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Podczas pierwszego w tym roku plenarnego spotkania wszystkich członków inicjatywy 
Kraków Network (27 lutego) rozmawialiśmy o otwarciu na różne potrzeby uczestników 
wydarzeń, w tym o dostępności eventów i dostosowaniu obiektów do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. 

Jeszcze przed spotkaniem ogłoszono plany Centrum Kongresowego 
ICE Kraków na 2019 rok. Jak mówił Michał Zalewski, rzecznik 
Krakowskiego Biura Festiwalowego – operatora obiektu – 
o skuteczności polityki przyciągania do stolicy Małopolski zarówno 
międzynarodowych, jak i krajowych kongresów, konferencji 
i spotkań biznesowych świadczą fakty.

W 2018 roku w Centrum Kongresowym ICE Kraków odbyło się 
200 wydarzeń, zaś obiekt odwiedziło 255 000 gości. Od inauguracji działalności 16 
października 2014 roku do końca roku 2018 liczba zorganizowanych wydarzeń zbliżyła 
się do 800, a w tym czasie ICE Kraków odwiedziło 1 022 000 osób z całego świata. 

Znamy już 50 tegorocznych imprez o charakterze biznesowym, które zagoszczą u stóp 
Wawelu. Negocjacje z organizatorami kolejnych wydarzeń trwają, a aktualna lista jest 
dostępna w kalendarium obiektu na stronie internetowej www.icekrakow.pl. 

Spotkanie Kraków Network otworzyła Paula Fanderowska – 
Zastępca Dyrektora Krakowskiego Biura Festiwalowego ds. 
ICE Kraków, wprowadzając publiczność w temat przewodni, 
czyli problematykę dostępności wydarzeń oraz otwartości 
organizatorów na różnorodne potrzeby uczestników.

– Popularność koncepcji różnorodności staje się wiodącym trendem 
w naszej pracy z uwagi na przewagę konkurencyjną, jaką można 
osiągnąć, wychodząc naprzeciw globalnym i demograficznym 

zmianom. Wierzymy, że efektywne działanie w branży spotkań wymaga dostrzegania 
nie tylko tradycyjnych różnic między ludźmi, takich jak płeć i wiek, niepełnosprawność 
i potrzeby żywieniowe, ale także respektowania potrzeb wynikających z danej kultury  
czy wyznawanej religii – mówiła.

WIELOKULTUROWOŚĆ 

Joanna Krzemińska ze Stowarzyszenia ASPIRE opowiedziała 
słuchaczom o globalnym trendzie, panującym zwłaszcza 
w międzynarodowych korporacjach, czyli strategii Diversity  
and Inclusion oraz zarządzaniu różnorodnością. Diversity [z ang. 
„różnorodność”] w kontekście CSR-owym to strategia propagowania 
szeroko pojętej „inności” i zatrudniania pracowników różniących 
się pod względem narodowości, rasy, pochodzenia etnicznego, 
płci, wieku, orientacji seksualnej, religii, sprawności itp. Inclusion 

[z ang. „zaangażowanie”] oznacza z kolei integrację społeczną i angażowanie zespołu 
pracowników w wielorakie działania. 

– Różnorodność jest elementem odpowiedzialnego biznesu. Starajmy się tak nią 
zarządzać w naszych firmach, by środowisko pracy było jak najbardziej przyjazne –  
mówiła prelegentka.

Joanna Krzemińska zwróciła uwagę uczestników Kraków Network na korzyści płynące 
z zarządzania różnorodnością, takie jak poszerzanie rynku i bazy klientów, przyciąganie 
nowych talentów i pobudzanie innowacyjności zespołu, zwiększenie motywacji 
pracowników i kształtowanie dobrej opinii o samej firmie jako tej, która rozumie 
społeczną odpowiedzialność biznesu. 

– Badania pokazują, że i przychód, i zysk w zespołach różnorodnych zdecydowanie się 
zwiększają. Jeżeli chcemy budować takie zespoły, musimy wystrzegać się stereotypów 
i uprzedzeń, które w nas pokutują, i nauczyć się otwartości – podkreślała. 



Stowarzyszenie ASPIRE współpracuje z wieloma lokalnymi organizacjami promującymi 
ideę różnorodności, m.in. z Fundacją na Rzecz Różnorodności Polistrefa. Jednym z ich 
projektów jest tzw. „Żywa Biblioteka” – wydarzenie, którego uczestnikami są osoby 
ze środowisk i grup zagrożonych negatywnymi stereotypami i doświadczających 
dyskryminacji.

Na zakończenie Joanna Krzemińska odpowiedziała na pytanie, co oznacza strategia 
Diversity & Inclusion dla biznesu spotkań. 

– Biznes spotkań to forpoczta wszelkich zmian i dlatego ta strategia jest trendem, 
którego nie możemy nie zauważyć. Powinniśmy niezwłocznie się w ten trend włączyć, 
a wszelkie świadome działania, które podejmiemy, przybliżą nas do sukcesu.

DOSTĘPNOŚĆ

Kolejni prelegenci – Paulina Gul i Robert Więckowski z Fundacji 
Kultury Bez Barier – zabrali głos na temat dostępności wydarzeń 
dla specyficznej grupy odbiorców, jaką są osoby niepełnosprawne, 
w szczególności z dysfunkcją słuchu i wzroku. Około 12% 
społeczeństwa to osoby z różnymi dysfunkcjami. 

– Niepełnosprawność zawsze przychodzi za wcześnie i nie wybiera: jest 
nieprawdopodobnie demokratyczna – mówił Robert Więckowski.

Dlaczego warto otwierać się na osoby z niepełnosprawnością? Jednym z powodów 
jest prawo, m.in. konsultowana właśnie ustawa o dostępności, która zmusi władze 
wszystkich szczebli oraz różne instytucje do wprowadzenia zmian. Dobra wiadomość 
jest taka, że w Krakowie program dostępności, wyrażony m.in. w projekcie „Małopolska. 
Kultura wrażliwa”, jest najlepiej realizowany w całym kraju. 

– Warto pamiętać, że dostępność nie jest czystym altruizmem, tylko pragmatyczną 
odpowiedzią na wymagania stawiane w XXI wieku podmiotom działającym niemal  
na całym świecie – podkreślał prelegent.

Innym powodem są zmiany demograficzne obserwowane w krajach wysoko rozwiniętych 
– społeczeństwa starzeją się, a dysfunkcje sensoryczne są w ogromnej mierze tego 
pochodną. Ponadto osoby niepełnosprawne nie zamykają się na świat, ale coraz 
aktywniej spędzają czas wolny, chcąc korzystać choćby z oferty kulturalnej.

Robert Więckowski podkreślał, że dostosowanie oferty do potrzeb osób 
z niepełnosprawnością sensoryczną jest stosunkowo tanie, bardzo często sprowadza się 
do uwrażliwienia i przeszkolenia osób pracujących w danej instytucji czy firmie.

Następnie o specyficznych potrzebach osób głuchych opowiedziała 
Paulina Gul. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się m.in. czym 
jest Polski Język Migowy (w skrócie PJM), który różni się systemu 
językowo-miganego przede wszystkim gramatyką, w znacznej mierze 
opartą na mimice i ruchu. 

– Osoby głuche czują się mniejszością językowo-kulturową, ponieważ 
język polski, którego uczą się w szkołach, poznają jako drugi, obcy – 
mówiła. 

Uwrażliwiła również publiczność na to, by nie posługiwać się określeniem „osoba 
głuchoniema”, które odbierane jest przez osoby głuche jako obraźliwe. 

Robert Więckowski zwrócił uwagę na to, by organizatorzy wydarzeń – czy to 
biznesowych, czy kulturalnych – nie bali się pytać osób z dysfunkcjami sensorycznymi 
i ruchowymi o ich potrzeby. 

– Warto wprowadzać takie normy życia społecznego, według których jedna osoba pomaga 
drugiej – podkreślił. 



Następnie wspomniał o kwestii dostępności stron internetowych i dostosowywaniu 
ich do potrzeb osób niepełnosprawnych według wytycznych tzw. WCAG (Web Content 
Accessibility Guidelines).

– Dostępność to myślenie o całym społeczeństwie, nie tylko o osobach 
z niepełnosprawnością. Dobre oznaczenia miejsc, wyświetlanie napisów itp. przydaje się 
wszystkim. Warto o tym pamiętać – dodał na zakończenie.

RÓŻNE POTRZEBY ŻYWIENIOWE

O uwzględnianiu diet i różnych potrzeb żywieniowych uczestników 
konferencji i kongresów opowiedziała publiczności Magdalena 
Tomaszewska-Bolałek, dziennikarka, badaczka kuchni i autorka 
bloga Kuchniokracja. Zwróciła uwagę na to, że współczesnym 
trendem żywieniowym jest niejedzenie mięsa, czyli wegetarianizm 
oraz weganizm, który wyklucza wszelkie produkty zwierzęce (czyli 
m.in. nabiał i miód).

 – W Polsce rośnie liczba osób, które ograniczają spożycie mięsa. Według badań około 7% 
osób deklaruje, że są weganami – mówiła prelegentka. Pod względem liczby wegańskich 
i wegetariańskich restauracji w Polsce przoduje Warszawa, następnie Kraków, Wrocław, 
Poznań, Gdańsk i Katowice.

Różne potrzeby żywieniowe to nie tylko diety wegetariańska i wegańska oraz wszelkie 
odmiany, np. owolaktarianizm (wykluczenie z jadłospisu potraw mięsnych przy 
zachowaniu produktów takich jak nabiał czy miód), witarianizm (spożywanie jedynie 
produktów świeżych, niepoddawanych obróbce termicznej) i frutarianizm (oprócz 
mięsa i produktów zwierzęcych wyklucza również wszelkie owoce i warzywa, których 

pozyskanie oznacza śmierć dla rośliny). Współcześnie istnieje spore grono osób, które 
stosują specjalną dietę choćby ze względu na alergie pokarmowe, np. na gluten  
czy laktozę. Zarówno restauracje, jak i firmy cateringowe powinny brać pod uwagę również 
ich indywidualne potrzeby, a wszystko po to, by nikogo nie wykluczać. 

Magdalena Tomaszewska-Bolałek zwróciła również uwagę na fakt, że zdrowe odżywianie 
jest po prostu silnym współczesnym trendem.

– Zdrowe odżywianie oznacza staranny i przemyślany dobór produktów. Ważne jest, aby 
szefowie kuchni otwarli się na ten trend i nie bali się różnorodności – mówiła na zakończenie.

Dopełnieniem wystąpień były warsztaty z cateringu miganego przeprowadzone przez 
przedstawicieli Biura Osób Niepełnosprawnych AGH oraz networking, który tradycyjnie 
umożliwił uczestnikom rozmowę i wymianę wzajemnych doświadczeń. Ożywione dyskusje 
w kuluarach były najlepszym świadectwem trafności podjętej tematyki i sukcesu lutowego 
spotkania Kraków Network. 
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