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Spotlight on Poland – międzynarodowa konferencja z okazji Światowego Dnia Turystyki 

Jednym jest z kluczowych wydarzeń wpisanych do rocznego programu POT w ramach wsparcia 
branży spotkań w 2022 roku zgłoszonego przez członków Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń było 
wydarzenie pt.: Spotlight On Poland, które odbyło się pilotażowo w dn. 22-25 września br. dzięki 
współpracy z Stowarzyszeniem Konferencje i Kongresy w Polsce (SKKP). Celem projektu jest między 
innymi promocja polskich produktów turystycznych w nowej rzeczywistości, doskonalenie wiedzy                    
z zakresu zrównoważonej turystyki oraz popieranie i lobbowanie sektora turystyki przyjazdowej                    
w Polsce. 

Pierwsza międzynarodowa konferencja „Spotlight on Poland: Relax – Explore – Enjoy” odbyła się tuż 
przed Światowym Dniem Turystyki, gdyż organizatorzy chcieli podkreślić, jaką turystyka ma moc 
napędzania ożywienia gospodarczego i przywracania społeczności międzynarodowej na właściwe tory. 
W przyszłości Spotlight On Poland będzie miało charakter cyklicznych spotkań z potencjałem                                
na stworzenie własnej marki promującej turystykę biznesową w Polsce poprzez dostawców                                    
z zagranicy.  

Wydarzenie to przewiduje atrakcyjny i zdywersyfikowany dwu lub trzydniowy program,  w tym 
konferencję wraz z warsztatami z udziałem dostawców oraz podsumowanie spotkania z uwieńczającą 
galą wieczorną oraz możliwością zwiedzania następnego dnia turystycznego i biznesowego potencjału 
danego miasta. Organizatorzy za główny cel spotkania stawiają zaprezentowanie oferty turystyki 
biznesowej hosted buyers czyli dostawcom konferencji i kongresów z rynków zagranicznych. 

Turystyka jest słusznie uznawana za główny filar wzrostu i możliwości.  Dzięki wyjątkowemu zasięgowi 

tego sektora ma on moc napędzania ożywienia gospodarczego i przywracania społeczności 

międzynarodowej  na właściwe tory. W wielu krajach jest on głównym pracodawcą i źródłem  

możliwości, zwłaszcza dla kobiet, młodzieży i społeczności wiejskich. Z  punktu widzenia naszej planety, 

sektor turystyczny pomaga chronić środowisko naturalne. Innowacje, które napędzają ten sektor, 

mogą  pomóc nam w budowaniu bardziej zrównoważonej przyszłości dla  wszystkich.  

Po pierwsze, musimy przywrócić zaufanie do podróży, aby pomóc destynacjom najbardziej 

poszkodowanym ponowne dzielenie się ze  światem swoją kulturą, dziedzictwem i gościnnością.  

Po drugie, kryzys, wywołany pandemią COVID-19, stanowi doskonałą okazję do ponownego 

przemyślenia turystyki i nadania sektorowi nowego kształtu. Dlatego podczas konferencji 

organizatorzy skupili się na eksperckich  prezentacjach dobrych praktyk i warsztatach w formule „world 

cafe”, które służyły wymianie doświadczeń oraz podniesieniu kwalifikacji kadr turystycznych i jakości 

świadczonych usług.  
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Do udziału w konferencji zaproszonych zostało 15 hosted buyersów z Europy, jak i wybranych krajów 

poza europejskich – głównie USA, zainteresowanych poznaniem nowego, zrównoważonego oblicza 

Polski, nowych produktów, prezentacji dobrych praktyk, a przede wszystkich chcących podzielić się 

swoimi wartościowymi opiniami i doświadczeniami. Natomiast polscy operatorzy, organizatorzy, 

właściciele atrakcji zostali zaproszeni do aktywnego udziału w panelach dyskusyjnych w trzech 

obszarach tematycznych: 

• wycieczki z rodziną i przyjaciółmi 

• wydarzenia sportowe i kulturalne 

• spotkania i podróże służbowe 

Cała konferencja była przygotowana i prowadzona w języku angielskim.  

Współorganizatorzy: SKKP Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce, Rada Przemysłu Spotkań 

i Wydarzeń #TUgether, Polska Organizacja Turystyczna, Poland Convention Bureau POT 

Partner strategiczny: LOT Polish Airlines 

Partner merytoryczny: Polska Izba Turystyki 

Partnerzy instytucjonalni, gospodarze: Łódzka Organizacja Turystyczna oraz Warszawska Organizacja 

Turystyczna. 

Partnerzy: Polski Holding Hotelowy, Hotel Regent Warsaw, Totalizator Sportowy/Tor Służewiec, PKP 

Intercity, Park of Poland 

Oficjalna strona wydarzenia wraz z programem:  https://spotlightonpoland.pl/  

 

Podsumowała: Aneta Książek 
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„Spotlight on Poland: Relax – Explore – Enjoy” 

PRZEBIEG WYDARZENIA I KONKLUZJE 

 

Otwarcie konferencji 

Każda konferencja zaczyna się oficjalnym otwarciem. Otwarcia Spotlight on Poland w przestrzeniach 

konferencyjnych Orientarium ZOO Łódź, dokonali w imieniu Prezydent Łodzi, Hanny Zdanowskiej                                     

-  Dr Arkadiusz Jaksa, Prezes Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Łodzi Sp. z o.o. oraz Tomasz 

Koralewski, Prezes Łódzkiej Organizacji Turystycznej – Łódź Convention Bureau.  

Z kolei ze strony organizatorów głos zabrali kolejno:  

Marcin Różycki, Wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej  

Paula Fanderowska, Prezes Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce (SKKP)  

Łukasz Adamowicz, Prezes Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń TUgether 

Konferencję prowadził: Łukasz Cioch, LCMedia.pl 

 

  

 

Część merytoryczna 

 

Panel I: Family & friends tours  

(prezentacja wprowadzająca &  case studies) 



4 
 

Moderator: Andrzej Hulewicz, Wiceprezes, Mazurkas DMC Poland 

Paneliści: 

Tomasz Zubek, Dyrektor Sprzedaży, Polski Holding Hotelowy 

Łukasz Czarnecki, Dyrektor Sprzedaży i Wydarzeń, Global Parks of Poland 

Aneta Jach, Kierownik Kontraktu, Biuro Podróży Jan Pol 

Paweł Zięba, SeeKraków 

Filip Biniewicz, Menedżer ds. Strategii Oferty Grupy PLL LOT 

 

Turystyka kulturowa jest jedną z najstarszych form turystyki. Od drugiej połowy XX w., zwłaszcza                              

w krajach Europy zachodniej, trwa rosnące zainteresowanie tą formą aktywności turystycznej                                  

i postępujący za tym rozwój usług komercyjnych w tym zakresie. Turystyka jest spotkaniem kultur – 

kultury odwiedzanego i odwiedzającego; w takiej sytuacji obydwie strony są zarówno dawcą, jak i 

biorcą kultury. Związek turystyki z kulturą jest rodzajem sprzężenia zwrotnego – kultura stymuluje 

rozwój turystyki, a turystyka popularyzuje dobra kulturalne.  

 

 

Panel II 

International sports and cultural events - an important element in generating: tourism, image of 

cities and regions, and financial inflows to the private sector. Plans for 2023 in Poland  

(prezentacja wprowadzająca &  case studies) 

Moderator: Marcin Płachno, Dyrektor Zagranicznego Ośrodka Polskiej Organizacji Turystycznej w 

Wiedniu 

Paneliści: 

prof. Bogdan Sojkin, I Wiceprezes Związku Piłki Ręcznej w Polsce 

Dawid Gleń – Rzecznik Prasowy/Dyrektor Pionu Mediów Igrzysk Europejskich 2023 

Adam Pawlukiewicz - Dyrektor Wykonawczy ds. Badań i Rozwoju Pentagon Research 

Dominik Chrapek - Dyrektor Generalny, DoubleTree by Hilton Łódź 

Artur Modrzejewski - Właściciel, Brava Gente 

 

Punktem wyjścia do rozmowy było przywołanie tzw. „efektu barcelońskiego”, który dotyczył Letnich 

Igrzysk Olimpijskich, które odbyły się w Barcelonie w 1992. Autorzy tego terminu postulują, że duże 

wydarzenie sportowe, może i często jest akceleratorem do rozwoju miasta, regionu i kraju pod kątem 

infrastrukturalnym, służy budowaniu wizerunku marketingowego a co za tym idzie wzmacnianiu ich 

atrakcyjności i rozpoznawalności jako destynacji turystycznych.  

Z kolei na gruncie polskim takim akceleratorem było UEFA EURO 2012,  stając się wydarzeniem, które 

wygenerowało tzw. „efekt polski”, mającym ogromny wpływ na gospodarkę, rozwój zagranicznego 
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ruchu turystycznego oraz wizerunek kraju. Policzalne i mierzalne efekty były wyższe od efektu 

barcelońskiego, polegającego na znaczącym zwiększeniu ruchu turystycznego.  

Przygotowania do Mistrzostw oraz organizacja Euro 2012 pozwoliły na zbudowanie w Polsce niezwykle 

cennego kapitału społecznego. W trakcie Mistrzostw Europy Polacy poczuli się prawdziwymi 

gospodarzami i uwierzyli w swój własny sukces. Wiara ta była dodatkowo wzmacniana przez opinie, 

jakie wystawili organizatorom Euro właściciel Turnieju – UEFA. Michael Platini podsumował 

Mistrzostwa Europy w Polsce mówiąc: „Gospodarze Euro 2012 bardzo wysoko zawiesili poprzeczkę. 

Trudno ją będzie w przyszłości przeskoczyć”. 

Wielkie wydarzenia sportowe i kulturalne, określane w literaturze i badaniach międzynarodowych jako 

„mega events”, zostawiają w mieście swój ślad zarówno w kontekście fizycznym, jak i społeczno-

ekonomicznym.  Efekty wizerunkowe i ekonomiczne organizacji imprez z powodzeniem można 

zmierzyć. Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez PBS2, aż 93% Polaków uważa, że Euro 2012 

przyczyniło się do wzmocnienia wizerunku Polski za granicą, 72% jest zdania, że przygotowania                                  

i organizacja Turnieju wpłynęły na rozwój gospodarczy kraju w czasach kryzysu, a 86% twierdzi, że jako 

kraj jesteśmy dobrzy w organizacji i zarządzaniu. 9 na 10 Polaków uważa, że Euro 2012 było sukcesem 

i powodem do dumy. Z kolei z opublikowanych przez Instytut Turystyki danych wynika, że każdy 

obcokrajowiec podczas Euro 2012 zostawił w Polsce średnio 1,5 tys. zł dzienne. 

Po tym wydarzeniu Polacy podnieśli poprzeczkę w poziomie organizacji imprez. Ponad 4-letnie 

przygotowania do Turnieju, a później sama organizacja trzeciej co do wielkości imprezy sportowej na 

świecie, pozwoliły na stworzenie w Polsce unikalnego know how, w zakresie zarządzania trudnymi 

projektami. Polska zyskała kilkuset doświadczonych kierowników projektów na różnych szczeblach 

administracji publicznej i dołączyła do elitarnego klubu krajów, które są w stanie organizować 

największe i najbardziej złożone przedsięwzięcia. 

Nie licząc Euro 2012, w ostatnich latach odbyły się w naszym kraju mistrzostwa świata i Europy 

siatkarzy, halowe mistrzostwa świata w lekkiej atletyce czy mistrzostw świata U-20 w piłce nożnej. Poza 

tym co roku w Polsce możemy emocjonować się zawodami Pucharu Świata w skokach narciarskich 

(Zakopane, Wisła) czy wyścigiem Tour de Pologne, który zalicza się do najważniejszych zawodów                          

w kolarstwie szosowym. Wszystkie zorganizowane w Polsce imprezy są bardzo dobrze oceniane 

zarówno przez międzynarodowe federacje, jak i przez gości z zagranicy. Tym co wyróżnia nasz kraj na 

tle innych, są kibice tworzący niezapomnianą atmosferę i polska gościnność. Potwierdzają to wyniki 

badań przeprowadzonych dwa lata temu przez serwis booking.com. Turyści korzystający z tego portalu 

ocenili, że Polska jest jednym z trzech najbardziej gościnnych krajów na świecie. 

Rok 2023 otworzą w styczniu w Polsce Mistrzostwa świata w piłce ręcznej mężczyzn (Men's Handball 

World Championship). Polska skupi uwagę kibiców z całego świata. Z kolei w połowie roku w Krakowie 

i Małopolsce oraz na górnym i dolnym Śląsku, odbędą się trzecie w historii Igrzyska Europejskie. 

Podczas Igrzysk Europejskich kilka tysięcy zawodników i zawodniczek będzie rywalizowało                                              

w dwudziestu czterech dyscyplinach sportu. Program Igrzysk ustalony został przez organizatorów, 

którzy wybrali dyscypliny w oparciu o istniejącą infrastrukturę sportową. 

Igrzyska są też takim momentem, gdzie wiele obiektów profesjonalizuje się i zyskuje nowocześniejsze 

wyposażenie. Baza sportowa, hotelowa i konferencyjna, która z nami zostanie będzie służyła zarówno 

lokalnej społeczności, jak i turystom odwiedzającym nasz kraj.   

Branża turystyczna, na czele z POT, widzi w tej imprezie duży potencjał i zamierza ją wykorzystać                           

w promocji naszego kraju. Zainteresowanie wydarzeniem mogłoby wpłynąć na odbudowanie popytu 
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turystycznego na przyjazdy do Polski wśród turystów zagranicznych. Wspólnie z branżą będziemy 

starać się zatrzymać widzów Igrzysk w Polsce na dłużej i zachęcić ich do poznawania kraju.  

Nie tylko kibice, lecz także sami zawodnicy są potencjalnymi turystami. Na podstawie ich rekomendacji 

czy relacji w mediach społecznościowych do Polski mogą przyjechać, zachęceni pozytywną relacją,                    

ich rodacy. 

Ceremonia otwarcia Igrzysk odbędzie się 9 czerwca, ceremonia zamknięcia – 25 czerwca. Ostanie 

Igrzyska Europejskie, które odbywały się w Mińsku, przyciągnęły prawie 40 tysięcy turystów. Kolejna 

edycja, jak prognozuje POT, przyciągnie dużo większą liczbę gości, gdyż Kraków to jeden z najczęściej 

wybieranych kierunków turystycznych na krótki wyjazd, a kibice poza emocjami sportowymi, chcą 

podczas takich wyjazdów również poświęcić część czasu na zwiedzanie. W organizację Igrzysk będzie 

zaangażowana polska branża turystyczna – od przewoźników, touroperatorów przez obiekty 

noclegowe po atrakcje turystyczne.  

Przygotowanie do obsługi dużych wydarzeń sportowych czy kulturalnych to możliwość tworzenia 

nowych stanowisk pracy, profesjonalizacja personelu i wdrażanie nowych usług do oferty. Z kolei sport 

to bez wątpienia doskonałe narzędzie komunikacji z otoczeniem ze względu na swój emocjonalny, 

uniwersalny charakter, prostotę przekazu i skojarzeń oraz wielopłaszczyznowość odbioru                                              

i uczestnictwa.   

Uwaga końcowa: do dopracowania zostaje komunikacja i komercjalizacja produktu.  

 

 

Panel III:  Meetings & business travel 

Responsible business. Good practicies in tourism and meeting industry (prezentacja wprowadzająca 

&  case studies) z udziałem wspaniałych panelistów: 

 

Paula Fanderowska, wiceprezes, Kraków5020 i prezes, Polskie Stowarzyszenie Konferencji i 

Kongresów 

Anna Górska, Doradca Zarządu, Symposium Cracoviense, Członek Zarządu ICCA, Wiceprezes, Polskie 

Stowarzyszenie Konferencji i Kongresów 

Grażyna Grot-Duziak, Weco Travel Services Ltd, Doradca Zarządu, Prezes, SITE Poland 

Marcin Różycki, Wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej 

Marta Wiśniewska, USA & Kanada Lider Sprzedaży, Kierownik Sekcji MICE, Dział Sprzedaży, Polskie 

Linie Lotnicze LOT, Członek Zarządu ICCA 

Tomasz Koralewski, Prezes Zarządu, Łódzka Organizacja Turystyczna - Łódź Convention Bureau 

Marcin Stolarz, Prezes, Międzynarodowe Centrum Kongresowe & Spodek w Katowicach 

Moderatorką tej części była Aneta Książek reprezentująca Poland Convention Bureau Polskiej 

Organizacji Turystycznej. 

Zrównoważony rozwój nie jest tylko modnym sloganem. Do stosowania jego zasad obliguje się coraz 

więcej jednostek, zarówno tych publicznych, jak i biznesowych. Jakie są korzyści z wdrożenia reguł 
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zrównoważonego rozwoju? Począwszy od redukcji emisji dwutlenku węgla i ochrony bioróżnorodności, 

przez oszczędności kosztów delegacji, aż na poprawie wizerunku kończąc. Trzy części panelu 

prowadzonego przez naszych ekspertów uwzględniły dobre praktyki z punktu widzenia 

ogólnopolskiego i światowego, regionalnego i branżowego.  

Na szczycie w Nowym Jorku, w dniach 25-27 września 2015 r., przywódcy krajów członkowskich ONZ 

podpisując dokument “Przekształcania naszego świata: Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju – 

2030” podjęli ambitne zobowiązanie do podjęcia działań na rzecz redukcji ubóstwa w jego wszystkich 

postaciach, zapewnienia dostępu do edukacji, do żywności i czystej wody, podjęcia działań na rzecz 

równości szans, wspieranie praw człowieka, pokoju i stabilności na świecie, ochrony środowiska 

naturalnego, łagodzenia zmian klimatycznych, dostępu do zrównoważonych źródeł energii. Deklarację 

w imieniu Polski podpisał prezydent Andrzej Duda. 

Dokument ten zawiera 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju i związanych z nimi 169 działań, które 

mają być osiągane przez wszystkie strony – rządy państw, organizacje międzynarodowe, organizacje 

pozarządowe, sektor nauki i biznesu,  a także obywateli. Skupiają się one wokół 5 obszarów: ludzie, 

planeta, dobrobyt, pokój, partnerstwo (ang. 5xP : people, planet, prosperity, peace, partnership). 

 

 

 

Trendy zachodzące w ciągu ostatnich kilku lat w turystyce oraz branży spotkań wyraźnie wskazują, że 

podróżujący przykładają coraz większą wagę do kwestii ekologii i zrównoważonego rozwoju. 

Destynacje turystyczne, które wykazują troskę we wspomnianych obszarach cieszą się rosnącą 

popularnością. Hotele oraz centra kongresowe na całym świecie podejmują działania zmierzające do 

ograniczenia emisji CO2, redukcji ilości odpadów oraz uzyskania niezależnych certyfikacji. 

Spotkania i wydarzenia ulegają ciągłej transformacji. Dla sukcesu tych wydarzeń kluczowe                                        

jest podążanie za trendami w branży i głęboka wiedza o potrzebach stowarzyszeń. Co się dokładnie 

zmieniło zaprezentowała  w prezentacji otwierającej Anna Górska, która przytoczyła wyniki badania 
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raportu „Association meeting needs”, przygotowanego przez stowarzyszenie ICCA oraz 

zaprezentowała studia przypadków z kongresów organizowanych niedawno przez Symposium 

Cracoviense.  

W popularyzację zasad stosowania CSR w branży spotkań od lat aktywnie włącza się Poland 

Convention Bureau POT, dążąc do zainteresowania profesjonalistów związanych z organizacją spotkań 

tematem społecznej odpowiedzialności biznesu, w szczególności współpracą z organizacjami 

wspierającymi funkcjonowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych i pomocą tym placówkom. 

Przykładem jest zainicjowany przez PCB projekt „Wracamy do Ogrodu” IMEX Challenge, który odbył się 

w Rodzinnym Domu Dziecka w Wesołej (od 2002 Dzielnica Warszawy) w 2010 r. Celem akcji była 

rewitalizacja przebudowanego rok wcześniej ogrodu w Rodzinnym Domu Dziecka w Wesołej. W latach 

2012-2016 akcja została powtórzona w innych miastach w Polsce, co wpłynęło na edukację i integrację 

lokalnej branży spotkań.  

Obecnie dużo działań branży spotkań ukierunkowanych jest na pomoc Ukrainie. Takich inicjatyw nie 

zabraknie również podczas 61. kongresu ICCA w Krakowie. Już teraz w momencie rejestracji delegaci 

ze świata mogą wesprzeć polską pomoc humanitarną na Ukrainie. Dodatkowo 61. Kongres ICCA rzuci 

światło na to, co naprawdę jest ważne dla naszej branży #TogetherWeCan, nie zabraknie zatem 

tematów związanych z:  

• różnorodnością, równością i integracja: razem możemy dokonać transformacji i włączyć nowe 

głosy, które należy wysłuchać. 

• zrównoważonym rozwojem: razem możemy wpłynąć na branżę włączając podejście 

zrównoważonego rozwoju do wszystkich naszych inicjatyw biznesowych. 

• dziedzictwem (legacy): razem możemy wywierać silny, długotrwały wpływ na społeczności,                      

z którymi współpracujemy. 

Polska Organizacja Turystyczna jako członek European Travel Commission bierze udział we wszystkich 

projektach badawczych oraz spotkaniach grupy. Dzięki współpracy z ETC pracownicy POT podnoszą 

kompetencje również w zakresie polityki zrównoważonego rozwoju m.in.: poprzez udział w Climate 

Friendly Travel Online Training Course. Przez udział w działaniach na rzecz wypracowania wspólnych 

standardów dla branży w Europie podkreślamy pozycję Polski jako atrakcyjnego regionu zarówno dla 

turystyki, jak i wydarzeń biznesowych.  

Podnoszeniu kompetencji, standardów usług oraz wsparciu branży turystycznej poszkodowanej przez 

pandemię COVID-19, a także promowaniu i wyróżnianiu przedsiębiorców świadczących usługi 

turystyczne najwyższej jakości służy projekt Certyfikat Dobrych Praktyk POT. W pierwszej edycji 

projektu realizowanej w 2021 certyfikacji podlegały wyłącznie podmioty turystyczne uczestniczące 

w programie Polski Bon Turystyczny. Tegoroczny Certyfikat Dobrych Praktyk POT jest kontynuacją 

pierwszej edycji projektu Certyfikacja Podmiotów Turystycznych (CPT), do którego włączone zostały 

programy Obiekt Bezpieczny Higieniczne oraz Bezpieczny Obiekt MICE. Pojawiły się także nowe 

kategorie, w tym zrównoważony rozwój, który ma dopingować branżę turystyczną do prowadzenia 

działalności z poszanowaniem dla środowiska naturalnego oraz społeczności lokalnej zgodnie 

z zasadami turystyki zrównoważonej. 
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Business meetings are being transformed. Case studies of congresses recently organized by  

 

Perspektywę Krakowa i podejmowane przez miasto działania przedstawiła z kolei Paula Fanderowska. 

Kraków, dzięki staraniom Kraków Convention Bureau, działającego w ramach Wydziału ds. Turystyki 

UMK, przystąpił w tym roku do wyjątkowej inicjatywy benchmarkingowej Global Destination 

Sustainability - GDS-Index. Indeks GDS porównuje miasta na podstawie ich wyników w zakresie 

zrównoważonego rozwoju, a klasyfikacja dokonywana jest na podstawie siedemdziesięciu kryteriów, 

podzielonych na cztery główne kategorie: 

• działania miasta w zakresie ochrony środowiska (obejmuje takie zagadnienia jak klimat, jakość 

powietrza, emisyjność, transport, obszary zielone), 

• działalność społeczna miasta (dostęp do informacji, bezpieczeństwo, inkluzywność), 

• działalność dostawców (hotele, restauracje, lotniska, agencje, obiekty konferencyjne, 

uniwersytety), 

• działalność w zakresie zarządzania destynacją (strategie i polityki, zarządzanie, certyfikacje, 

badania i raporty). 

 

Przyłączenie się destynacji do międzynarodowego benchmarkingu jest szansą na dokładną diagnozę 

stanu obecnego oraz uzyskanie wytycznych i propozycji działań doskonalących. Uczestnikami 

programu są takie miasta jak m.in. Kopenhaga, Glasgow, Sydney, Helsinki, Belfast, Lyon czy Reykjavik. 

Autorem Indeksu jest Global Destination Sustainability Movement (GDSM), który skupia pionierów 

zrównoważonego rozwoju ze świata turystyki biznesowej i wypoczynkowej. 

Kraków poprzez udział w GDS-Index pragnie stać się inspiracją dla innych polskich miast, a także liczy 

na współpracę i zaangażowanie instytucji, dostawców, profesjonalnych organizatorów wydarzeń (PCO 

i DMC), delegatów oraz mieszkańców. Za tą inicjatywą stoi konsekwentne dążenie miasta do budowy 

reputacji jako świadomego, odpowiedzialnego i dbającego o wprowadzanie standardów 

zrównoważonego rozwoju w różnych obszarach życia, szczególnie w dziedzinie turystyki. 

Dobrze zaplanowane wydarzenie to takie, które oprócz wniesienia wartości merytorycznej 

i networkingowej pozostawia po sobie tzw. positive impact, czyli trwały pozytywny ślad dla otoczenia, 

w którym się odbywa. Przy czym pozytywny wpływ wydarzenia postrzegamy w kategoriach nie tylko 

finansowych, ale szerzej: jako efekty organizacji wydarzenia czy spotkania, wpływające na zmianę 

świata czy miejsca, w którym realizowany jest dany projekt. Dobre przykłady działań podjętych 

w Krakowie w duchu zrównoważonego rozwoju mających na celu zminimalizowanie negatywnego, 

a zwiększenie pozytywnego odziaływania na otoczenie i lokalną społeczność prezentuje dokument 

Polityka zrównoważonego rozwoju Centrum Kongresowego ICE Kraków (2022). 
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http://icekrakow.pl/images/upload/aktualno%C5%9Bci/2022/Polityka%20zr%C3%B3wnowa%C5%BC

onego%20rozwoju%20ICE%20Krak%C3%B3w.pdf 

Drogą zrównoważonego rozwoju podążają też inne obiekty i miasta Polsce.  Katowice przeszły 

ogromną zmianę i dzięki rewitalizacji stref pokopalnianych już dawno przestały być wyłącznie miastem 

węgla i stali. Teraz, dzięki niepowtarzalnej atmosferze Strefy Kultury, wyjątkowym projektom 

architektonicznym obiektów, miasto wyrasta na czołowy ośrodek kultury i turystyki biznesowej                               

w Polsce.  

W samym centrum miasta, tuż obok Hali Widowiskowo-Sportowej „Spodek”, powstał nowy wyjątkowy 

obszar zwany Strefą Kultury. Wraz ze „Spodkiem” tworzą ją obiekty kulturalno-rozrywkowe: 

Międzynarodowe Centrum Kongresowe, nowa siedziba Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego 

Radia oraz nowe Muzeum Śląskie. Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach gościło 

zakrojone na szeroką skalę międzynarodowe wydarzenia geopolityczne, takie jak konferencja 

klimatyczna COP24  i od lat stosuje zrównoważoną politykę w organizacji wydarzeń oraz zarządzania 

obiektem i ludźmi.  

Wszystkie obiekty w Strefie Kultury to architektoniczne perełki, wielokrotnie nagradzane w konkursach 

za swój niepowtarzalny design, odmieniły obraz miasta, służą zarówno mieszkańcom, jak i turystom  

oraz przyciągają nowych inwestorów.  

Z kolei w 2022 roku Łódź została wyróżniona przez prestiżowe międzynarodowe czasopismo National 

Geographic Traveler jako jedyne miejsce z Polski mianem Best of the World 2022 w kategorii 

Zrównoważony Rozwój, co jest docenieniem starań miasta jako miejsca coraz bardziej przyjaznego dla 

mieszkańców, turystów i środowiska naturalnego. Spektakularną przemianę miasta „cegła po cegle”  

w tej części panelu przedstawił Tomasz Koralewski z Łódzkiej Organizacji Turystycznej.  

Stosowanie zasad zrównoważonego rozwoju jest konieczne do prawidłowego funkcjonowania rynku 

turystycznego, w tym incentive travel – uważa ponad 46 proc. pytanych w ankiecie przygotowanej 

przez SITE Polska. Stowarzyszenie zaprezentowało wyniki badania Zrównoważony rozwój w turystyce 

podczas tegorocznej sesji Meetings Week Poland poświęconej temu zagadnieniu. 

– Ankietę skierowaliśmy do agencji incentive, biur turystyki wyjazdowej, luxury travel, a także biur 

turystyki przyjazdowej. Muszę przyznać, że uczestnicy naszego rynku w przeciwieństwie do innych 

krajów niezbyt chętnie dzielą się opiniami, a one są bardzo ważne, aby planować działania. 

Otrzymaliśmy ponad 40 odpowiedzi. Naszym zamiarem było zbadanie poziomu wiedzy 

o zrównoważonym rozwoju, podejścia biznesowego do tego tematu, oraz rozpoznania potrzeb rynku 

w zakresie edukacji – mówi Grażyna Grot-Duziak, prezes SITE Polska. 

Z badania wynika, że rynek turystyczny, w tym incentive travel, jest już nieco zorientowany w temacie 

zrównoważonego rozwoju, ale wciąż widać braki w wiedzy i potrzebę jej zgłębiania, w szczególności 

w zakresie: 17 celów zrównoważonego rozwoju ONZ, budowania strategii w firmie w tym obszarze, 

oraz wiedzy, jak przygotować się na formalne wymagania klientów.  

Nieco ponad 40 proc. respondentów potwierdziło, że reprezentowane przez nich firmy mają wdrożoną 

strategię zrównoważonego rozwoju, 37 proc. nie posiada takiej strategii, a niemal 20 proc. deklaruje 

wprowadzenie jej w 2022 lub 2023 roku. Ponad 30 proc. respondentów ocenia swoją wiedzę na temat 

zrównoważonego rozwoju (CSR, ESG) jako wystarczającą do prowadzenia działalności biznesowej, 17 

proc. orientuje się w tym temacie bardzo dobrze, ciągle go zgłębiając, w przypadku jednej czwartej 

respondentów wiedza ta jest bardzo słaba lub słaba, na podobnym poziomie jest 27 proc., które 

zadeklarowało, że chętnie dowie się więcej. 

http://icekrakow.pl/images/upload/aktualno%C5%9Bci/2022/Polityka%20zr%C3%B3wnowa%C5%BConego%20rozwoju%20ICE%20Krak%C3%B3w.pdf
http://icekrakow.pl/images/upload/aktualno%C5%9Bci/2022/Polityka%20zr%C3%B3wnowa%C5%BConego%20rozwoju%20ICE%20Krak%C3%B3w.pdf
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Niemal 60 proc. pytanych potwierdziło, że w briefach na spotkania biznesowe i incentive travel klienci 

pytają o elementy CSR, ale punkt ten nie jest jeszcze powszechny w tego typu programach. 

Ponad połowa respondentów przed pandemią stosowała elementy CSR / zrównoważonego rozwoju 

jedynie w 5 proc. realizowanych przez siebie wyjazdów (taką odpowiedź dot. roku 2022 wybrało już 

nieco ponad 40 proc. ankietowanych). Zastosowanie rozwiązań zrównoważonego rozwoju w powyżej 

20 proc. wyjazdów realizowanych przez agencję zadeklarowało 17 proc. ankietowanych. Możliwość 

dołączenia takiego punktu w programie wyjazdu czy imprezy turystycznej agencje sprawdzają głównie 

na życzenie klienta (45 proc.), a ponad 27 proc. zawsze proponuje takie rozwiązania klientom. 

Najczęściej implementowane były inicjatywy skierowane do lokalnej społeczności, oparte na 

bezpośredniej pomocy (69 proc.), następnie środowiskowe, związane z ochroną planety (54 proc.). 

Kolejnymi były wybór obiektów mających wdrożoną zrównoważoną strategię oraz wsparcie finansowe 

fundacji lub innego podmiotu pożytku publicznego. 

Na pytanie, czy klienci sprawdzają certyfikaty, politykę w obszarze sustainability w agencjach, które 

organizują wyjazdy w Polsce (przyjazdowe oraz organizowane dla firm w Polsce) 60 proc. 

odpowiedziało – nigdy, a 40 proc. – rzadko. 

Ponad połowa respondentów zaznaczyła, że udaje się im namówić klientów do stosowania zasad 

zrównoważonego biznesu w temacie terminów płatności i akceptacji zapisów umowy bezpiecznych dla 

agencji. Mniej niż 50 proc. uważa, iż klienci nie zechcą zapłacić więcej za programy MICE realizowane 

w oparciu o zrównoważony rozwój. 

Z ankiet wynika również, że jest potrzeba zrozumienia, czym są CSR, ESG i zrównoważony rozwój oraz 

czy i jak rozróżnić te pojęcia (56 proc.), jak przygotować się na formalne wymaganie klientów 

w aspekcie ESG (54 proc.), czym jest 17 celów zrównoważonego rozwoju ONZ (21 proc.), czym jest 

offset CO2 (41 proc.) i jakie kroki podjąć, aby stworzyć strategię CSR w swojej firmie (41 proc.). 

Respondenci uważają stosowanie zasad zrównoważonego rozwoju za konieczne do prawidłowego 

funkcjonowania rynku turystycznego, w tym incentive travel (46 proc.) oraz że jest to bardzo ważny 

element rozwoju ich firm (39 proc.). 10 proc. podkreśla jednak, że rynek nie jest jeszcze gotowy na 

rozwiązania z tego zakresu, 12 proc. nie rozumie zagadnienia lub zbyt mało wie na jego temat, a 5 proc. 

nie interesuje się zrównoważonym rozwojem, gdyż nie ma to większego znaczenia. 

– Jest to jedno z pierwszych, albo nawet pierwsze badanie rynku wśród agencji w tym temacie, tym 

bardziej cenne. Planujemy je powtórzyć. SITE Polska przygotowuje szereg inicjatyw edukacyjnych 

skierowanych do sektora MICE – podsumowała Grażyna Grot-Duziak. 

Ostatnia część panelu była poświęcona zagadnieniom transportu lotniczego i dobrych praktyk, które 

stosują Polskie Linie Lotnicze LOT.  

Badania wskazują, że emisje generowane przez transport stanowią prawie 25% globalnej emisji 

dwutlenku węgla. Równie wysoki, a czasem nawet wyższy wskaźnik osiąga on w firmach stawiających 

na mobilność pracowników. Wszelkiego rodzaju loty, wyjazdy do klientów, przemieszczanie się na 

targi, konferencje czy szkolenia – w każdej z tych aktywności istnieje szansa na niskoemisyjne podróże 

służbowe. Ekologia podpowiada kilka możliwych wariantów minimalizowania wpływu na planetę. 

Należą do nich: 

• ekologiczne linie lotnicze 

• unikanie przesiadek w podróżach lotniczych 

• pakowanie się stosownie do swoich potrze. 
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• zamiana transportu indywidualnego na zbiorowy 

• przesiadanie się na transport ekologiczny. 

W ramach realizowanej Polityki Środowiskowej PLL LOT stale doskonali procedury operacji lotniczych, 

modernizuje flotę i wdraża technologie przyjazne środowisku. Kiedy tylko jest to możliwe, stosuje                         

w portach lotniczych zewnętrzne zasilanie elektryczne (GPU) zamiast paliwowego (APU).  LOT 

inwestuje także w nowe oprogramowanie do planowania lotów i analizy danych, co pozwala latać w 

najbardziej zrównoważony i wydajny sposób. Nawet regularne mycie płatowca i silnika czy 

zmniejszanie wagi samolotów przyczynia się do zmniejszenia emisji CO₂ - w ciągu zaledwie dwóch 

ostatnich lat obniżono emisję CO₂ o około 7%. 

Działania wspierające ochronę klimatu LOT prowadzi także poza pokładami samolotów. We wrześniu 

2018 roku LOT uzyskał certyfikat Green Office, który potwierdził właściwe zarządzanie środowiskowe 

w biurze. Dużą wagę LOT przywiązuje do właściwej gospodarki odpadami, rozwiązań pozwalających na 

oszczędność wody, energii i papieru. Również przy wyborze dostawców baczną uwagę zwraca na ich 

politykę środowiskową. 

Konkluzja: Corporate Social Responsibility (CSR), to nie moda, lecz obowiązek każdej organizacji czy 

destynacji. To także dobra droga do budowania ich przewagi konkurencyjnej. Poprzez przemyślane 

oraz strategiczne działania CSR podmioty na rynku mogą dbać o otoczenie wokół siebie, a także 

zmieniać biznesowe myślenie i wykonywać odpowiedzialne prace dla lokalnej społeczności. 

Stosowanie zasad zrównoważonego rozwoju jest konieczne do prawidłowego funkcjonowania rynku 

turystycznego. Na przebieg wyjazdu wpływ ma także zakwaterowanie, zagospodarowanie odpadów, 

posiłki jakie spożywamy czy torby na zakupy. Samo przestawienie się z plastikowych butelek z wodą na 

opakowania nadające się do recyklingu pozwala na generowanie mniejszej ilości zanieczyszczeń.                          

W interesie każdej firmy powinno być zapisanie tych dobrych praktyk w strategicznym dokumencie.                    

Z kolei branża turystyczna powinna nieustająco edukować się (i klientów) oraz wdrażać każdorazowo 

w programy i wydarzenia, jak najwięcej punktów z 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. 

 

Warsztat w  formule World Cafe 

Aby stymulować popyt na usługi turystyczne i biznesowe, w tej części konferencji wsłuchaliśmy się                      

w oczekiwania naszych klientów i partnerów.  

Nie tak dawno naszym problemem była nadmierna turystyka, a wiele branżowych debat poświęconych 

było ocenie negatywnego wpływu masowej turystyki na destynacje, zwłaszcza na ich mieszkańców.                        

I tu nagle nasz świat został wywrócony do góry nogami. Po całkowitym upadku naszego biznesu 

zaczynamy żyć i pracować w stanie „nowej normalności”. Kilka trendów, w tym cyfryzacja, 

zrównoważony rozwój i zwiększone zapotrzebowanie na bezpieczeństwo, które wydawały się być 

przyszłością naszej branży, stały się teraz bardzo istotne.  

 

Site visit w Łodzi i Warszawie dla zaproszonych hosted buyers 

Pierwszego dnia po przyjeździe zagraniczni goście konferencji „Spotlight on Poland: Relax – Explore – 

Enjoy” zostali zaproszeni do skorzystania z atrakcji Park of Poland (przyjazdy następowały w różnych 

godzinach), znalazłszy się już w komplecie powitani zostali przez organizatorów i lokalnych partnerów 

uroczystą kolacją w Hotelu DoubleTree by Hilton w Łodzi. Nie zabrakło niespodzianek kulinarnych                          

i muzycznych oraz ciekawych rozmów z lokalnymi gospodarzami Łódzką Organizację Turystyczną. 
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Z kolei po samej konferencji w dn. 23 września br. goście zostali zaproszeni na zwiedzanie Orientarium 

a po wspólnej kolacji ruszyli na spacer podziwiać Łódź podczas Light Move Festival. Warto podkreślić, 

iż tegoroczna edycja festiwalu dostosowana była do po pandemicznych realiów.                                                        

Dbając o bezpieczeństwo uczestników, teren festiwalowy jest bardziej rozległy niż w poprzednich 

latach, nadal skupiając się na Śródmieściu. Budynki, parki oraz place miasta zostaną uświetnione 

mappingami 3D, instalacjami artystycznymi, iluminacjami oraz występami artystycznymi na żywo.  

 

  

Kolejnego dnia grupa udała się pociągiem w stronę Warszawy, gdzie oprócz tradycyjnego zwiedzania 

staromiejskich atrakcji turystycznych, na gości czekały atrakcje w postaci koncertu chopinowskiego                                   

i wykwintnej kolacji skradającej się z dań kuchni polskiej a następnego dnia wizyta na Torze Wyścigów 

Konnych Służewiec, gdzie odbywała się po raz 109.  Wielka Warszawska - unikatowe wydarzenie 

kulturalne w klimacie starej Warszawy i stołeczne święto, podczas którego spotykają się 

przedstawiciele świata sztuki, sportu i biznesu. 

Rekordowa frekwencja, najszybsze konie, wysokie nagrody, kumulacja sportowych emocji, wreszcie 

szykowne stylizacje nawiązujące do lat 30., a w tle piosenki Hanki Ordonówny, Adolfa Dymszy, 

Eugeniusza Bodo i Mieczysława Fogga. Wydarzenie przyciągnęło nie tylko warszawiaków, ale także 

turystów z kraju i z zagranicy. Podczas niedzielnego popołudnia Tor Wyścigów Konnych Służewiec 

odwiedziło aż 18 000 kibiców! 

Totalizator Sportowy - organizator wydarzenia, ale także partner Spotlight on Poland - zadbał o bardzo 

bogaty program towarzyszący. Uczestnicy Spotlight on Poland zostali ugoszczeni na Trybunie II, skąd 

mogli obserwować i tworzyć fantastyczną atmosferę imprezy. 

Wielka Warszawska to także wydarzenie w skali modowej. Zgodnie z etykietą panie występują                                

w kapeluszach lub fascynatorach - eleganckich opaskach na głowę. Nasza grupa również je miała dzięki 

współpracy POT z pracownią Rose me up z Krakowa. 
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Na jednym z najpiękniejszych torów na świecie, które zachwycają wspaniałą architekturą i przyrodą 

ponownie Wielką Warszawską wygrali Stefano Mura i Night Tornado pokonując pokonał dystans 2600 

metrów, nie dając najmniejszych szans rywalom.  

To był piękny warszawski dzień zakończony miłym pożegnaniem z naszymi gośćmi, których 

zaskakiwaliśmy od początku (Łódź) do końca gościnnością, różnorodnością, branżowym 

profesjonalizmem i kreacją. Mamy nowych ambasadorów polskiej turystyki i czekamy cierpliwie na 

zwrot z poczynionej "inwestycji" . 

 

Podsumowała: Aneta Książek 

 


