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BEZPIECZEŃSTWO EVENTÓW PO PANDEMII

Podczas ostatniej konferencji online Kraków Network TOGETHER 2
Bezpieczeństwo eventów po pandemii, która odbyła się 28 maja, 
poznaliśmy wytyczne oraz dobre praktyki w zakresie organizacji 
wydarzeń w postpandemicznej rzeczywistości. 

W pierwszej części konferencji zostały zaprezentowane i omówione 
założenia dokumentu Bezpieczeństwo eventów po pandemii, 
wypracowanego przez członków inicjatywy, który jest poświęcony 
nowym zasadom bezpieczeństwa wydarzeń o charakterze 
biznesowym, w tym: kongresów, konferencji, targów, szkoleń, 
spotkań integracyjnych, promocji i pokazów produktów, a także 
wydarzeń marketingowych i brandingowych oraz wydarzeń 
kulturalnych organizowanych po pandemii.

W drugiej części wydarzenia udział wzięli przedstawiciele grupy 
Kraków Network, a także sygnatariusze #PowerOf4, czyli Centrum 
Nauki Kopernik, Lubelskie Centrum Konferencyjne, Europejskie 
Centrum Solidarności, Centrum Kongresowe ICE Kraków oraz 
Poznań Congress Center. Partnerem merytorycznym drugiej części 
Kraków Network Together było Stowarzyszenie Konferencje 
i Kongresy w Polsce (SKKP). 

BEZPIECZEŃSTWO EVENTÓW

Po powitaniu zebranych przez prowadzących wydarzenie – Paulę 
Fanderowską i Michała Zalewskiego – Weronika Wirtel z Centrum 
Kongresowego ICE Kraków przedstawiła założenia opracowania 
Bezpieczeństwo eventów po pandemii.

– Bezpieczeństwo jest dla nas kluczowym zagadnieniem, które 
rozpatrujemy od samego początku pandemii. Powołaliśmy grupę 
projektową, aby wypracować wspólne stanowisko. Ustaliliśmy,  
że podstawą naszych działań będą wytyczne Głównego Inspektora 
Sanitarnego, a za ich dopełnienie posłużą dobre praktyki zebrane  
od członków naszej inicjatywy. Wszystko to, abyśmy byli 
przygotowani na nową rzeczywistość – mówiła Weronika Wirtel.

http://icekrakow.pl
http://krakow.pl
http://biurofestiwalowe.pl
https://cma.pl/
https://www.skkp.org.pl/
https://krakownetwork.pl/
https://krakownetwork.pl/dokument-bezpieczenstwo-eventow-po-pandemii/
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BEZPIECZEŃSTWO EVENTÓW PO PANDEMII

NOWE ROZWIĄZANIA

Następnie głos zabrał Marcin Cieślikowski z Masters Catering – 
partner strategiczny Centrum Kongresowego ICE Kraków – który 
zwrócił uwagę na trzy aspekty związane z usługami żywieniowymi.

Po pierwsze catering zawsze był, jest i będzie bezpieczny. Surowe 
normy i wymagania już wcześniej nakładane na branżę muszą 
być w dobie pandemii jeszcze bardziej wyśrubowane. Istotna jest 
samokontrola pracowników branży gastronomicznej i zwiększenie 
ich poczucia odpowiedzialności za siebie i za klientów.

Bardzo ważny będzie aspekt obsługi gości. Branża wprowadziła 
już m.in. ozonowanie i dezynfekcję lunch packów, tac kelnerskich 
i stolików, bezdotykowe stacje kawowe, środki dezynfekujące dla 
gości, ograniczenie liczby osób przebywających w strefie cateringu 
itp. 

Po trzecie, obecna sytuacja jest szansą na rozwój dla branży, która 
nie tylko dba o potrzeby gości związane ze smakiem czy estetyką 
produktu, ale przede wszystkim troszczy się o nich pod kątem 
bezpieczeństwa, zdrowia i higieny. 

– Jak większość firm cateringowych, restauracji czy hoteli, niezależnie 
od pojawienia się epidemii COVID-19, służby sanitarne wymagają 
od nas stosowania środków prewencyjnych mających na celu 
powstrzymanie roznoszenia jakichkolwiek wirusów czy bakterii. 
Niemniej jednak sytuacja, w której się znaleźliśmy dała nam jeszcze 
większą motywację do samokontroli i wprowadzenia dodatkowych 
środków zapobiegawczych – mówił Marcin Cieślikowski.

Kolejnym prelegentem podczas webinarium Kraków Network 
był Sebastian Godula z Event Factory, który opowiedział 
o ciekawych i „zwinnych” rozwiązaniach technologicznych już 
teraz wprowadzanych przez branżę eventową. Są to m.in. standy 
dezynfekcyjne do rąk, kamery termowizyjne służące do mierzenia 

http://icekrakow.pl
http://krakow.pl
http://biurofestiwalowe.pl
https://cma.pl/
https://www.skkp.org.pl/
https://krakownetwork.pl/


Le
t's

 in
sp

iri
t y

ou
r e

ve
nt

.  

To
ge

th
er

.
BEZPIECZEŃSTWO EVENTÓW PO PANDEMII

temperatury uczestników spotkań, bramki dezynfekujące ubrania 
osób wchodzących do obiektów, tunele dezynfekcyjne dla sprzętu, 
dezynfekcja obiektów promieniami UV-C oraz wiele sprawdzonych 
już systemów zarządzania ruchem i skutecznej komunikacji do 
uczestników – Rozwiązań jest sporo, dlatego już teraz deklarujemy 
wsparcie w inwentaryzacji obiektów w celu zdefiniowania potrzeb 
i wdrożenia konkretnych rozwiązań – mówił Sebastian Godula. 

Kolejnym ważnym zagadnieniem poruszonym przez prelegenta była 
optymalizacja kosztów, którą można osiągnąć dzięki współpracy 
między organizatorami wydarzeń a dostawcami, a nawet 
z konkurencją.  
– Uważamy, że każdy kryzys generuje zarówno ryzyka, jak i szanse. 
Warto skupić się na tych drugich – dodał na zakończenie. 

Wśród prelegentów znalazł się również Mateusz Jaworski z Eventx, 
który uczestniczył w opracowaniu dokumentu opisującego 
funkcjonowanie w nowej postpandemicznej rzeczywistości tak 
dużego obiektu, jak Expo Kraków. Opowiedział on o wyzwaniach, 
jakie stoją przez tego typu venues przede wszystkim w zakresie 
bezpieczeństwa i współpracy z podmiotami zagranicznymi.

– Chcąc wyjść naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów oraz 
dopasować się do wymogów sanitarnych spowodowanych 
rozprzestrzenianiem się wirusa SARS CoV-2, wprowadziliśmy szereg 
nowych rozwiązań, zarówno usług, jak i urządzeń stricte na wynajem, 
które mają na celu umożliwić bezpieczne organizowanie wydarzeń 
z udziałem publiczności. Za główny cel postawiliśmy sobie stworzenie 
wachlarza rozwiązań, dzięki któremu organizatorzy eventów, targów 
oraz same obiekty przy możliwie małym nakładzie finansowym 
zapewnią pełne bezpieczeństwo swoim gościom – mówił Mateusz 
Jaworski.

Na zakończenie pierwszej części swój komentarz wygłosił Mateusz 
Hajdasz z Liberandum Ratownictwo Medyczne, który od wielu 

http://icekrakow.pl
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BEZPIECZEŃSTWO EVENTÓW PO PANDEMII

lat organizuje zabezpieczenia medyczne m.in. imprez masowych. 
– Istnieje wiele fake newsów dotyczących zagadnień z zakresu 
ratownictwa, które tworzą zakłamany obraz rzeczywistości. Dlatego 
chętnie się dzielę swoją wiedzą i wypracowanymi metodami, które są 
gwarancją bezpieczeństwa eventów. A przecież właśnie na tym nam 
zależy, by powrócić do bezpiecznego organizowania wydarzeń – mówił 
prelegent.

Ważne jest, by organizatorzy wydarzeń korzystali z określonych 
procedur i zwracali uwagę na to, jakie rozwiązania będą stosować ich 
podwykonawcy. – Sytuacja pandemiczna najlepiej unaocznia to, kto 
faktycznie dba o bezpieczeństwo eventów – podsumował Mateusz 
Hajdasz. 

DOBRE PRAKTYKI

W drugiej części spotkania udział wzięli: Anna Niedziela 
z Lubelskiego Centrum Konferencyjnego, Beata Pawłowska 
reprezentująca Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku, Anna 
Woda z warszawskiego Centrum Nauki Kopernik oraz Maciej Herkt 
z Poznań Congress Center. Reprezentanci tych obiektów podzielili 
się dobrymi praktykami, które wdrażają w swoich venues w celu 
sprawnej i bezpiecznej organizacji eventów w postpandemicznej 
rzeczywistości.

Lubelskie Centrum Konferencyjne przekształciło swoje sale 
w studia służące do transmisji wydarzeń online, równolegle od 
kwietnia podejmując przygotowania do realizacji konferencji 
na żywo, w nowym reżimie sanitarnym. – Od początku mieliśmy 
świadomość, że musimy wykazać się dużą odpowiedzialnością, 
zapewniając bezpieczeństwo zarówno organizatorom i ich gościom, 
jak i naszym pracownikom. Rozpoczęliśmy przygotowanie procedur 
od określenia krytycznych momentów, które niosą ryzyko wywołania 
ogniska pandemii – mówiła Anna Niedziela. Począwszy od rejestracji 
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uczestników, poprzez korzystanie z ciągów komunikacyjnych 
i sal konferencyjnych, na cateringu kończąc – wszystko to niesie 
ryzyko zakażenia. Dlatego tak ważne jest zmniejszenie tego ryzyka 
poprzez ograniczenie liczby uczestników, inwestycje w technologie 
bezdotykowe, pomiar temperatury, ograniczenie kolejek do 
rejestracji, bezpieczny sposób serwowania cateringu i dystans 
społeczny. 

Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku ze względu na 
przestrzeń wystawienniczą musiało szczególnie skrupulatnie 
przygotować się do otwarcia w II etapie odmrażania gospodarki, 
wdrażając m.in. procedury uprzednio pozytywnie zaopiniowane 
przez stację sanitarno-epidemiologiczną i odpowiednio 
zabezpieczając budynek. Standardowo udostępniono zwiedzającym 
stacje dezynfekujące wraz z odpowiednimi informacjami 
dotyczącymi m.in. nakazu noszenia maseczek, liczby osób mogących 
przebywać w kolejce do kas i poszczególnych przestrzeniach. 
Zmieniono parametry techniczne budynku i zaadaptowano jedno 
z pomieszczeń na izolatkę. Ponadto wprowadzono dezynfekcję 
urządzeń, z których korzystają zwiedzający, m.in. audioprzewodników. 
– Etapowość otwierania obiektu wyszła nam na dobre, zdobyliśmy 
nowe doświadczenia. Teraz czekamy na możliwość organizacji 
wydarzeń zarówno komercyjnych, jak autorskich ze względu na 
rocznicę 40-lecia Solidarności – mówiła Beata Pawłowska.

Również Centrum Nauki Kopernik ponownie otworzyło swoją 
przestrzeń wystawienniczą, ograniczając zarazem liczbę 
zwiedzających do 400 osób. Wyłączono przy tym z użytku eksponaty, 
których szybka dezynfekcja jest niemożliwa lub utrudniona, i które 
stanowią zagrożenie epidemiczne. – Nasza przestrzeń podzielona 
jest na strefy, do której będzie mogła wejść określona liczba osób. 
Przygotowaliśmy również tablice i naklejki informacyjne, stacje 
dezynfekcyjne i maseczkomaty, w których zwiedzający będą mogli 
kupić maseczki, wyposażyliśmy pracowników w środki ochrony 
osobistej w postaci maseczek i rękawiczek – mówiła Anna Woda.

http://icekrakow.pl
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Maciej Herkt reprezentujący Poznań Congress Center zwrócił uwagę 
na fakt, jak istotne jest wypracowanie spójnych regulacji przez 
wszystkie venues w Polsce. – Poznań Congress Center jest dużym 
obiektem konferencyjnym, wystawienniczym i widowiskowym, co 
z jednej strony umożliwia zachowanie dystansu społecznego podczas 
organizowanych wydarzeń, a z drugiej jest ogromnym wyzwaniem 
w kwestii odpowiedniego zabezpieczenia tej przestrzeni – mówił 
Maciej Herkt. Do najważniejszych rozwiązań wypracowanych 
przez Poznań Congress Center należy przeniesienie sprzedaży do 
sieci, wprowadzenie bezdotykowych systemów kontroli dostępu, 
przystosowanie pojemności sal zgodnie z wymogami sanitarnymi, 
wydzielenie izolatek, itp. – Jesteśmy gotowi na przyjęcie gości, 
czekamy na możliwość powrotu do regularnej działalności, bo zdajemy 
sobie sprawę, jak ważny jest nasz obiekt dla otoczenia biznesowego – 
mówił na zakończenie. 

W kolejnej części spotkania moderująca dyskusję Paula Fanderowska 
zadała uczestnikom pytanie dotyczące efektywności wprowadzenia 
reżimu sanitarnego.

– Myślę, że każdy operator obiektów ma swoje obawy, czy procedury 
zadziałają, ale mam nadzieję, że damy radę, ponieważ i nam, 
i organizatorom, i uczestnikom zależy na bezpieczeństwie – mówiła 
Beata Pawłowska. 

Do pytania o niechęć ludzi do uczestnictwa w eventach odniosła 
się Anna Woda. Centrum Nauki Kopernik przeprowadziło badania 
wśród mieszkańców Warszawy: pytano ich m.in. o to, czy będą 
chętnie uczestniczyć w wydarzeniach i korzystać z oferty kulturalnej 
i rozrywkowej po pandemii. Respondenci deklarowali chęć korzystania 
z przestrzeni otwartych, takich jak ogrody botaniczne czy zoo. 
Z pewną ostrożnością wypowiadali się o powrocie do galerii i centrów 
nauki. – Prawie 50 proc. uczestników ankiety stwierdziło, że raczej nie 
odwiedzą naszego centrum w pierwszym miesiącu jego otwarcia pod 
zniesieniu restrykcji. Liczymy na to, że przekonamy ich,  
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że jest u nas bezpiecznie i powoli zaczną wracać zarówno zwiedzający, 
jak i organizatorzy spotkań – mówiła Anna Woda. 

O tym, jak przekonać organizatorów wydarzeń, opowiedział Maciej 
Herkt. – Szeroko zakrojone kampanie promocyjne to jeden z wielu 
sposobów do zachęcenia do powrotów. Staramy się aktywnie 
pozyskiwać zagraniczne konferencje i kongresy, pokazując nasze 
procedury, które mają przekonać organizatorów o tym, że jesteśmy 
w stanie zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom ich wydarzeń. 
Pokazujemy też innowacje i wskazujemy na możliwość organizacji 
wydarzeń hybrydowych – mówił.

Na pytanie o to, czy powinniśmy szukać wzorców za granicą, 
odpowiedziała Anna Niedziela z Lubelskiego Centrum 
Konferencyjnego, która rozmawiała m.in. z operatorami obiektów 
z Brukseli i Amsterdamu. – Podejście do tematu bezpieczeństwa jest 
wszędzie bardzo podobne. Potrzeba jest standaryzacja procedur na 
całym świecie. Zarówno organizatorzy, jak i uczestnicy wydarzeń 
powinni mieć świadomość, że warunkiem uczestnictwa będzie 
spełnianie przez nich pewnych standardów – mówiła.

Dyskusję podsumowali gospodarze spotkania: Michał Zalewski 
i Paula Fanderowska.– Jednego możemy być pewni: wszyscy jesteśmy 
gotowi na bezpieczny powrót do regularnej działalności – mówiła 
na zakończenie Paula Fanderowska, zapraszając równocześnie 
na kolejne webinarium Kraków Network, które zaplanowane jest 
w niedalekiej przyszłości.

DZIĘKUJEMY,  
ŻE BYLIŚMY 
RAZEM! 
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