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Podsumowanie działalności w minionym roku i nakreślenie planów na 
przyszłość – tak można w skrócie streścić przebieg siódmego spotkania 
Kraków Network (15 grudnia 2016), które tradycyjnie miało miejsce 
w Centrum Kongresowym ICE Kraków i przebiegło w uroczystej, 
świątecznej atmosferze. 
W gronie zaproszonych gości i prelegentów znaleźli się m.in. Zastępca 
Prezydenta ds. Polityki Społecznej, Kultury i Promocji Miasta Andrzej 
Kulig, Zastępca Dyrektora ds. Centrum Kongresowego ICE Kraków 
Paula Fanderowska, Zastępca Dyrektora Wydziału Promocji i Turystyki 
Urzędu Miasta Krakowa Katarzyna Gądek, Sekretarz Kapituły Ambasa-
dorów Kongresów Polskich Aneta Książek, a także doskonale już znani 
z poprzednich spotkań Anna Jędrocha (Prezes Stowarzyszenia „Konfe-
rencje i Kongresy w Polsce”) i Michał Zalewski (ICE Kraków / Krakowskie 
Biuro Festiwalowe).

Spotkanie zainaugurowała Paula Fanderowska – Wszyscy państwo 
budujecie tę ważną gałąź gospodarki, jaką jest przemysł spotkań – 
powitała zebranych. Wskazując na sąsiadującą z centrum kongreso-
wym budowę hotelu sieci B&B Kraków, podkreśliła, że to doskonały 
przykład tego, jak znaczący dla miasta jest impakt ekonomiczny 
przemysłu spotkań i jak bardzo szeroka staje się oferta na tym rynku. – 
To przestrzeń dla każdego, rzecz w tym, by rozmawiać i zwiększać udział 
rynku spotkań w gospodarce miasta – podkreśliła Paula Fanderowska. 
Temu mają służyć spotkania w ramach Kraków Network, których celem 
jest wymiana doświadczeń i wypracowanie wspólnej strategii działa-
  nia. – Kraków ma szansę, by nazwać go liderem branży spotkań, ale 
            konieczna jest do tego współpraca sektora publicznego, przedsię-
       biorców i uczelni wyższych – dodała na  zakończenie.

Następnie głos zabrał Zastępca Prezydenta 
Miasta Krakowa Andrzej Kulig, który podzielił 
się ze zgromadzonymi gośćmi swoimi re�eksjami 
na temat branży przemysłu spotkać w Krakowie. – Nie 
przystępujemy do naszej działalności na pustyni. Nasze miasto 
stara się przyciągać ważne wydarzenia, które skupiają na sobie uwagę 
obserwatorów zewnętrznych. W związku z tym zwiększa się zaintereso-
wanie Krakowem za granicą, a co za tym idzie organizowaniem różnego 
rodzaju przedsięwzięć w mieście – podkreślił wiceprezydent. Zwrócił 
słuchaczom uwagę na to, że do takich przedsięwzięć zalicza się 
przyszłoroczna 41. Sesja Dziedzictwa UNESCO, która skupi przedstawi-
cieli ponad 160 państw. To wydarzenie bardzo ważne z punktu widzenia 
Krakowa, również w kontekście promocji miasta. – Mimo że Kraków jest 
marką samą w sobie, to trzeba walczyć o to, by przyciągać do naszego 
miasta tego typu wydarzenia. Ciągle spotykamy się z pewnym zdziwie-
niem, że w Europie Środkowej istnieje takie miasto jak Kraków, co wciąż 
pokazuje, ile jest do zrobienia w obszarze promocji miasta – mówił prezy-
dent Andrzej Kulig. Podczas swojego wystąpienia wskazał również na 
de�cyt kontaktów międzynarodowych oraz konieczność wypełnienia 
tej luki poprzez wspieranie uczelni wyższych w organizowaniu konfe-
rencji naukowych, co ma pomóc w rozwijaniu międzynarodowego 
obiegu wiedzy, doświadczeń, a także kontaktów. – Ważną misją dla 
miasta jest wspieranie organizatorów wydarzeń o charakterze nauko-
wym, również �nansowo – powiedział na zakończenie Andrzej Kulig. 

Po inauguracji głos zabrali liderzy poszczególnych grup roboczych 
funkcjonujących w ramach Kraków Network, którzy opowiedzieli 
o dotychczasowej współpracy, przedstawili osiągnięcia swoich zespo-
łów i nakreślili plany na przyszłość.

Jako pierwszy wystąpił Michał Zalewski – rzecznik prasowy ICE Kraków 
oraz Krakowskiego Biura Festiwalowego – który zaprezentował wyniki 
prac swojej grupy nazwanej roboczo „PR i ekologia”. Dzięki staraniom 
grupy rozpoczęła się ofensywa medialna: informacje o Kraków Network 
pojawiły się już na portalu Love Kraków i w „Rzeczpospolitej” – 
w wywiadzie z dyrektor Krakowskiego Biura Festiwalowego Izabelą 
Helbin. Na początek 2017 roku zapowiadany jest również obszerny 
artykuł w „Gazecie Wyborczej” autorstwa Łukasza Grzesiczaka. – 
Chcemy pokazać, jak krakowska branża spotkań się rozwija i jakie daje 
możliwości rozwoju innym sektorom – podkreślił Michał Zalewski. Kolej-
nym celem grupy będzie nawiązanie kontaktów z czasopismami zagra-
nicznymi, a także zbudowanie relacji z nowymi mediami branżowymi 
zajmującymi się tematyką przemysłu spotkań, m.in. z nowo powstałym 
wydawnictwem THINK MICE. Podczas prezentacji uczestnicy spotkania 
mieli okazję zobaczyć najnowszy spot promujący Centrum Kongresowe 
ICE Kraków, dobry przykład na to, w jaki sposób można i warto promo-
wać miejsca istotne dla branży przemysłu spotkań, a przez nie również 
samo miasto.

„Grupę hotelową” reprezentowała jej liderka Urszula Krańska z Park Inn 
by Radisson, która przedstawiła dotychczasowe wnioski płynące 
z dyskusji jej członków – przedstawicieli branży hotelarskiej, Krakow 
Convention Bureau i ICE Kraków. Wspólnie zastanawiali się oni nad rolą 
poszczególnych podmiotów w zwiększaniu udziału turystyki kongreso-
wej w Krakowie. „Grupa hotelowa” obrała sobie za przyszły cel m.in.: 

 1. spotkanie z przedstawicielem władz lotniska Kraków-Balice 
  w celu prezentacji strategii rozwoju na najbliższe 5 lat, 

 2. wizytację poszczególnych hoteli przez przedstawicieli Krakow 
  Convention Bureau i ICE Kraków, 

 3. opracowanie strategii współpracy przy pozyskiwaniu kongresów 
  dla miasta.

W imieniu niedawno zainicjowanej „Grupy gastrono-
miczno-restauratorskiej”, która jeszcze nie wyłoniła swo-
jego lidera, wystąpiła ponownie Paula Fanderowska. Powstanie 
tej grupy roboczej wiązało się z koniecznością zde�niowania kulinar-
nego charakteru miasta na potrzeby rynku MICE. – Gastronomia to 
niezwykle ważna część oferty turystycznej miasta, w którą wpisuje się 
również turystyka biznesowa. W naszym odczuciu to nie tylko catering
i kolacje galowe, ale również spotkania – podkreśliła Paula Fanderow-
ska. Celem grupy będzie wspólne wypracowanie oferty, która uzupeł-
niałaby wizyty studyjne organizatorów międzynarodowych kongre-
sów i konferencji. – Miasto już ma ogromny potencjał, a krakowscy 
restauratorzy mogą tylko zyskać dzięki działaniom Kraków Network. 
Na zakończenie prelegentka zaprosiła wszystkich przedstawicieli 
branży restauratorskiej do współpracy w ramach grupy roboczej.

Następnie głos zabrał Julien Hallier z Destination Poland, lider nowo 
powstałej grupy „Kraków Future Lab”, która po raz pierwszy spotkała 
się 25 listopada 2016 roku. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele 
branży przemysłu spotkań oraz podmiotów wspierających sektor 
biznesowy. Julien Hallier zwrócił uwagę na konieczność unowocześnie-
nia wizerunku miasta, które bardzo mocno naznaczone jest historią 
i tradycją. – Niewątpliwie silnym zasobem miasta jest jego dziedzictwo 
historyczne i kulturalne, ale brakuje bardziej nowoczesnych 

skojarzeń. Godzenie tradycji i nowoczesności to wyzwanie dla promocji 
Krakowa – podkreślał w swym wystąpieniu. Zespół „Kraków Future Lab” 
doszedł do wspólnego wniosku, że warto promować Kraków jako rozwi-
jające się środowisko przedsiębiorstw, szczególnie startupów, a także 
znaczące centrum outsourcingu biznesowego. – Przemysł spotkań 
rozwija się bardzo dynamicznie, garściami czerpie z nowych technologii 
oraz bieżących trendów światowych. Coś, co jednego dnia jest ciekawost-
ką, nazajutrz może być już branżowym standardem. Grupa „Kraków 
Future Lab” ma trzymać rękę na pulsie i być otwarta na to, co globalnie 
dzieje się w przemyśle spotkań – dodał na zakończenie Julien Hallier. 
Miejscem kolejnego spotkania grupy, które zostanie poświęcone 
przyszłości Krakowa w kontekście nowych technologii, będzie Krakow-
ski Park Technologiczny.

W kolejnym wystąpieniu Anna Jędrocha ze Stowarzyszenia „Konferen-
cje i Kongresy w Polsce” zaprezentowała dotychczasowe wyniki prac 
reprezentowanej przez nią grupy. Najważniejszym jej osiągnięciem 
było wyłonienie przedstawicieli nauki z obszaru prawa, medycyny, 
nauk technicznych, humanistycznych i przyrodniczych oraz powołanie 
Krakowskiego Klubu Ambasadorów Kongresów Polskich 20 września 
2016 roku. Kolejnym etapem prac grupy będzie ustalenie zasad udziału 
w programie wsparcia dla AKP i wprowadzenie projektów edukacyjnych 
dla Ambasadorów, które dotyczą m.in. zagadnień prawnych i �nanso-
wych w kontekście organizacji konferencji i kongresów, zasad współ-
pracy z obiektami i profesjonalnymi organizatorami kongresów, 
a także sposobów, w jakich można pozyskać sponsorów i ubiegać się 
o wsparcie �nansowe ze strony miasta.

Druga część wystąpienia Anny Jędrochy miała charakter edukacyjny. 
– Uznaliśmy, że Ambasadorowie potrzebują pewnego przybliżenia 
problematyki organizacji międzynarodowych kongresów, by nie obawiali 
się zapraszać takich wydarzeń do Krakowa, ponieważ mają w nas silne 
wsparcie – zadeklarowała i przeszła do omówienia funkcji PCO, czyli 
profesjonalnego organizatora kongresów, który może okazać się 
strategicznym partnerem w procesie lokowania danego wydarzenia 

w Polsce. Zaprezentowała m.in. kryteria doboru PCO, na jakie organiza-
tor kongresu powinien zwrócić uwagę. Następnie Anna Jędrocha 
omówiła kwestie �nansowe, które pojawiają się przy okazji organizacji 
wydarzenia. Słuchacze mogli także dowiedzieć się, że w Holandii istnie-
je możliwość nieoprocentowanej pożyczki na �nansowanie wstępne 
oraz ubezpieczenie (w stawkach niekomercyjnych) od ryzyka �nanso-
wego związanego z możliwością spadku liczby uczestników. – Dzielenie 
ryzyka to również dzielenie zysków. Jeżeli gospodarz – miasto czy �rma – 
bierze na siebie ryzyko strat �nansowych, organizator musi być również 
przygotowany na to, że jeżeli będzie zysk, to się tym zyskiem podzieli – 
podkreśliła. Na koniec Anna Jędrocha przywołała przykład Glasgow jako 
miasta najbardziej przyjaznegoorganizatorom kongresów, jedynego 
w Europie, które udzielaim wsparcia w gotówce, gwarantując 
obniżenie stawki wynajmu obiektu i uczestnicząc w pro-
mocji kongresu w celu pozyskania uczestników, przy 
czym Glasgow City Marketing Bureau ma swój

udział w zysku. – Należy podkreślić, że wsparcie barterowe, jakiego 
udziela Kraków organizatorom kongresów jest również ważne i nasze 
miasto ma się czym chwalić – dodała na końcu Anna Jędrocha.

Następnie wystąpiła Zastępca Dyrektora Wydziału Promocji i Turystyki 
Urzędu Miasta Krakowa Katarzyna Gądek. Przedstawiła działalność 
Krakow Convention Bureau, które jest organizacją non pro�t, a do jej 
największych osiągnięć należą działania projakościowe, w tym szkole-
nia branżowe, oraz stworzenie korzystnego pakietu świadczeń dla 
organizatorów kongresów. – Cieszymy się, że możemy zaistnieć 
w Kraków Network i uczestniczyć w programie Ambasadorów Kongresów 
Polskich – podkreśliła Katarzyna Gądek, która podsumowała również 
wpływ ekonomiczny przemysłu spotkań na gospodarkę Krakowa w 2014 
roku oszacowany na 89 mln złotych i zaprosiła Ambasadorów do odwie-
dzenia Krakow Convention Bureau.

Ostatnią formalną prezentacją było wystąpienie Anety Książek, która 
opowiedziała zgromadzonym gościom o Programie Ambasadorów 
Kongresów Polskich. – Bardzo się cieszę, że zostałam przyjęta do tego 
pięknego „ekosystemu”, jakim jest Kraków Network – mówiła na 
wstępie, wyrażając jednocześnie radość z tego, że Kraków dołączył do 
programu. Zachęciła także do głosowania na Ambasadorów Kongresów 
Polskich, którzy zostaną ogłoszeni w przyszłym, czyli 2017 roku, 
poprzez wypełnienie specjalnej ankiety na stronie internetowej Poland 
Convention Bureau.

Na zakończenie grudniowego spotkania Kraków Network Aneta 
Książek, Anna Jędrocha, Paula Fanderowska i Katarzyna Gądek ogłosiły 
zebranym słuchaczom ważną nowinę: kolejna gala Ambasadorów 

Kongresów Polskich odbędzie się 14 września 2017 roku w Krakowie. – 
Dzięki staraniom miasta i Polskiej Organizacji Turystyki będziemy mogli 
spotkać się w tym pięknym miejscu, czyli Centrum Kongresowym ICE 
Kraków – podkreślała Aneta Książek. 

– Cieszę się, że będę gospodarzem przyszłorocznej gali i już teraz mam 
nadzieję, że przejdzie ona do historii. Liczymy na obecność Ambasadorów 
i na to, że pojawią się kandydatury z Krakowa. Niech to grono rośnie 
i pozyskuje dla nas jak najwięcej kongresów – powiedziała Paula Fande-
rowska.

– Z badań ankietowych wyszło, że najwięcej Ambasadorów ma Warsza-
wa, a na drugim miejscu jest Kraków. Mam nadzieję, że w tym roku się to 
zmieni – dodała na zakończenie Anna Jędrocha.

O�cjalną część spotkania zamknął Michał Zalewski, który życzył 
wszystkim obecnym udanej współpracy w kolejnym, 2017 roku, zachęcił 
również do śledzenia platformy Kraków Network w mediach społeczno-
ściowych oraz w imieniu dyrektor Krakowskiego Biura Festiwalowego 
Izabeli Helbin złożył zebranym życzenia świąteczne. 



Podsumowanie działalności w minionym roku i nakreślenie planów na 
przyszłość – tak można w skrócie streścić przebieg siódmego spotkania 
Kraków Network (15 grudnia 2016), które tradycyjnie miało miejsce 
w Centrum Kongresowym ICE Kraków i przebiegło w uroczystej, 
świątecznej atmosferze. 
W gronie zaproszonych gości i prelegentów znaleźli się m.in. Zastępca 
Prezydenta ds. Polityki Społecznej, Kultury i Promocji Miasta Andrzej 
Kulig, Zastępca Dyrektora ds. Centrum Kongresowego ICE Kraków 
Paula Fanderowska, Zastępca Dyrektora Wydziału Promocji i Turystyki 
Urzędu Miasta Krakowa Katarzyna Gądek, Sekretarz Kapituły Ambasa-
dorów Kongresów Polskich Aneta Książek, a także doskonale już znani 
z poprzednich spotkań Anna Jędrocha (Prezes Stowarzyszenia „Konfe-
rencje i Kongresy w Polsce”) i Michał Zalewski (ICE Kraków / Krakowskie 
Biuro Festiwalowe).

Spotkanie zainaugurowała Paula Fanderowska – Wszyscy państwo 
budujecie tę ważną gałąź gospodarki, jaką jest przemysł spotkań – 
powitała zebranych. Wskazując na sąsiadującą z centrum kongreso-
wym budowę hotelu sieci B&B Kraków, podkreśliła, że to doskonały 
przykład tego, jak znaczący dla miasta jest impakt ekonomiczny 
przemysłu spotkań i jak bardzo szeroka staje się oferta na tym rynku. – 
To przestrzeń dla każdego, rzecz w tym, by rozmawiać i zwiększać udział 
rynku spotkań w gospodarce miasta – podkreśliła Paula Fanderowska. 
Temu mają służyć spotkania w ramach Kraków Network, których celem 
jest wymiana doświadczeń i wypracowanie wspólnej strategii działa-
  nia. – Kraków ma szansę, by nazwać go liderem branży spotkań, ale 
            konieczna jest do tego współpraca sektora publicznego, przedsię-
       biorców i uczelni wyższych – dodała na  zakończenie.

Następnie głos zabrał Zastępca Prezydenta 
Miasta Krakowa Andrzej Kulig, który podzielił 
się ze zgromadzonymi gośćmi swoimi re�eksjami 
na temat branży przemysłu spotkać w Krakowie. – Nie 
przystępujemy do naszej działalności na pustyni. Nasze miasto 
stara się przyciągać ważne wydarzenia, które skupiają na sobie uwagę 
obserwatorów zewnętrznych. W związku z tym zwiększa się zaintereso-
wanie Krakowem za granicą, a co za tym idzie organizowaniem różnego 
rodzaju przedsięwzięć w mieście – podkreślił wiceprezydent. Zwrócił 
słuchaczom uwagę na to, że do takich przedsięwzięć zalicza się 
przyszłoroczna 41. Sesja Dziedzictwa UNESCO, która skupi przedstawi-
cieli ponad 160 państw. To wydarzenie bardzo ważne z punktu widzenia 
Krakowa, również w kontekście promocji miasta. – Mimo że Kraków jest 
marką samą w sobie, to trzeba walczyć o to, by przyciągać do naszego 
miasta tego typu wydarzenia. Ciągle spotykamy się z pewnym zdziwie-
niem, że w Europie Środkowej istnieje takie miasto jak Kraków, co wciąż 
pokazuje, ile jest do zrobienia w obszarze promocji miasta – mówił prezy-
dent Andrzej Kulig. Podczas swojego wystąpienia wskazał również na 
de�cyt kontaktów międzynarodowych oraz konieczność wypełnienia 
tej luki poprzez wspieranie uczelni wyższych w organizowaniu konfe-
rencji naukowych, co ma pomóc w rozwijaniu międzynarodowego 
obiegu wiedzy, doświadczeń, a także kontaktów. – Ważną misją dla 
miasta jest wspieranie organizatorów wydarzeń o charakterze nauko-
wym, również �nansowo – powiedział na zakończenie Andrzej Kulig. 

Po inauguracji głos zabrali liderzy poszczególnych grup roboczych 
funkcjonujących w ramach Kraków Network, którzy opowiedzieli 
o dotychczasowej współpracy, przedstawili osiągnięcia swoich zespo-
łów i nakreślili plany na przyszłość.

Jako pierwszy wystąpił Michał Zalewski – rzecznik prasowy ICE Kraków 
oraz Krakowskiego Biura Festiwalowego – który zaprezentował wyniki 
prac swojej grupy nazwanej roboczo „PR i ekologia”. Dzięki staraniom 
grupy rozpoczęła się ofensywa medialna: informacje o Kraków Network 
pojawiły się już na portalu Love Kraków i w „Rzeczpospolitej” – 
w wywiadzie z dyrektor Krakowskiego Biura Festiwalowego Izabelą 
Helbin. Na początek 2017 roku zapowiadany jest również obszerny 
artykuł w „Gazecie Wyborczej” autorstwa Łukasza Grzesiczaka. – 
Chcemy pokazać, jak krakowska branża spotkań się rozwija i jakie daje 
możliwości rozwoju innym sektorom – podkreślił Michał Zalewski. Kolej-
nym celem grupy będzie nawiązanie kontaktów z czasopismami zagra-
nicznymi, a także zbudowanie relacji z nowymi mediami branżowymi 
zajmującymi się tematyką przemysłu spotkań, m.in. z nowo powstałym 
wydawnictwem THINK MICE. Podczas prezentacji uczestnicy spotkania 
mieli okazję zobaczyć najnowszy spot promujący Centrum Kongresowe 
ICE Kraków, dobry przykład na to, w jaki sposób można i warto promo-
wać miejsca istotne dla branży przemysłu spotkań, a przez nie również 
samo miasto.

„Grupę hotelową” reprezentowała jej liderka Urszula Krańska z Park Inn 
by Radisson, która przedstawiła dotychczasowe wnioski płynące 
z dyskusji jej członków – przedstawicieli branży hotelarskiej, Krakow 
Convention Bureau i ICE Kraków. Wspólnie zastanawiali się oni nad rolą 
poszczególnych podmiotów w zwiększaniu udziału turystyki kongreso-
wej w Krakowie. „Grupa hotelowa” obrała sobie za przyszły cel m.in.: 

 1. spotkanie z przedstawicielem władz lotniska Kraków-Balice 
  w celu prezentacji strategii rozwoju na najbliższe 5 lat, 

 2. wizytację poszczególnych hoteli przez przedstawicieli Krakow 
  Convention Bureau i ICE Kraków, 

 3. opracowanie strategii współpracy przy pozyskiwaniu kongresów 
  dla miasta.

W imieniu niedawno zainicjowanej „Grupy gastrono-
miczno-restauratorskiej”, która jeszcze nie wyłoniła swo-
jego lidera, wystąpiła ponownie Paula Fanderowska. Powstanie 
tej grupy roboczej wiązało się z koniecznością zde�niowania kulinar-
nego charakteru miasta na potrzeby rynku MICE. – Gastronomia to 
niezwykle ważna część oferty turystycznej miasta, w którą wpisuje się 
również turystyka biznesowa. W naszym odczuciu to nie tylko catering
i kolacje galowe, ale również spotkania – podkreśliła Paula Fanderow-
ska. Celem grupy będzie wspólne wypracowanie oferty, która uzupeł-
niałaby wizyty studyjne organizatorów międzynarodowych kongre-
sów i konferencji. – Miasto już ma ogromny potencjał, a krakowscy 
restauratorzy mogą tylko zyskać dzięki działaniom Kraków Network. 
Na zakończenie prelegentka zaprosiła wszystkich przedstawicieli 
branży restauratorskiej do współpracy w ramach grupy roboczej.

Następnie głos zabrał Julien Hallier z Destination Poland, lider nowo 
powstałej grupy „Kraków Future Lab”, która po raz pierwszy spotkała 
się 25 listopada 2016 roku. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele 
branży przemysłu spotkań oraz podmiotów wspierających sektor 
biznesowy. Julien Hallier zwrócił uwagę na konieczność unowocześnie-
nia wizerunku miasta, które bardzo mocno naznaczone jest historią 
i tradycją. – Niewątpliwie silnym zasobem miasta jest jego dziedzictwo 
historyczne i kulturalne, ale brakuje bardziej nowoczesnych 

skojarzeń. Godzenie tradycji i nowoczesności to wyzwanie dla promocji 
Krakowa – podkreślał w swym wystąpieniu. Zespół „Kraków Future Lab” 
doszedł do wspólnego wniosku, że warto promować Kraków jako rozwi-
jające się środowisko przedsiębiorstw, szczególnie startupów, a także 
znaczące centrum outsourcingu biznesowego. – Przemysł spotkań 
rozwija się bardzo dynamicznie, garściami czerpie z nowych technologii 
oraz bieżących trendów światowych. Coś, co jednego dnia jest ciekawost-
ką, nazajutrz może być już branżowym standardem. Grupa „Kraków 
Future Lab” ma trzymać rękę na pulsie i być otwarta na to, co globalnie 
dzieje się w przemyśle spotkań – dodał na zakończenie Julien Hallier. 
Miejscem kolejnego spotkania grupy, które zostanie poświęcone 
przyszłości Krakowa w kontekście nowych technologii, będzie Krakow-
ski Park Technologiczny.

W kolejnym wystąpieniu Anna Jędrocha ze Stowarzyszenia „Konferen-
cje i Kongresy w Polsce” zaprezentowała dotychczasowe wyniki prac 
reprezentowanej przez nią grupy. Najważniejszym jej osiągnięciem 
było wyłonienie przedstawicieli nauki z obszaru prawa, medycyny, 
nauk technicznych, humanistycznych i przyrodniczych oraz powołanie 
Krakowskiego Klubu Ambasadorów Kongresów Polskich 20 września 
2016 roku. Kolejnym etapem prac grupy będzie ustalenie zasad udziału 
w programie wsparcia dla AKP i wprowadzenie projektów edukacyjnych 
dla Ambasadorów, które dotyczą m.in. zagadnień prawnych i �nanso-
wych w kontekście organizacji konferencji i kongresów, zasad współ-
pracy z obiektami i profesjonalnymi organizatorami kongresów, 
a także sposobów, w jakich można pozyskać sponsorów i ubiegać się 
o wsparcie �nansowe ze strony miasta.

Druga część wystąpienia Anny Jędrochy miała charakter edukacyjny. 
– Uznaliśmy, że Ambasadorowie potrzebują pewnego przybliżenia 
problematyki organizacji międzynarodowych kongresów, by nie obawiali 
się zapraszać takich wydarzeń do Krakowa, ponieważ mają w nas silne 
wsparcie – zadeklarowała i przeszła do omówienia funkcji PCO, czyli 
profesjonalnego organizatora kongresów, który może okazać się 
strategicznym partnerem w procesie lokowania danego wydarzenia 

w Polsce. Zaprezentowała m.in. kryteria doboru PCO, na jakie organiza-
tor kongresu powinien zwrócić uwagę. Następnie Anna Jędrocha 
omówiła kwestie �nansowe, które pojawiają się przy okazji organizacji 
wydarzenia. Słuchacze mogli także dowiedzieć się, że w Holandii istnie-
je możliwość nieoprocentowanej pożyczki na �nansowanie wstępne 
oraz ubezpieczenie (w stawkach niekomercyjnych) od ryzyka �nanso-
wego związanego z możliwością spadku liczby uczestników. – Dzielenie 
ryzyka to również dzielenie zysków. Jeżeli gospodarz – miasto czy �rma – 
bierze na siebie ryzyko strat �nansowych, organizator musi być również 
przygotowany na to, że jeżeli będzie zysk, to się tym zyskiem podzieli – 
podkreśliła. Na koniec Anna Jędrocha przywołała przykład Glasgow jako 
miasta najbardziej przyjaznegoorganizatorom kongresów, jedynego 
w Europie, które udzielaim wsparcia w gotówce, gwarantując 
obniżenie stawki wynajmu obiektu i uczestnicząc w pro-
mocji kongresu w celu pozyskania uczestników, przy 
czym Glasgow City Marketing Bureau ma swój

udział w zysku. – Należy podkreślić, że wsparcie barterowe, jakiego 
udziela Kraków organizatorom kongresów jest również ważne i nasze 
miasto ma się czym chwalić – dodała na końcu Anna Jędrocha.

Następnie wystąpiła Zastępca Dyrektora Wydziału Promocji i Turystyki 
Urzędu Miasta Krakowa Katarzyna Gądek. Przedstawiła działalność 
Krakow Convention Bureau, które jest organizacją non pro�t, a do jej 
największych osiągnięć należą działania projakościowe, w tym szkole-
nia branżowe, oraz stworzenie korzystnego pakietu świadczeń dla 
organizatorów kongresów. – Cieszymy się, że możemy zaistnieć 
w Kraków Network i uczestniczyć w programie Ambasadorów Kongresów 
Polskich – podkreśliła Katarzyna Gądek, która podsumowała również 
wpływ ekonomiczny przemysłu spotkań na gospodarkę Krakowa w 2014 
roku oszacowany na 89 mln złotych i zaprosiła Ambasadorów do odwie-
dzenia Krakow Convention Bureau.

Ostatnią formalną prezentacją było wystąpienie Anety Książek, która 
opowiedziała zgromadzonym gościom o Programie Ambasadorów 
Kongresów Polskich. – Bardzo się cieszę, że zostałam przyjęta do tego 
pięknego „ekosystemu”, jakim jest Kraków Network – mówiła na 
wstępie, wyrażając jednocześnie radość z tego, że Kraków dołączył do 
programu. Zachęciła także do głosowania na Ambasadorów Kongresów 
Polskich, którzy zostaną ogłoszeni w przyszłym, czyli 2017 roku, 
poprzez wypełnienie specjalnej ankiety na stronie internetowej Poland 
Convention Bureau.

Na zakończenie grudniowego spotkania Kraków Network Aneta 
Książek, Anna Jędrocha, Paula Fanderowska i Katarzyna Gądek ogłosiły 
zebranym słuchaczom ważną nowinę: kolejna gala Ambasadorów 

Kongresów Polskich odbędzie się 14 września 2017 roku w Krakowie. – 
Dzięki staraniom miasta i Polskiej Organizacji Turystyki będziemy mogli 
spotkać się w tym pięknym miejscu, czyli Centrum Kongresowym ICE 
Kraków – podkreślała Aneta Książek. 

– Cieszę się, że będę gospodarzem przyszłorocznej gali i już teraz mam 
nadzieję, że przejdzie ona do historii. Liczymy na obecność Ambasadorów 
i na to, że pojawią się kandydatury z Krakowa. Niech to grono rośnie 
i pozyskuje dla nas jak najwięcej kongresów – powiedziała Paula Fande-
rowska.

– Z badań ankietowych wyszło, że najwięcej Ambasadorów ma Warsza-
wa, a na drugim miejscu jest Kraków. Mam nadzieję, że w tym roku się to 
zmieni – dodała na zakończenie Anna Jędrocha.

O�cjalną część spotkania zamknął Michał Zalewski, który życzył 
wszystkim obecnym udanej współpracy w kolejnym, 2017 roku, zachęcił 
również do śledzenia platformy Kraków Network w mediach społeczno-
ściowych oraz w imieniu dyrektor Krakowskiego Biura Festiwalowego 
Izabeli Helbin złożył zebranym życzenia świąteczne. 



Podsumowanie działalności w minionym roku i nakreślenie planów na 
przyszłość – tak można w skrócie streścić przebieg siódmego spotkania 
Kraków Network (15 grudnia 2016), które tradycyjnie miało miejsce 
w Centrum Kongresowym ICE Kraków i przebiegło w uroczystej, 
świątecznej atmosferze. 
W gronie zaproszonych gości i prelegentów znaleźli się m.in. Zastępca 
Prezydenta ds. Polityki Społecznej, Kultury i Promocji Miasta Andrzej 
Kulig, Zastępca Dyrektora ds. Centrum Kongresowego ICE Kraków 
Paula Fanderowska, Zastępca Dyrektora Wydziału Promocji i Turystyki 
Urzędu Miasta Krakowa Katarzyna Gądek, Sekretarz Kapituły Ambasa-
dorów Kongresów Polskich Aneta Książek, a także doskonale już znani 
z poprzednich spotkań Anna Jędrocha (Prezes Stowarzyszenia „Konfe-
rencje i Kongresy w Polsce”) i Michał Zalewski (ICE Kraków / Krakowskie 
Biuro Festiwalowe).

Spotkanie zainaugurowała Paula Fanderowska – Wszyscy państwo 
budujecie tę ważną gałąź gospodarki, jaką jest przemysł spotkań – 
powitała zebranych. Wskazując na sąsiadującą z centrum kongreso-
wym budowę hotelu sieci B&B Kraków, podkreśliła, że to doskonały 
przykład tego, jak znaczący dla miasta jest impakt ekonomiczny 
przemysłu spotkań i jak bardzo szeroka staje się oferta na tym rynku. – 
To przestrzeń dla każdego, rzecz w tym, by rozmawiać i zwiększać udział 
rynku spotkań w gospodarce miasta – podkreśliła Paula Fanderowska. 
Temu mają służyć spotkania w ramach Kraków Network, których celem 
jest wymiana doświadczeń i wypracowanie wspólnej strategii działa-
  nia. – Kraków ma szansę, by nazwać go liderem branży spotkań, ale 
            konieczna jest do tego współpraca sektora publicznego, przedsię-
       biorców i uczelni wyższych – dodała na  zakończenie.

KRAKÓW
NETWORK

Następnie głos zabrał Zastępca Prezydenta 
Miasta Krakowa Andrzej Kulig, który podzielił 
się ze zgromadzonymi gośćmi swoimi re�eksjami 
na temat branży przemysłu spotkać w Krakowie. – Nie 
przystępujemy do naszej działalności na pustyni. Nasze miasto 
stara się przyciągać ważne wydarzenia, które skupiają na sobie uwagę 
obserwatorów zewnętrznych. W związku z tym zwiększa się zaintereso-
wanie Krakowem za granicą, a co za tym idzie organizowaniem różnego 
rodzaju przedsięwzięć w mieście – podkreślił wiceprezydent. Zwrócił 
słuchaczom uwagę na to, że do takich przedsięwzięć zalicza się 
przyszłoroczna 41. Sesja Dziedzictwa UNESCO, która skupi przedstawi-
cieli ponad 160 państw. To wydarzenie bardzo ważne z punktu widzenia 
Krakowa, również w kontekście promocji miasta. – Mimo że Kraków jest 
marką samą w sobie, to trzeba walczyć o to, by przyciągać do naszego 
miasta tego typu wydarzenia. Ciągle spotykamy się z pewnym zdziwie-
niem, że w Europie Środkowej istnieje takie miasto jak Kraków, co wciąż 
pokazuje, ile jest do zrobienia w obszarze promocji miasta – mówił prezy-
dent Andrzej Kulig. Podczas swojego wystąpienia wskazał również na 
de�cyt kontaktów międzynarodowych oraz konieczność wypełnienia 
tej luki poprzez wspieranie uczelni wyższych w organizowaniu konfe-
rencji naukowych, co ma pomóc w rozwijaniu międzynarodowego 
obiegu wiedzy, doświadczeń, a także kontaktów. – Ważną misją dla 
miasta jest wspieranie organizatorów wydarzeń o charakterze nauko-
wym, również �nansowo – powiedział na zakończenie Andrzej Kulig. 

Po inauguracji głos zabrali liderzy poszczególnych grup roboczych 
funkcjonujących w ramach Kraków Network, którzy opowiedzieli 
o dotychczasowej współpracy, przedstawili osiągnięcia swoich zespo-
łów i nakreślili plany na przyszłość.

Jako pierwszy wystąpił Michał Zalewski – rzecznik prasowy ICE Kraków 
oraz Krakowskiego Biura Festiwalowego – który zaprezentował wyniki 
prac swojej grupy nazwanej roboczo „PR i ekologia”. Dzięki staraniom 
grupy rozpoczęła się ofensywa medialna: informacje o Kraków Network 
pojawiły się już na portalu Love Kraków i w „Rzeczpospolitej” – 
w wywiadzie z dyrektor Krakowskiego Biura Festiwalowego Izabelą 
Helbin. Na początek 2017 roku zapowiadany jest również obszerny 
artykuł w „Gazecie Wyborczej” autorstwa Łukasza Grzesiczaka. – 
Chcemy pokazać, jak krakowska branża spotkań się rozwija i jakie daje 
możliwości rozwoju innym sektorom – podkreślił Michał Zalewski. Kolej-
nym celem grupy będzie nawiązanie kontaktów z czasopismami zagra-
nicznymi, a także zbudowanie relacji z nowymi mediami branżowymi 
zajmującymi się tematyką przemysłu spotkań, m.in. z nowo powstałym 
wydawnictwem THINK MICE. Podczas prezentacji uczestnicy spotkania 
mieli okazję zobaczyć najnowszy spot promujący Centrum Kongresowe 
ICE Kraków, dobry przykład na to, w jaki sposób można i warto promo-
wać miejsca istotne dla branży przemysłu spotkań, a przez nie również 
samo miasto.

„Grupę hotelową” reprezentowała jej liderka Urszula Krańska z Park Inn 
by Radisson, która przedstawiła dotychczasowe wnioski płynące 
z dyskusji jej członków – przedstawicieli branży hotelarskiej, Krakow 
Convention Bureau i ICE Kraków. Wspólnie zastanawiali się oni nad rolą 
poszczególnych podmiotów w zwiększaniu udziału turystyki kongreso-
wej w Krakowie. „Grupa hotelowa” obrała sobie za przyszły cel m.in.: 

 1. spotkanie z przedstawicielem władz lotniska Kraków-Balice 
  w celu prezentacji strategii rozwoju na najbliższe 5 lat, 

 2. wizytację poszczególnych hoteli przez przedstawicieli Krakow 
  Convention Bureau i ICE Kraków, 

 3. opracowanie strategii współpracy przy pozyskiwaniu kongresów 
  dla miasta.

W imieniu niedawno zainicjowanej „Grupy gastrono-
miczno-restauratorskiej”, która jeszcze nie wyłoniła swo-
jego lidera, wystąpiła ponownie Paula Fanderowska. Powstanie 
tej grupy roboczej wiązało się z koniecznością zde�niowania kulinar-
nego charakteru miasta na potrzeby rynku MICE. – Gastronomia to 
niezwykle ważna część oferty turystycznej miasta, w którą wpisuje się 
również turystyka biznesowa. W naszym odczuciu to nie tylko catering
i kolacje galowe, ale również spotkania – podkreśliła Paula Fanderow-
ska. Celem grupy będzie wspólne wypracowanie oferty, która uzupeł-
niałaby wizyty studyjne organizatorów międzynarodowych kongre-
sów i konferencji. – Miasto już ma ogromny potencjał, a krakowscy 
restauratorzy mogą tylko zyskać dzięki działaniom Kraków Network. 
Na zakończenie prelegentka zaprosiła wszystkich przedstawicieli 
branży restauratorskiej do współpracy w ramach grupy roboczej.

Następnie głos zabrał Julien Hallier z Destination Poland, lider nowo 
powstałej grupy „Kraków Future Lab”, która po raz pierwszy spotkała 
się 25 listopada 2016 roku. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele 
branży przemysłu spotkań oraz podmiotów wspierających sektor 
biznesowy. Julien Hallier zwrócił uwagę na konieczność unowocześnie-
nia wizerunku miasta, które bardzo mocno naznaczone jest historią 
i tradycją. – Niewątpliwie silnym zasobem miasta jest jego dziedzictwo 
historyczne i kulturalne, ale brakuje bardziej nowoczesnych 

skojarzeń. Godzenie tradycji i nowoczesności to wyzwanie dla promocji 
Krakowa – podkreślał w swym wystąpieniu. Zespół „Kraków Future Lab” 
doszedł do wspólnego wniosku, że warto promować Kraków jako rozwi-
jające się środowisko przedsiębiorstw, szczególnie startupów, a także 
znaczące centrum outsourcingu biznesowego. – Przemysł spotkań 
rozwija się bardzo dynamicznie, garściami czerpie z nowych technologii 
oraz bieżących trendów światowych. Coś, co jednego dnia jest ciekawost-
ką, nazajutrz może być już branżowym standardem. Grupa „Kraków 
Future Lab” ma trzymać rękę na pulsie i być otwarta na to, co globalnie 
dzieje się w przemyśle spotkań – dodał na zakończenie Julien Hallier. 
Miejscem kolejnego spotkania grupy, które zostanie poświęcone 
przyszłości Krakowa w kontekście nowych technologii, będzie Krakow-
ski Park Technologiczny.

W kolejnym wystąpieniu Anna Jędrocha ze Stowarzyszenia „Konferen-
cje i Kongresy w Polsce” zaprezentowała dotychczasowe wyniki prac 
reprezentowanej przez nią grupy. Najważniejszym jej osiągnięciem 
było wyłonienie przedstawicieli nauki z obszaru prawa, medycyny, 
nauk technicznych, humanistycznych i przyrodniczych oraz powołanie 
Krakowskiego Klubu Ambasadorów Kongresów Polskich 20 września 
2016 roku. Kolejnym etapem prac grupy będzie ustalenie zasad udziału 
w programie wsparcia dla AKP i wprowadzenie projektów edukacyjnych 
dla Ambasadorów, które dotyczą m.in. zagadnień prawnych i �nanso-
wych w kontekście organizacji konferencji i kongresów, zasad współ-
pracy z obiektami i profesjonalnymi organizatorami kongresów, 
a także sposobów, w jakich można pozyskać sponsorów i ubiegać się 
o wsparcie �nansowe ze strony miasta.

Druga część wystąpienia Anny Jędrochy miała charakter edukacyjny. 
– Uznaliśmy, że Ambasadorowie potrzebują pewnego przybliżenia 
problematyki organizacji międzynarodowych kongresów, by nie obawiali 
się zapraszać takich wydarzeń do Krakowa, ponieważ mają w nas silne 
wsparcie – zadeklarowała i przeszła do omówienia funkcji PCO, czyli 
profesjonalnego organizatora kongresów, który może okazać się 
strategicznym partnerem w procesie lokowania danego wydarzenia 

w Polsce. Zaprezentowała m.in. kryteria doboru PCO, na jakie organiza-
tor kongresu powinien zwrócić uwagę. Następnie Anna Jędrocha 
omówiła kwestie �nansowe, które pojawiają się przy okazji organizacji 
wydarzenia. Słuchacze mogli także dowiedzieć się, że w Holandii istnie-
je możliwość nieoprocentowanej pożyczki na �nansowanie wstępne 
oraz ubezpieczenie (w stawkach niekomercyjnych) od ryzyka �nanso-
wego związanego z możliwością spadku liczby uczestników. – Dzielenie 
ryzyka to również dzielenie zysków. Jeżeli gospodarz – miasto czy �rma – 
bierze na siebie ryzyko strat �nansowych, organizator musi być również 
przygotowany na to, że jeżeli będzie zysk, to się tym zyskiem podzieli – 
podkreśliła. Na koniec Anna Jędrocha przywołała przykład Glasgow jako 
miasta najbardziej przyjaznegoorganizatorom kongresów, jedynego 
w Europie, które udzielaim wsparcia w gotówce, gwarantując 
obniżenie stawki wynajmu obiektu i uczestnicząc w pro-
mocji kongresu w celu pozyskania uczestników, przy 
czym Glasgow City Marketing Bureau ma swój

udział w zysku. – Należy podkreślić, że wsparcie barterowe, jakiego 
udziela Kraków organizatorom kongresów jest również ważne i nasze 
miasto ma się czym chwalić – dodała na końcu Anna Jędrocha.

Następnie wystąpiła Zastępca Dyrektora Wydziału Promocji i Turystyki 
Urzędu Miasta Krakowa Katarzyna Gądek. Przedstawiła działalność 
Krakow Convention Bureau, które jest organizacją non pro�t, a do jej 
największych osiągnięć należą działania projakościowe, w tym szkole-
nia branżowe, oraz stworzenie korzystnego pakietu świadczeń dla 
organizatorów kongresów. – Cieszymy się, że możemy zaistnieć 
w Kraków Network i uczestniczyć w programie Ambasadorów Kongresów 
Polskich – podkreśliła Katarzyna Gądek, która podsumowała również 
wpływ ekonomiczny przemysłu spotkań na gospodarkę Krakowa w 2014 
roku oszacowany na 89 mln złotych i zaprosiła Ambasadorów do odwie-
dzenia Krakow Convention Bureau.

Ostatnią formalną prezentacją było wystąpienie Anety Książek, która 
opowiedziała zgromadzonym gościom o Programie Ambasadorów 
Kongresów Polskich. – Bardzo się cieszę, że zostałam przyjęta do tego 
pięknego „ekosystemu”, jakim jest Kraków Network – mówiła na 
wstępie, wyrażając jednocześnie radość z tego, że Kraków dołączył do 
programu. Zachęciła także do głosowania na Ambasadorów Kongresów 
Polskich, którzy zostaną ogłoszeni w przyszłym, czyli 2017 roku, 
poprzez wypełnienie specjalnej ankiety na stronie internetowej Poland 
Convention Bureau.

Na zakończenie grudniowego spotkania Kraków Network Aneta 
Książek, Anna Jędrocha, Paula Fanderowska i Katarzyna Gądek ogłosiły 
zebranym słuchaczom ważną nowinę: kolejna gala Ambasadorów 

Kongresów Polskich odbędzie się 14 września 2017 roku w Krakowie. – 
Dzięki staraniom miasta i Polskiej Organizacji Turystyki będziemy mogli 
spotkać się w tym pięknym miejscu, czyli Centrum Kongresowym ICE 
Kraków – podkreślała Aneta Książek. 

– Cieszę się, że będę gospodarzem przyszłorocznej gali i już teraz mam 
nadzieję, że przejdzie ona do historii. Liczymy na obecność Ambasadorów 
i na to, że pojawią się kandydatury z Krakowa. Niech to grono rośnie 
i pozyskuje dla nas jak najwięcej kongresów – powiedziała Paula Fande-
rowska.

– Z badań ankietowych wyszło, że najwięcej Ambasadorów ma Warsza-
wa, a na drugim miejscu jest Kraków. Mam nadzieję, że w tym roku się to 
zmieni – dodała na zakończenie Anna Jędrocha.

O�cjalną część spotkania zamknął Michał Zalewski, który życzył 
wszystkim obecnym udanej współpracy w kolejnym, 2017 roku, zachęcił 
również do śledzenia platformy Kraków Network w mediach społeczno-
ściowych oraz w imieniu dyrektor Krakowskiego Biura Festiwalowego 
Izabeli Helbin złożył zebranym życzenia świąteczne. 



Podsumowanie działalności w minionym roku i nakreślenie planów na 
przyszłość – tak można w skrócie streścić przebieg siódmego spotkania 
Kraków Network (15 grudnia 2016), które tradycyjnie miało miejsce 
w Centrum Kongresowym ICE Kraków i przebiegło w uroczystej, 
świątecznej atmosferze. 
W gronie zaproszonych gości i prelegentów znaleźli się m.in. Zastępca 
Prezydenta ds. Polityki Społecznej, Kultury i Promocji Miasta Andrzej 
Kulig, Zastępca Dyrektora ds. Centrum Kongresowego ICE Kraków 
Paula Fanderowska, Zastępca Dyrektora Wydziału Promocji i Turystyki 
Urzędu Miasta Krakowa Katarzyna Gądek, Sekretarz Kapituły Ambasa-
dorów Kongresów Polskich Aneta Książek, a także doskonale już znani 
z poprzednich spotkań Anna Jędrocha (Prezes Stowarzyszenia „Konfe-
rencje i Kongresy w Polsce”) i Michał Zalewski (ICE Kraków / Krakowskie 
Biuro Festiwalowe).

Spotkanie zainaugurowała Paula Fanderowska – Wszyscy państwo 
budujecie tę ważną gałąź gospodarki, jaką jest przemysł spotkań – 
powitała zebranych. Wskazując na sąsiadującą z centrum kongreso-
wym budowę hotelu sieci B&B Kraków, podkreśliła, że to doskonały 
przykład tego, jak znaczący dla miasta jest impakt ekonomiczny 
przemysłu spotkań i jak bardzo szeroka staje się oferta na tym rynku. – 
To przestrzeń dla każdego, rzecz w tym, by rozmawiać i zwiększać udział 
rynku spotkań w gospodarce miasta – podkreśliła Paula Fanderowska. 
Temu mają służyć spotkania w ramach Kraków Network, których celem 
jest wymiana doświadczeń i wypracowanie wspólnej strategii działa-
  nia. – Kraków ma szansę, by nazwać go liderem branży spotkań, ale 
            konieczna jest do tego współpraca sektora publicznego, przedsię-
       biorców i uczelni wyższych – dodała na  zakończenie.

Następnie głos zabrał Zastępca Prezydenta 
Miasta Krakowa Andrzej Kulig, który podzielił 
się ze zgromadzonymi gośćmi swoimi re�eksjami 
na temat branży przemysłu spotkać w Krakowie. – Nie 
przystępujemy do naszej działalności na pustyni. Nasze miasto 
stara się przyciągać ważne wydarzenia, które skupiają na sobie uwagę 
obserwatorów zewnętrznych. W związku z tym zwiększa się zaintereso-
wanie Krakowem za granicą, a co za tym idzie organizowaniem różnego 
rodzaju przedsięwzięć w mieście – podkreślił wiceprezydent. Zwrócił 
słuchaczom uwagę na to, że do takich przedsięwzięć zalicza się 
przyszłoroczna 41. Sesja Dziedzictwa UNESCO, która skupi przedstawi-
cieli ponad 160 państw. To wydarzenie bardzo ważne z punktu widzenia 
Krakowa, również w kontekście promocji miasta. – Mimo że Kraków jest 
marką samą w sobie, to trzeba walczyć o to, by przyciągać do naszego 
miasta tego typu wydarzenia. Ciągle spotykamy się z pewnym zdziwie-
niem, że w Europie Środkowej istnieje takie miasto jak Kraków, co wciąż 
pokazuje, ile jest do zrobienia w obszarze promocji miasta – mówił prezy-
dent Andrzej Kulig. Podczas swojego wystąpienia wskazał również na 
de�cyt kontaktów międzynarodowych oraz konieczność wypełnienia 
tej luki poprzez wspieranie uczelni wyższych w organizowaniu konfe-
rencji naukowych, co ma pomóc w rozwijaniu międzynarodowego 
obiegu wiedzy, doświadczeń, a także kontaktów. – Ważną misją dla 
miasta jest wspieranie organizatorów wydarzeń o charakterze nauko-
wym, również �nansowo – powiedział na zakończenie Andrzej Kulig. 

Po inauguracji głos zabrali liderzy poszczególnych grup roboczych 
funkcjonujących w ramach Kraków Network, którzy opowiedzieli 
o dotychczasowej współpracy, przedstawili osiągnięcia swoich zespo-
łów i nakreślili plany na przyszłość.

Jako pierwszy wystąpił Michał Zalewski – rzecznik prasowy ICE Kraków 
oraz Krakowskiego Biura Festiwalowego – który zaprezentował wyniki 
prac swojej grupy nazwanej roboczo „PR i ekologia”. Dzięki staraniom 
grupy rozpoczęła się ofensywa medialna: informacje o Kraków Network 
pojawiły się już na portalu Love Kraków i w „Rzeczpospolitej” – 
w wywiadzie z dyrektor Krakowskiego Biura Festiwalowego Izabelą 
Helbin. Na początek 2017 roku zapowiadany jest również obszerny 
artykuł w „Gazecie Wyborczej” autorstwa Łukasza Grzesiczaka. – 
Chcemy pokazać, jak krakowska branża spotkań się rozwija i jakie daje 
możliwości rozwoju innym sektorom – podkreślił Michał Zalewski. Kolej-
nym celem grupy będzie nawiązanie kontaktów z czasopismami zagra-
nicznymi, a także zbudowanie relacji z nowymi mediami branżowymi 
zajmującymi się tematyką przemysłu spotkań, m.in. z nowo powstałym 
wydawnictwem THINK MICE. Podczas prezentacji uczestnicy spotkania 
mieli okazję zobaczyć najnowszy spot promujący Centrum Kongresowe 
ICE Kraków, dobry przykład na to, w jaki sposób można i warto promo-
wać miejsca istotne dla branży przemysłu spotkań, a przez nie również 
samo miasto.

„Grupę hotelową” reprezentowała jej liderka Urszula Krańska z Park Inn 
by Radisson, która przedstawiła dotychczasowe wnioski płynące 
z dyskusji jej członków – przedstawicieli branży hotelarskiej, Krakow 
Convention Bureau i ICE Kraków. Wspólnie zastanawiali się oni nad rolą 
poszczególnych podmiotów w zwiększaniu udziału turystyki kongreso-
wej w Krakowie. „Grupa hotelowa” obrała sobie za przyszły cel m.in.: 

 1. spotkanie z przedstawicielem władz lotniska Kraków-Balice 
  w celu prezentacji strategii rozwoju na najbliższe 5 lat, 

 2. wizytację poszczególnych hoteli przez przedstawicieli Krakow 
  Convention Bureau i ICE Kraków, 

 3. opracowanie strategii współpracy przy pozyskiwaniu kongresów 
  dla miasta.

W imieniu niedawno zainicjowanej „Grupy gastrono-
miczno-restauratorskiej”, która jeszcze nie wyłoniła swo-
jego lidera, wystąpiła ponownie Paula Fanderowska. Powstanie 
tej grupy roboczej wiązało się z koniecznością zde�niowania kulinar-
nego charakteru miasta na potrzeby rynku MICE. – Gastronomia to 
niezwykle ważna część oferty turystycznej miasta, w którą wpisuje się 
również turystyka biznesowa. W naszym odczuciu to nie tylko catering
i kolacje galowe, ale również spotkania – podkreśliła Paula Fanderow-
ska. Celem grupy będzie wspólne wypracowanie oferty, która uzupeł-
niałaby wizyty studyjne organizatorów międzynarodowych kongre-
sów i konferencji. – Miasto już ma ogromny potencjał, a krakowscy 
restauratorzy mogą tylko zyskać dzięki działaniom Kraków Network. 
Na zakończenie prelegentka zaprosiła wszystkich przedstawicieli 
branży restauratorskiej do współpracy w ramach grupy roboczej.

Następnie głos zabrał Julien Hallier z Destination Poland, lider nowo 
powstałej grupy „Kraków Future Lab”, która po raz pierwszy spotkała 
się 25 listopada 2016 roku. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele 
branży przemysłu spotkań oraz podmiotów wspierających sektor 
biznesowy. Julien Hallier zwrócił uwagę na konieczność unowocześnie-
nia wizerunku miasta, które bardzo mocno naznaczone jest historią 
i tradycją. – Niewątpliwie silnym zasobem miasta jest jego dziedzictwo 
historyczne i kulturalne, ale brakuje bardziej nowoczesnych 

skojarzeń. Godzenie tradycji i nowoczesności to wyzwanie dla promocji 
Krakowa – podkreślał w swym wystąpieniu. Zespół „Kraków Future Lab” 
doszedł do wspólnego wniosku, że warto promować Kraków jako rozwi-
jające się środowisko przedsiębiorstw, szczególnie startupów, a także 
znaczące centrum outsourcingu biznesowego. – Przemysł spotkań 
rozwija się bardzo dynamicznie, garściami czerpie z nowych technologii 
oraz bieżących trendów światowych. Coś, co jednego dnia jest ciekawost-
ką, nazajutrz może być już branżowym standardem. Grupa „Kraków 
Future Lab” ma trzymać rękę na pulsie i być otwarta na to, co globalnie 
dzieje się w przemyśle spotkań – dodał na zakończenie Julien Hallier. 
Miejscem kolejnego spotkania grupy, które zostanie poświęcone 
przyszłości Krakowa w kontekście nowych technologii, będzie Krakow-
ski Park Technologiczny.

W kolejnym wystąpieniu Anna Jędrocha ze Stowarzyszenia „Konferen-
cje i Kongresy w Polsce” zaprezentowała dotychczasowe wyniki prac 
reprezentowanej przez nią grupy. Najważniejszym jej osiągnięciem 
było wyłonienie przedstawicieli nauki z obszaru prawa, medycyny, 
nauk technicznych, humanistycznych i przyrodniczych oraz powołanie 
Krakowskiego Klubu Ambasadorów Kongresów Polskich 20 września 
2016 roku. Kolejnym etapem prac grupy będzie ustalenie zasad udziału 
w programie wsparcia dla AKP i wprowadzenie projektów edukacyjnych 
dla Ambasadorów, które dotyczą m.in. zagadnień prawnych i �nanso-
wych w kontekście organizacji konferencji i kongresów, zasad współ-
pracy z obiektami i profesjonalnymi organizatorami kongresów, 
a także sposobów, w jakich można pozyskać sponsorów i ubiegać się 
o wsparcie �nansowe ze strony miasta.

Druga część wystąpienia Anny Jędrochy miała charakter edukacyjny. 
– Uznaliśmy, że Ambasadorowie potrzebują pewnego przybliżenia 
problematyki organizacji międzynarodowych kongresów, by nie obawiali 
się zapraszać takich wydarzeń do Krakowa, ponieważ mają w nas silne 
wsparcie – zadeklarowała i przeszła do omówienia funkcji PCO, czyli 
profesjonalnego organizatora kongresów, który może okazać się 
strategicznym partnerem w procesie lokowania danego wydarzenia 

w Polsce. Zaprezentowała m.in. kryteria doboru PCO, na jakie organiza-
tor kongresu powinien zwrócić uwagę. Następnie Anna Jędrocha 
omówiła kwestie �nansowe, które pojawiają się przy okazji organizacji 
wydarzenia. Słuchacze mogli także dowiedzieć się, że w Holandii istnie-
je możliwość nieoprocentowanej pożyczki na �nansowanie wstępne 
oraz ubezpieczenie (w stawkach niekomercyjnych) od ryzyka �nanso-
wego związanego z możliwością spadku liczby uczestników. – Dzielenie 
ryzyka to również dzielenie zysków. Jeżeli gospodarz – miasto czy �rma – 
bierze na siebie ryzyko strat �nansowych, organizator musi być również 
przygotowany na to, że jeżeli będzie zysk, to się tym zyskiem podzieli – 
podkreśliła. Na koniec Anna Jędrocha przywołała przykład Glasgow jako 
miasta najbardziej przyjaznegoorganizatorom kongresów, jedynego 
w Europie, które udzielaim wsparcia w gotówce, gwarantując 
obniżenie stawki wynajmu obiektu i uczestnicząc w pro-
mocji kongresu w celu pozyskania uczestników, przy 
czym Glasgow City Marketing Bureau ma swój

udział w zysku. – Należy podkreślić, że wsparcie barterowe, jakiego 
udziela Kraków organizatorom kongresów jest również ważne i nasze 
miasto ma się czym chwalić – dodała na końcu Anna Jędrocha.

Następnie wystąpiła Zastępca Dyrektora Wydziału Promocji i Turystyki 
Urzędu Miasta Krakowa Katarzyna Gądek. Przedstawiła działalność 
Krakow Convention Bureau, które jest organizacją non pro�t, a do jej 
największych osiągnięć należą działania projakościowe, w tym szkole-
nia branżowe, oraz stworzenie korzystnego pakietu świadczeń dla 
organizatorów kongresów. – Cieszymy się, że możemy zaistnieć 
w Kraków Network i uczestniczyć w programie Ambasadorów Kongresów 
Polskich – podkreśliła Katarzyna Gądek, która podsumowała również 
wpływ ekonomiczny przemysłu spotkań na gospodarkę Krakowa w 2014 
roku oszacowany na 89 mln złotych i zaprosiła Ambasadorów do odwie-
dzenia Krakow Convention Bureau.

Ostatnią formalną prezentacją było wystąpienie Anety Książek, która 
opowiedziała zgromadzonym gościom o Programie Ambasadorów 
Kongresów Polskich. – Bardzo się cieszę, że zostałam przyjęta do tego 
pięknego „ekosystemu”, jakim jest Kraków Network – mówiła na 
wstępie, wyrażając jednocześnie radość z tego, że Kraków dołączył do 
programu. Zachęciła także do głosowania na Ambasadorów Kongresów 
Polskich, którzy zostaną ogłoszeni w przyszłym, czyli 2017 roku, 
poprzez wypełnienie specjalnej ankiety na stronie internetowej Poland 
Convention Bureau.

Na zakończenie grudniowego spotkania Kraków Network Aneta 
Książek, Anna Jędrocha, Paula Fanderowska i Katarzyna Gądek ogłosiły 
zebranym słuchaczom ważną nowinę: kolejna gala Ambasadorów 

Kongresów Polskich odbędzie się 14 września 2017 roku w Krakowie. – 
Dzięki staraniom miasta i Polskiej Organizacji Turystyki będziemy mogli 
spotkać się w tym pięknym miejscu, czyli Centrum Kongresowym ICE 
Kraków – podkreślała Aneta Książek. 

– Cieszę się, że będę gospodarzem przyszłorocznej gali i już teraz mam 
nadzieję, że przejdzie ona do historii. Liczymy na obecność Ambasadorów 
i na to, że pojawią się kandydatury z Krakowa. Niech to grono rośnie 
i pozyskuje dla nas jak najwięcej kongresów – powiedziała Paula Fande-
rowska.

– Z badań ankietowych wyszło, że najwięcej Ambasadorów ma Warsza-
wa, a na drugim miejscu jest Kraków. Mam nadzieję, że w tym roku się to 
zmieni – dodała na zakończenie Anna Jędrocha.

O�cjalną część spotkania zamknął Michał Zalewski, który życzył 
wszystkim obecnym udanej współpracy w kolejnym, 2017 roku, zachęcił 
również do śledzenia platformy Kraków Network w mediach społeczno-
ściowych oraz w imieniu dyrektor Krakowskiego Biura Festiwalowego 
Izabeli Helbin złożył zebranym życzenia świąteczne. 


