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20 września 2016 roku, podczas szóstego spotkania w ramach platfor-
my Kraków Network, której działania koordynowane są przez Krakow-
skie Biuro Festiwalowe, miała miejsce uroczysta inauguracja działalno-
ści Krakowskiego Klubu Ambasadorów Kongresów Polskich. Obok 
grona ekspertów i przedstawicieli branży przemysłu spotkań wchodzą-
cych w skład sieci Kraków Network, w spotkaniu udział wzięli goście 
specjalni – Ambasadorzy Kongresów Polskich – witani przez Prezyden-
ta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego oraz Zastępcę Prezydenta 
ds. Polityki Społecznej, Kultury i Promocji Miasta Andrzeja Kuliga.
Krakowski Klub Ambasadorów Kongresów Polskich został powołany 
w ramach projektu Kraków Network z inicjatywy Stowarzyszenia 
„Konferencje i Kongresy w Polsce”, Krakow Convention Bureau oraz 
Krakowskiego Biura Festiwalowego – operatora ICE Kraków. Wrześnio-
we spotkanie miało na celu określenie celów działalności klubu oraz 
bliższe poznanie postaci obecnych i przyszłych ambasadorów. 

Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele środowisk nauki 
i kultury oraz instytucji miejskich, a także przedsiębiorcy. Spotkanie 
otworzył Prezydent Miasta Krakowa, profesor Jacek Majchrowski. 
W słowach skierowanych do uczestników spotkania podkreślił olbrzymi 
potencjał kulturalny i naukowy Krakowa, który stwarza możliwość 
zintensy�kowania działań na rzecz pozyskiwania dużych kongresów 
dla miasta. Zwrócił również uwagę na to, że organizacja dużych wyda-

rzeń przynosi korzyści na wielu płaszczyznach, w tym naukowej – 
zarówno dla pracowników naukowych, jak i studentów, którzy są 
potencjalną przyszłą kadrą – oraz biznesowej, ponieważ konferencje 
i kongresy to nie tylko spotkania, wykłady i debaty, ale również okazja, 
by ich uczestnicy skorzystali z uroków Krakowa (restauracji, kawiarni, 
wieczornych atrakcji i spotkań), a także z szerokiej oferty kulturalnej 
miasta. Jacek Majchrowski przypomniał również słuchaczom o wspar-
ciu, jakie miasto oferuje już teraz za pośrednictwem Biura Kongresów, 
które tworzą wysokiej klasy specjaliści, oraz w postaci funduszu zapew-
niającego kilkaset tysięcy złotych rocznie na organizację kongresów. 
– Wspólnie możemy stworzyć silny zespół, który będzie ściągał do nas 
kongresy różnego typu. To jest promocja nie tylko środowisk naukowych, 
ale również budowanie marki Krakowa i organizatorów kongresów – 
podkreślił prezydent.

W kolejnym wystąpieniu Anna Jędrocha – prezes Stowarzyszenia 
„Konferencje i Kongresy w Polsce” oraz prezes zarządu Symposium 
Cracoviense –opowiedziała zgromadzonym uczestnikom spotkania 
o wspierającej kongresy ofercie miasta oraz o możliwościach współpra-
cy środowiska naukowego z lokalnymi przedsiębiorcami z branży 
przemysłu spotkań. Określiła również korzyści ze współpracy w ramach 
Krakowskiego Klubu Ambasadorów Kongresów Polskich. – Nie sposób 
nie docenić korzyści płynących z turystyki biznesowej, która z roku na rok 

zwiększa przychody, dla gospodarki kraju – podsumowała. W Polsce 
powstaje coraz więcej centrów kongresowych, które mają olbrzymi 
potencjał, czego sztandarowym przykładem jest Centrum Kongresowe 
ICE Kraków. 

Anna Jędrocha podkreśliła również kluczowe dla rozwoju branży zasługi 
naukowców, którzy – wykorzystując swój autorytet oraz kontakty 
zagraniczne – mogą zainteresować środowiska odpowiadające za 
organizację międzynarodowych kongresów. Stąd wzięła się inicjatywa 
wspólnego programu na rzecz rozwoju przemysłu spotkań, czyli Progra-
mu Ambasadorów Kongresów Polskich, który istnieje już od osiemna-
stu lat i skupia wokół siebie ponad dwieście osób w całym kraju. 
– Podobne organizacje są na całym świecie skutecznym narzędziem 
marketingu narodowego – zwróciła uwagę Anna Jędrocha. Program 
Ambasadorów Kongresów Polskich ma na celu wyróżnienie w sposób 
szczególny osób, które aktywnie pozyskują dla Polski nowe kongresy 
i reprezentują nasz kraj w różnych strukturach międzynarodowych, 
przyczyniając się do promocji kraju oraz jego dorobku.

W kolejnej części wystąpienia prezes Stowarzyszenia „Konferencje 
i Kongresy w Polsce” określiła założenia Krakowskiego Klubu Ambasa-
dorów Kongresów Polskich. Są to:

 1. integracja przedstawicieli miasta, nauki i biznesu, których 
  współpraca umożliwi intensywne pozyskiwanie kongresów,
 2. aktywizacja krakowskiego środowiska naukowego,
 3. współpraca z przedsiębiorcami i budowa relacji biznesowych,
 4. organizacja spotkań edukacyjnych dla Ambasadorów Kongre-
  sów pod kątem pozyskiwania wydarzeń, również tych o randze 
  międzynarodowej.

Koordynatorem prac Krakowskiego Klubu Ambasadorów Kongresów 
Polskich będzie Krakow Convention Bureau, które dysponuje specjal-
nym pakietem świadczeń promocyjnych dla potencjalnych organizato-
rów kongresów.

– Krakowski Klub Ambasadorów Kongresów jest to inicjatywa wyjątkowa ze 
względu na istotny udział w programie wspierania krakowskich ambasadorów 
przedsiębiorców, którzy są tu dzisiaj obecni. Na takiej synergii nam zależy – 
dodała Anna Jędrocha, wyrażając nadzieję, że nowy klub umożliwi płynną współ-
pracę, wymianę doświadczeń i swobodny przepływ informacji. – Bądźcie ambasa-
dorami Krakowa – zaapelowała na zakończenie.

Następnie uczestnicy mieli okazję posłuchać wystąpienia profesora Marka 
Pawełczyka, prorektora ds. nauki i rozwoju na Politechnice Śląskiej oraz 
przewodniczącego Kapituły Programu Ambasadorów Kongresów Polskich.

Podkreślił on, jak ważne jest silne i godne zaufania środowisko naukowe 
w mieście, w którym można zorganizować kongres. Proces wyboru miejsca jest 
złożony i dokonywany z wieloletnim wyprzedzeniem, dlatego tak ważne jest 
wsparcie na miejscu. Zwrócił również uwagę, że żaden organizator kongresu nie 
podejmie ryzyka, jeśli nie może liczyć na wsparcie poważnej, profesjonalnej 
organizacji. Istotna jest odpowiednia infrastruktura w postaci centrów kongre-
sowych, hoteli, restauracji. – Trudno pozyskać dużą imprezę czy to naukową, 
kulturalną lub sportową, czy też biznesową, jeśli miasto nie ma odpowiedniej 
infrastruktury – podsumował prof. Pawełczyk, dodając, że w Krakowie organiza-
torzy kongresów mają solidne wsparcie w postaci profesjonalnych organizacji.

Według profesora Polska – w tym Kraków – z roku na rok przyciąga coraz większe 
imprezy, zarówno pod względem ilości uczestników, jak i prestiżu. Dlatego tym 
istotniejsza jest działalność Programu Ambasadorów Kongresów Polskich oraz 
honorowanie osób, które przyczyniły się do pozyskania i organizacji dużych znaczą-
cych wydarzeń w kraju i utytułowanie ich za dotychczasowe osiągnięcia. Ważna 
jest również integracja lokalnego środowiska i pokazanie mu korzyści, jakie daje 
wspólne działanie na rzecz pozyskiwania kongresów.

– Przy współpracy z urzędami miast – tak otwartymi jak Urząd Miasta Krakowa – przy 
wsparciu organizacji i przedsiębiorców, hotelarzy i restauratorów, możliwości są 
bardzo szerokie, jeśli chodzi o przygotowanie oferty wstępnej, organizacji kongresu, 
aż do jego rozliczenia – stwierdził mówca, zwracając również uwagę na wyzwania, 
jakie czekają przed ambasadorami. Przede wszystkim jest to pozyskanie wsparcia 
ze strony państwa, które podniesie rangę samego Programu Ambasadorów Kongre-
sów Polskich. Po raz kolejny podkreślił, że organizacja kongresów przynosi korzyść 
zarówno naukową, jak i biznesową. Nie ma bowiem lepszej promocji miasta, insty-
tucji naukowych i lokalnych przedsiębiorstw, niż zaproszenie do miasta światowej 
sławy, wybitnych postaci świata nauki, kultury czy sportu. Daje to nieraz początek 
długotrwałej, owocnej współpracy oraz szansę rozwoju osobistej kariery. – Mają 
Państwo duży potencjał organizacyjny i proszę, abyście promowali Program Ambasa-
dorów Kongresów Polskich – dodał na zakończenie prof. Pawełczyk.

Dalsza część wieczoru – już mniej o�cjalna – była poświęcona bliższemu poznaniu 
uczestników spotkania. Zwieńczenie szóstego Kraków Network stanowił recital 
słynnej słowackiej sopranistki Edity Gruberovej, zorganizowany w ramach presti-
żowego cyklu koncertów ICE Classic w krakowskim Centrum Kongresowym.

Powołanie Krakowskiego Klubu Ambasadorów nie jest uwieńczeniem działalności 
samej platformy Kraków Network, a podsumowaniem kolejnego etapu współpracy 
przedstawicieli jednostek miejskich, instytucji kultury, świata nauki oraz branży 
przemysłu spotkań. Już wkrótce członkowie Kraków Network wspólnie określą 
kierunek kolejnych działań.
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dla miasta. Zwrócił również uwagę na to, że organizacja dużych wyda-
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rzeń przynosi korzyści na wielu płaszczyznach, w tym naukowej – 
zarówno dla pracowników naukowych, jak i studentów, którzy są 
potencjalną przyszłą kadrą – oraz biznesowej, ponieważ konferencje 
i kongresy to nie tylko spotkania, wykłady i debaty, ale również okazja, 
by ich uczestnicy skorzystali z uroków Krakowa (restauracji, kawiarni, 
wieczornych atrakcji i spotkań), a także z szerokiej oferty kulturalnej 
miasta. Jacek Majchrowski przypomniał również słuchaczom o wspar-
ciu, jakie miasto oferuje już teraz za pośrednictwem Biura Kongresów, 
które tworzą wysokiej klasy specjaliści, oraz w postaci funduszu zapew-
niającego kilkaset tysięcy złotych rocznie na organizację kongresów. 
– Wspólnie możemy stworzyć silny zespół, który będzie ściągał do nas 
kongresy różnego typu. To jest promocja nie tylko środowisk naukowych, 
ale również budowanie marki Krakowa i organizatorów kongresów – 
podkreślił prezydent.

W kolejnym wystąpieniu Anna Jędrocha – prezes Stowarzyszenia 
„Konferencje i Kongresy w Polsce” oraz prezes zarządu Symposium 
Cracoviense –opowiedziała zgromadzonym uczestnikom spotkania 
o wspierającej kongresy ofercie miasta oraz o możliwościach współpra-
cy środowiska naukowego z lokalnymi przedsiębiorcami z branży 
przemysłu spotkań. Określiła również korzyści ze współpracy w ramach 
Krakowskiego Klubu Ambasadorów Kongresów Polskich. – Nie sposób 
nie docenić korzyści płynących z turystyki biznesowej, która z roku na rok 

zwiększa przychody, dla gospodarki kraju – podsumowała. W Polsce 
powstaje coraz więcej centrów kongresowych, które mają olbrzymi 
potencjał, czego sztandarowym przykładem jest Centrum Kongresowe 
ICE Kraków. 

Anna Jędrocha podkreśliła również kluczowe dla rozwoju branży zasługi 
naukowców, którzy – wykorzystując swój autorytet oraz kontakty 
zagraniczne – mogą zainteresować środowiska odpowiadające za 
organizację międzynarodowych kongresów. Stąd wzięła się inicjatywa 
wspólnego programu na rzecz rozwoju przemysłu spotkań, czyli Progra-
mu Ambasadorów Kongresów Polskich, który istnieje już od osiemna-
stu lat i skupia wokół siebie ponad dwieście osób w całym kraju. 
– Podobne organizacje są na całym świecie skutecznym narzędziem 
marketingu narodowego – zwróciła uwagę Anna Jędrocha. Program 
Ambasadorów Kongresów Polskich ma na celu wyróżnienie w sposób 
szczególny osób, które aktywnie pozyskują dla Polski nowe kongresy 
i reprezentują nasz kraj w różnych strukturach międzynarodowych, 
przyczyniając się do promocji kraju oraz jego dorobku.

W kolejnej części wystąpienia prezes Stowarzyszenia „Konferencje 
i Kongresy w Polsce” określiła założenia Krakowskiego Klubu Ambasa-
dorów Kongresów Polskich. Są to:

 1. integracja przedstawicieli miasta, nauki i biznesu, których 
  współpraca umożliwi intensywne pozyskiwanie kongresów,
 2. aktywizacja krakowskiego środowiska naukowego,
 3. współpraca z przedsiębiorcami i budowa relacji biznesowych,
 4. organizacja spotkań edukacyjnych dla Ambasadorów Kongre-
  sów pod kątem pozyskiwania wydarzeń, również tych o randze 
  międzynarodowej.

Koordynatorem prac Krakowskiego Klubu Ambasadorów Kongresów 
Polskich będzie Krakow Convention Bureau, które dysponuje specjal-
nym pakietem świadczeń promocyjnych dla potencjalnych organizato-
rów kongresów.

– Krakowski Klub Ambasadorów Kongresów jest to inicjatywa wyjątkowa ze 
względu na istotny udział w programie wspierania krakowskich ambasadorów 
przedsiębiorców, którzy są tu dzisiaj obecni. Na takiej synergii nam zależy – 
dodała Anna Jędrocha, wyrażając nadzieję, że nowy klub umożliwi płynną współ-
pracę, wymianę doświadczeń i swobodny przepływ informacji. – Bądźcie ambasa-
dorami Krakowa – zaapelowała na zakończenie.

Następnie uczestnicy mieli okazję posłuchać wystąpienia profesora Marka 
Pawełczyka, prorektora ds. nauki i rozwoju na Politechnice Śląskiej oraz 
przewodniczącego Kapituły Programu Ambasadorów Kongresów Polskich.

Podkreślił on, jak ważne jest silne i godne zaufania środowisko naukowe 
w mieście, w którym można zorganizować kongres. Proces wyboru miejsca jest 
złożony i dokonywany z wieloletnim wyprzedzeniem, dlatego tak ważne jest 
wsparcie na miejscu. Zwrócił również uwagę, że żaden organizator kongresu nie 
podejmie ryzyka, jeśli nie może liczyć na wsparcie poważnej, profesjonalnej 
organizacji. Istotna jest odpowiednia infrastruktura w postaci centrów kongre-
sowych, hoteli, restauracji. – Trudno pozyskać dużą imprezę czy to naukową, 
kulturalną lub sportową, czy też biznesową, jeśli miasto nie ma odpowiedniej 
infrastruktury – podsumował prof. Pawełczyk, dodając, że w Krakowie organiza-
torzy kongresów mają solidne wsparcie w postaci profesjonalnych organizacji.

Według profesora Polska – w tym Kraków – z roku na rok przyciąga coraz większe 
imprezy, zarówno pod względem ilości uczestników, jak i prestiżu. Dlatego tym 
istotniejsza jest działalność Programu Ambasadorów Kongresów Polskich oraz 
honorowanie osób, które przyczyniły się do pozyskania i organizacji dużych znaczą-
cych wydarzeń w kraju i utytułowanie ich za dotychczasowe osiągnięcia. Ważna 
jest również integracja lokalnego środowiska i pokazanie mu korzyści, jakie daje 
wspólne działanie na rzecz pozyskiwania kongresów.

– Przy współpracy z urzędami miast – tak otwartymi jak Urząd Miasta Krakowa – przy 
wsparciu organizacji i przedsiębiorców, hotelarzy i restauratorów, możliwości są 
bardzo szerokie, jeśli chodzi o przygotowanie oferty wstępnej, organizacji kongresu, 
aż do jego rozliczenia – stwierdził mówca, zwracając również uwagę na wyzwania, 
jakie czekają przed ambasadorami. Przede wszystkim jest to pozyskanie wsparcia 
ze strony państwa, które podniesie rangę samego Programu Ambasadorów Kongre-
sów Polskich. Po raz kolejny podkreślił, że organizacja kongresów przynosi korzyść 
zarówno naukową, jak i biznesową. Nie ma bowiem lepszej promocji miasta, insty-
tucji naukowych i lokalnych przedsiębiorstw, niż zaproszenie do miasta światowej 
sławy, wybitnych postaci świata nauki, kultury czy sportu. Daje to nieraz początek 
długotrwałej, owocnej współpracy oraz szansę rozwoju osobistej kariery. – Mają 
Państwo duży potencjał organizacyjny i proszę, abyście promowali Program Ambasa-
dorów Kongresów Polskich – dodał na zakończenie prof. Pawełczyk.

Dalsza część wieczoru – już mniej o�cjalna – była poświęcona bliższemu poznaniu 
uczestników spotkania. Zwieńczenie szóstego Kraków Network stanowił recital 
słynnej słowackiej sopranistki Edity Gruberovej, zorganizowany w ramach presti-
żowego cyklu koncertów ICE Classic w krakowskim Centrum Kongresowym.

Powołanie Krakowskiego Klubu Ambasadorów nie jest uwieńczeniem działalności 
samej platformy Kraków Network, a podsumowaniem kolejnego etapu współpracy 
przedstawicieli jednostek miejskich, instytucji kultury, świata nauki oraz branży 
przemysłu spotkań. Już wkrótce członkowie Kraków Network wspólnie określą 
kierunek kolejnych działań.


