o 11 
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pozycji w roku 2012 (w porównaniu z rokiem 2011) to zaledwie jeden przykład rosnącej roli 
Polski jako miejsca do tworzenia spotkań biznesowych. Natomiast pojawienie się w wyżej wy-
mienionych rankingu miast, które wcześniej nie były notowane do kolejny przykład na tworze-
nie nowych punktów na światowej mapie miejscowości stawiających na klienta biznesowego. 

Przedstawione zestawienie informacji na temat liczby uczestników, charakteru spotkań czy 
sezonowości ma być przyczynkiem do dyskusji nad rozwojem turystyki biznesowej w Polsce 
również w miejscach, które do tej pory nie doceniły tej dziedziny jako atrakcyjnej dla ich 
regionu. Kluczem do rozwoju każdej destynacji pod kątem biznesowych są dane statystyczne 
ukazujące potencjał finansowy dla regionu. Analizowane informacje mogą być podstawą do 
stworzenia opracowania naukowego dotyczącego wpływu ekonomicznego zorganizowanych 
spotkań na rozwój lokalnej turystyki co powinno spowodować zainteresowanie regionów roz-
wojem i współpracą z lokalną branżą jeszcze w większym stopniu oraz wspólnych dążeniem 
do stworzenia jednolitej polityki promocyjnej pod kątem pozyskiwania klienta biznesowego. 
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Analysis of the Market for Business Conventions in 2011 Taking Place 
Beyond the Area of Activity of Convention Bureaux in Poland

Summary

Convention bureaux are specialised organisations dealing with development, promotion and mar-
keting of business tourism in the state, region or town. In Poland, more and more localities aspire to 
the name of business centres. In his article, the author presented information on the organised business 
conventions in the selected provinces of Poland in 2011. The quantitative and qualitative characteri-
stics show the opportunities posed by the convention industry within the framework of regional and 
local cooperation providing an opportunity to meet the tourist policy’s objectives and tasks. 

Key words: convention industry, convention bureaux, conferences. 
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