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Convention Bureaux jako instytucje wpływające  
na konkurencyjność miast – ujęcie teoretyczne

Streszczenie

W artykule przedstawiono teoretyczne podstawy funkcjonowania convention bureaux (CBs), na-
wiązujące do nurtu instytucjonalizmu oraz zjawiska konkurencyjności regionów. Skoncentrowano 
się na problemie, w jaki sposób powyższe nurty teoretyczne mogą być użyteczne w wyjaśnianiu 
roli convention bureaux jako instytucji oddziałujących na konkurencyjność miast, w odniesieniu do 
turystyki oraz całej lokalnej gospodarki. Analizie poddano najważniejsze teorie i modele konkuren-
cyjności regionów oraz konkurencyjności regionów turystycznych, wskazując jakie miejsce zajmują 
w nich convention bureaux oraz przemysł spotkań.
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Wstęp

W czasach globalizacji nasila się rywalizacja nie tylko pomiędzy przedsiębiorstwami, 
ale w coraz większym stopniu również między regionami (Kozak, Baloglu 2011). Z tego 
powodu coraz częściej poszukuje się metod wyróżnienia oferty określonego miejsca spośród 
innych. W wielu miastach zaczyna się budować ich potencjał gospodarczy i turystyczny 
w oparciu o przemysł spotkań (Zmyślony, Piechota 2014, s. 103-117). Efektywne rozwi-
janie tego segmentu wymaga jednak skutecznego zarządzania na szczeblu danego miasta, 
co stwarza konieczność powoływania do życia wyspecjalizowanych instytucji, którymi są 
convention bureaux (CBs).

W artykule postawiono problem zawierający się w pytaniu: w jaki sposób convention bu-
reaux mogą oddziaływać na konkurencyjność miast? Za cel obrano identyfikację znaczenia, 
jakie mogą mieć convention bureaux oraz przemysł spotkań dla konkurencyjności miast. Aby 
zrealizować powyższy cel analizie poddano publikacje z zakresu konkurencyjności regionów 
i konkurencyjności regionów turystycznych. Artykuł podzielono na cztery części. W pierw-
szej skoncentrowano się na przedstawieniu definicji convention bureau (CB) oraz omówieniu 
roli, jakie może pełnić w przemyśle spotkań. Następnie odwołano się pojęcia instytucji i ich 
znaczenia w kształtowaniu konkurencyjności regionów. Kolejną część stanowi prezentacja 
podejść dotyczących konkurencji regionów na polu turystyki. Na końcu przedstawiono, jakie 
znaczenie może mieć convention bureau w kształtowaniu konkurencyjności miast.
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Rola convention bureau w podnoszeniu konkurencyjności przemysłu 
spotkań

Miasto może odnieść wiele korzyści z rozwoju przemysłu spotkań. Wśród nich należy 
wymienić m.in.: pozytywne efekty ekonomiczne związane z wyższymi przeciętnymi wy-
datkami turystów oraz większym zaangażowaniem usług pomocniczych niż w przypadku 
wyjazdów w celach wypoczynkowych, wydłużenie sezonu turystycznego, promocję regionu 
czy tworzenie warunków do wymiany wiedzy (Davidson, Cope 2003; Ford, Peeper 2007,  
s. 1104-1114; UNWTO 2014). Jednak nie każde miasto może w pełni korzystać z potencjału 
przemysłu spotkań. C. Haven-Tang, E. Jones i Ch. Webb (2007, s. 109-120) wskazują, że 
większe szanse powodzenia mają stolice państw oraz regionów, a za kluczowe czynniki suk-
cesu ośrodków turystyki biznesowej (business tourism destinations) należy uznać (Haven-
Tang i in. 2007, s. 114-118): 
 - przywództwo (leadership),
 - współpracę (networking),
 - promocję marki (branding),
 - umiejętności (skills),
 - ambasadorów (ambassadors),
 - infrastrukturę (infrastructure),
 - proces składania ofert (bidding).

Dużą rolę w osiąganiu sukcesu może odgrywać convention bureau. W myśl definicji 
(UNWTO 2010), jest to „organizacja odpowiadająca za promocję oraz organizację kon-
ferencji, targów, kongresów, podróży motywacyjnych oraz innych wydarzeń w określonej 
lokalizacji”. Definicja Poland Convention Bureau (2013) podkreśla reprezentacyjną funkcję 
CB oraz zapewnienie przez nie wsparcia organizatorom spotkań, zawężając jednak pole 
działania CBs wyłącznie do wydarzeń biznesowych. Zawężenie takie wydaje się być zasad-
ne, ponieważ podmioty zajmujące się także innymi segmentami turystów określa się jako 
convention and visitors bureaux (CVBs). W słowniku Council Convention Industry (2014) 
można znaleźć definicję tego pojęcia, rozumianego jako organizacje reprezentujące określo-
ny region i promujące rozwój ekonomiczny poprzez wspieranie turystyki. 

Funkcjonowanie w praktyce i literaturze obu pojęć (CB oraz CVB) wprowadza pewien 
zamęt terminologiczny, tym bardziej, że ze względu na zakres obowiązków i kompetencji 
są one często utożsamiane z destination management organization (DMO) (Getz, Anderson, 
Sheehan 1998, s. 331-340; Kozak, Baloglu 2011), czyli organizacją zajmującą się szeroko 
pojętym rozwojem turystyki w regionie. Dla uproszczenia oraz wyjaśnienia wątpliwości 
można przyjąć, że CB to wyspecjalizowane DMO, którego cele i działania nakierowane są 
na przemysł spotkań i wydarzeń. Natomiast w polskiej literaturze brakuje jednego przeło-
żenia z języka angielskiego, ponieważ CB tłumaczy się jako Biuro Kongresów (Kruczek, 
Zmyślony 2014), Biuro Konferencji i Kongresów (Pawlicz 2011, s. 95-106) lub Biuro 
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Spotkań (Poland Convention Bureau 2013). Dlatego w artykule stosowano powyższy termin 
w oryginalnym brzmieniu.

Wg A.M. Morrisona, S.M. Bruen i D.J. Andersona (1997, s. 1-19) CB jako DMO po-
winno działać jako: inicjator rozwoju ekonomicznego (economic driver), przedstawiciel/
rzecznik regionu (community marketer), koordynator przemysłu spotkań (industry coordi-
nator), przedstawiciel quasi-publiczny (quasi-public representative), a także twórca spo-
łecznej dumy (builder of community pride). Funkcje te są zbieżne ze wskazanymi przez  
R.B. Gartella (za: Wang 2008, s. 191-209) sześcioma głównymi obszarami działania. Ponadto, 
Y. Wang (2008) wskazuje również na role, jakie CB pełni w odniesieniu do marketingu 
terytorialnego (por. schemat 1). Większość z tych zadań ma jednak szerszy kontekst i moż-
na je odnieść również do pozostałych sfer działania CB. Podobnie jak A.M. Morrison i in. 
(1997) oraz R.B. Gartell (za: Wang 2008), wskazuje na konieczność dostarczania przez CB 
informacji, kształtowania wizerunku regionu, zapewniania warunków do współpracy mię-
dzy podmiotami przemysłu spotkań oraz reprezentowania jego interesów. W pewnych sy-
tuacjach może również przejmować obowiązki organizatora określonego wydarzenia oraz 
pomagać w uzyskaniu źródeł finansowania.

Schemat 1
Role convention bureau w marketingu terytorialnym
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Źródło: Wang (2008, s. 198).
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Instytucje a konkurencyjność regionów

Wykazano, że CBs mogą oddziaływać na konkurencyjność przemysłu spotkań na wie-
lu polach. Wynika to z faktu, że CB należy uznać za instytucję, która nie stanowi jedynie 
elementu otoczenia podmiotów należących do przemysłu spotkań, lecz również aktywnie 
uczestniczy w przygotowaniu, promocji i sprzedaży oferty biznesowej regionu. Ponadto, 
przez swoje działania może również wpływać na konkurencyjność funkcji turystycznej oraz 
gospodarki określonego miasta, ze względu na to, że konkurencyjna branża może determi-
nować konkurencyjność całego regionu (Porter 1990).

Na potrzeby artykułu przyjęto definicję konkurencji za M.J. Stankiewiczem (2005), któ-
ry pod tym pojęciem rozumie „zjawisko, którego uczestnicy rywalizują między sobą w dą-
żeniach do analogicznych celów”, utrudniając lub uniemożliwiając sobie wzajemnie ich 
osiągnięcie. Natomiast zbiór cech determinujących zwycięstwo lub porażkę w tej rywaliza-
cji określa się mianem konkurencyjności (Żemła 2010, s. 165). W przypadku regionów tury-
stycznych powyższym celem na płaszczyźnie przemysłu spotkań będzie pozyskanie spotkań 
i innych wydarzeń (zwłaszcza międzynarodowych), w sferze turystyki – przyciągnięcie tu-
rystów [w szczególności zagranicznych (Kozak, Baloglu, 2011)], a w przypadku gospodarki 
– osiągnięcie rozwoju społeczno-gospodarczego i stworzenie możliwie najlepszych warun-
ków dla mieszkańców, przedsiębiorców, turystów oraz inwestorów (Klasik 1999, s. 39-60; 
Nawrot, Zmyślony 2009).

Zdaniem I. Pietrzyk (2001), „wśród determinant konkurencyjności regionalnej w ostatnich 
latach coraz więcej uwagi przypisuje się szeroko rozumianym zdolnościom instytucjonalnym 
i czynnikom niematerialnym, które stymulują innowacyjność w regionie poprzez proces zbio-
rowego uczenia się i uzyskiwane efekty synergiczne”. Samo pojęcie instytucji nabrało znacze-
nia w ekonomii za sprawą przedstawicieli nurtu instytucjonalizmu, w szczególności T. Veblena 
(Iwanek, Wilkin 1998; Romanow 1997). Z kolei szerokie rozumienie tego terminu wiąże się 
z utożsamianiem instytucji nie tylko z jej powszechnym znaczeniem, czyli z publicznym za-
kładem, który zajmuje się określonym zakresem spraw, lecz także z pewnym zbiorem norm 
prawnych czy obyczajowych dotyczących organizacji jakiejś dziedziny życia lub z organizacją 
działająca w oparciu o te normy1. Tym samym traktując CB jako instytucję można ją postrze-
gać zarówno jako powołaną do życia organizację, jak również np. jako współpracę w przemy-
śle spotkań lub jej zacieśnienie wynikające z powstania tego podmiotu.

Znaczenie instytucji dla konkurencyjności regionów można rozpatrywać na polu kon-
kurowania pośredniego oraz bezpośredniego regionu. Pierwsze z nich odnosi do stwarzania 
warunków do działania przedsiębiorcom (Nawrot, Zmyślony 2009), dla których zatem in-
stytucje stanowią element otoczenia. Z kolei konkurowanie bezpośrednie oznacza rywa-
lizację upodmiotowionych jednostek terytorialnych o różnego rodzaju korzyści (Nawrot, 

1  Szeroki przegląd definicji instytucji opracowali: Iwanek, Wilkin (1998).
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Zmyślony 2009). Za taką korzyść można z pewnością uznać przyciągnięcie dużych kongre-
sów międzynarodowych i innych wydarzeń biznesowych. W takim kontekście pozyskiwanie 
spotkań stanowi zarówno cel sam w sobie, jak i środek do osiągania bardziej ogólnych celów 
jak np. rozwój społeczno-gospodarczy regionu.

Ponadto instytucje, jako determinanty konkurencyjności regionów, z reguły są wska-
zywane w pracach z zakresu zasobowych teorii konkurencyjności (w polskiej literaturze 
m.in. Klasik 1999, s. 15-26; 2001; Mikołajewicz 1999, s. 41-51; Zeman-Miszewska 2001,  
s. 25-32), których założenia zostały przeniesione do regionalnego ujęcia (Żemła 2010).  
A. Klasik (2001) uważa, że konkurencyjność regionów można analizować pod kątem posia-
danych atutów regionu, efektywności wykorzystania zasobów, konkurencyjności poszczegól-
nych sektorów i produktów oraz dysponowania markowymi produktami i usługami. Instytucje 
zostały wymienione w drugim z wymienionych podejść jako jeden z zasobów regionu, obok 
infrastruktury, kapitału ludzkiego, badań i rozwoju technicznego oraz kapitału społecznego 
(Klasik 2001). Natomiast przemysł spotkań może stać się sektorem, który dzięki swojej silnej 
pozycji wpłynie na konkurencyjność całego regionu, a produkt turystyki biznesowej zyskując 
status markowego produktu może przyciągać nie tylko turystów zagranicznych, lecz także 
pośrednio nowych mieszkańców, przedsiębiorców i inwestorów. Inne klasyfikacje proponują 

Do konkurencyjności miast odniósł się A. Klasik (1999), którego zdaniem należy ją roz-
patrywać od strony: produktów i zasobów miasta. Produkty, do których zalicza się usłu-
gi i dobra publiczne, stanowią ofertę rynkową miasta, której odbiorcami są m.in. turyści, 
mieszkańcy, przedsiębiorcy, inwestorzy, instytucje czy organizatorzy imprez. W wielu przy-
padkach jednym z tych produktów będzie oferta lokalnego przemysłu spotkań. Potencjał 
instytucjonalny zaliczono natomiast do zasobów miasta, rozumianych jako „jego zdolności, 
potencjały czy możliwości rozwojowe” (Klasik 1999). Stanowią element niematerialnych 
zasobów, obok lokalnych elit politycznych gospodarczych i kulturalnych, wykształcenia 
i kwalifikacji zasobów ludzkich, potencjału badawczo-rozwojowego i projektowego miasta, 
jego zasobów informacyjnych oraz zdolności generowania dochodów.

Przemysł spotkań i convention bureau a konkurencyjność regionów 
turystycznych

Ze względu na heterogeniczność produktu turystycznego zaistniała konieczność two-
rzenia odrębnych modeli konkurencyjności dla regionów turystycznych (Kozak, Baloglu 
2011). Zestawienie różnych podejść do konkurencyjności regionów turystycznych przedsta-
wili m.in. N. Vanhove (2005) oraz M. Kozak i S. Baloglu (2011). Zdaniem dwóch ostatnich 
wymienionych autorów badania nad tą tematyką prowadzone są z dwóch perspektyw: obiek-
tywnej i subiektywnej. Jako miary obiektywne służą badaczom różnego rodzaju wskaźniki 
gospodarcze i społeczne, odnoszące się chociażby do infrastruktury, kapitału ludzkiego, siły 
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nabywczej czy technologii. Z kolei do miar subiektywnych zaliczono ocenę wizerunku re-
gionu i jego postrzeganie przez turystów. Dla pełnego poglądu na konkurencyjność określo-
nego regionu obydwa powyższe podejścia powinny być łączone. 

Najbardziej ogólny model konkurencyjności regionu turystycznego zaproponowali 
J.R.B. Ritchie i G.I. Crouch (2003), który czasem postrzegany jest bardziej jako model roz-
woju a nie konkurencyjności (Żemła 2010). W skład zaproponowanego przez nich modelu 
wchodzą: kluczowe zasoby i atrakcje, czynniki i zasoby wspierające, zarządzanie regio-
nem, polityka turystyczna, planowanie i rozwój oraz czynniki wzmacniające i doskonalące. 
Ponadto region może uzyskać przewagę: komparatywną lub konkurencyjną. Pierwsza z nich 
osiągana jest na podstawie dysponowania zasobami, a druga – dzięki zdolnościom wykorzy-
stania tych zasobów. Zaliczane są do nich zasoby: ludzkie, naturalne, kapitałowe, wiedzy, 
historyczno-kulturowe oraz infrastruktura i wielkość lokalnej gospodarki.

Uproszczony model zaproponowali L. Dwyer i Ch. Kim (2003, s. 369-414). Wg nich, na 
konkurencyjność regionu turystycznego składają się odziedziczone i wykreowane zasoby 
oraz zarządzanie regionem, a także pozostające poza jego gestią warunki popytowe i aktual-
ne ogólne uwarunkowania. Powstało także wiele innych prac z zakresu konkurencyjności re-
gionów turystycznych, ale przeważnie odnosiły się one tylko do postrzegania przez turystów 
wybranych (szeroki przegląd publikacji zawarli w swojej książce M. Kozak i S. Baloglu 
2011). W przypadku pozostałych również należy uznać, że charakteryzowały się one zbyt 
wąskim ujęciem w odniesieniu do całkowitej konkurencyjności regionów turystycznych, jak 
np. projekt badawczy L. Dwyera, P. Forsytha i P. Rao (2000, s. 9-22), którego autorzy skupili 
się wyłącznie na konkurencyjności cenowej.

Na potrzeby rynku turystycznego adaptowano również model „diamentu” konkurencyj-
ności regionów M. Portera (1990). Diament obrazuje współistnienie i współzależność czte-
rech determinant sukcesu narodu w określonej branży. Są to: czynniki produkcji, krajowy 
popyt, powiązane i wspierające branże oraz warunki konkurencyjne na krajowym rynku. 
W celu uzyskania wysokiej konkurencyjności danej branży nie jest konieczne wypracowa-
nie przewag we wszystkich czterech obszarach. Uzupełnienie diamentu stanowią dwa dodat-
kowe elementy wpływające na konkurencyjność, czyli szanse i działania rządu (regulacje, 
inwestycje itd.). Natomiast podstawowym założeniem tego podejścia do konkurencyjności 
jest fakt, że przedsiębiorstwa determinują konkurencyjność branży, a ta z kolei wpływa na 
konkurencyjność całej gospodarki.

Identyfikacja roli convention bureau w oddziaływaniu  
na konkurencyjność miast 

Podsumowując dotychczasowe rozważania należy uznać, że CB może pełnić pięć pod-
stawowych funkcji w odniesieniu do konkurencyjności przemysłu spotkań:
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1) przywódcy,
2) przedstawiciela,
3) twórcy wizerunku,
4) koordynatora,
5) rzecznika.

Pierwsza z nich obejmuje stworzenie wizji rozwoju przemysłu spotkań oraz podejmo-
wanie działań dążących do jej realizacji. Funkcja druga i piąta mogą sprawiać wrażenie 
powtórzenia tej samej roli. Funkcja przedstawiciela odnosi się jednak do podmiotów spoza 
regionu, np. organizatorów spotkań i przedstawiania im oferty miasta. Natomiast CB jako 
rzecznik reprezentuje przemysł spotkań przed lokalnymi podmiotami, m.in. władzami sa-
morządowymi, pomagając np. w uzyskaniu zezwoleń lub dodatkowych źródeł finansowa-
nia. Odpowiada także za działania marketingowe, a tym samym tworzy wizerunek określo-
nego miasta. Ponadto powinno koordynować współpracę podmiotów z przemysłu spotkań, 
a także spoza niego, w celu przygotowania możliwie najlepszej oferty oraz maksymalizacji 
korzyści dla całego miasta.

Poprzez pełnienie powyższych funkcji CB może przyczyniać się do zwiększania kon-
kurencyjności miasta (por. schemat 2). Działając jako przedstawiciel rywalizuje w imie-
niu miasta i lokalnego przemysłu spotkań o organizację dużych i prestiżowych wydarzeń, 
a także udostępnia informacje organizatorom pozostałych imprez. Wspólnie z działaniami 
promocyjnymi przekłada się to na wymierne efekty funkcjonowania CB w postaci liczby 

Schemat 2
Funkcje convention bureau a bezpośrednia i pośrednia konkurencyjność miasta
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Źródło: opracowanie własne.
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Oddziałuje tym samym nie tylko na konkurencyjność przemysłu spotkań, lecz rów-
nież konkurencyjność funkcji turystycznej oraz całej lokalnej gospodarki (por. schemat 3). 
Pierwsza z nich odnosi się przede wszystkim do możliwości pozyskania wydarzeń bizneso-
wych, zwłaszcza międzynarodowych. Ich uczestnicy z kolei zasilają przyjazdowy ruch tury-
styczny, a ponadto z wysokich standardów obsługi gości biznesowych w obiektach hotelar-
skich lub gastronomicznych oraz z dogodnych połączeń komunikacyjnych mogą korzystać 
również inne segmenty turystów. Z kolei dochody z tytułu przyjętych spotkań oraz turystów 

spotkań, ich uczestników, zarobionych środków finansowych itp. Odgrywając rolę koordy-
natora i rzecznika zmienia warunki funkcjonowania przedsiębiorstw, umożliwiając im osią-
ganie lepszych wyników, a tym samym pośrednio wpływa na konkurencyjność przemysłu 
spotkań oraz całego miasta. Funkcja przywódcy spaja wszystkie powyższe, wytyczając cele, 
środki ich realizacji oraz identyfikując słabe i mocne strony miasta.

Na podstawie omówionych teorii i modeli konkurencyjności regionów można stwier-
dzić, że CB wpływa na konkurencyjność miasta również na innym polu. Jako instytucja 
CB może być postrzegane zarówno jako zasób miasta lub jako czynniki umożliwiający ich 
wykorzystanie (por. schemat 3). Uznanie CB za zasób wynika z jego aktywnej roli, a także 
umiejętności pracowników, wiedzy z zakresu skutecznego marketingu i negocjacji, efektyw-
nej struktury organizacyjnej itp. Z kolei narzucając pewne cele, standardy działania, gene-
rując efekty synergiczne dzięki współpracy oraz poprzez wiele innych aspektów umożliwia 
wykorzystanie potencjału tkwiącego w kapitale ludzkim czy infrastrukturze miasta. 

Schemat 3
Convention bureau a konkurencyjność miasta
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Źródło: jak w schemacie 2.
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zasilą lokalną gospodarkę, uruchamiając efekty mnożnikowe, a także korzyści pozaekono-
miczne. Dodatkowo pozytywny wizerunek może się przełożyć na pozyskanie większej licz-
by spotkań, turystów, nowych mieszkańców oraz przedsiębiorców i inwestorów.

Podsumowanie

Konkurencyjność regionów stanowi bardzo szeroki obszar badawczy i trudno o jedno-
myślność wśród autorów, czy to zajmujących konkurencyjnością całej gospodarki, czy tylko 
w odniesieniu do turystyki. Jest to jednak bardzo ważna tematyka zarówno z punktu widze-
nia nauki, jak i praktyki. Wciąż poszukuje się przyczyn, dlaczego pewne regiony uzysku-
ją lepsze rezultaty niż ich konkurencji, a władze lokalne i inne podmioty koncentrują się 
na znalezieniu sposób na wyróżnienie swojego miasta spośród pozostałych. Jednym z nich 
może być rozwijanie przemysłu spotkań, w którym zasadniczą rolę odgrywa CB.
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Convention Bureaux as the Institutions Affecting Towns 
Competitiveness – the Theoretical Approach

Summary

In her article, the author presented the theoretical grounds of convention bureaux (CBs) opera-
tion, referring to the stream of institutionalism and the phenomenon of regions competitiveness. She 
focused on the problem how the said theoretical streams may be useful in explanation of the role of 
convention bureaux as the institutions affecting towns’ competitiveness, related to tourism and the 
whole local economy. The analysis comprised the most important theories and models of regions 
competitiveness and competitiveness of tourist regions indicating what places there are occupied in 
the by convention bureaux and the industry of meetings.

Key words: convention bureaux, towns/cities, institutions, regions competitiveness.
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