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1.1. Przemysł spotkań w Polsce w 2017 roku 
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 W Polsce organizuje się coraz więcej wydarzeń, które spełniają kryteria określone przez 

Światową Organizację Turystyki: 1) gromadzą co najmniej 10 osób, 2) trwają minimum 4 

godziny, 3) miejsce, w którym się odbywają zostało opłacone celem tego spotkania. W 2017 

roku – jak wynika z raportu opublikowanego przez Poland Convention Bureau i Polską 

Organizację Turystyczną - odbyło się łącznie 44437 tego typu wydarzeń, co stanowi wzrost  

o 12,3 proc. w relacji do ubiegłego roku.  

 

 Blisko połowa zorganizowanych eventów to wydarzenia, w których uczestniczyło więcej niż 50 

osób (21152). Ponad 2/3 tego typu spotkań odbywało się w obiektach hotelowych, a ich średni 

czas trwania wynosił 1,5 dnia. Goście z zagranicy uczestniczyli w około 20 proc. wydarzeń 

zorganizowanych w 2017 roku w Polsce. 

 

 Najwięcej spotkań odbyło się w sezonie wiosennym i jesiennym, odpowiednio w miesiącach 

marzec – czerwiec oraz wrzesień – listopad.  

 

 W rankingu ICCA (International Congress and Convention Association) Polska zajęła 18. 

miejsce pod względem liczby zorganizowanych spotkań spełniających jednocześnie trzy 

warunki: 1) organizowanych cyklicznie, 2) skupiających min. 50 uczestników, 3) gromadzących 

uczestników pochodzących z co najmniej 3 różnych krajów. W 2017 roku w Polce odbyło się 

łącznie 216 wydarzeń spełniających te kryteria. Pierwsze miejsce w rankingu miały Stany 

Zjednoczone z 941 spotkaniami, a ostatnie Dania, w której odbyły się 203 tego typu eventy. 



 

  

 

 

 

1.2. Liczba i rodzaj wydarzeń w Polsce 
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Każdego roku w Polsce organizowanych jest coraz więcej wydarzeń, w których udział bierze 

minimum 10 osób. W ubiegłym roku odbyło się łącznie 44437 tego rodzaju spotkań, a dynamika 

wzrostu w ostatnich dwóch latach wyniosła odpowiednio w 2016 r. – 16,4 proc. r/r i w 2017 r.  – 

12,3 proc. r/r. Największy wzrost liczby spotkań nastąpił w 2015 roku, w którym odbyło się aż  

o 86,7 proc. więcej eventów w relacji do poprzedniego roku. 

 

Połowę wydarzeń, w których uczestniczyło co najmniej 50 uczestników, stanowiły konferencje  

i kongresy (50 proc.). Natomiast 47 proc. to spotkania firmowe, czyli np. szkolenia, warsztaty, 

seminaria, konferencje prasowe lub wydarzenia motywacyjne. Targi odbywające się z reguły na 

terenie obiektów wystawienniczych stanowiły w 2017 roku 3 proc. wszystkich eventów. 
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1.3. Struktura branżowa i zleceniodawcy wydarzeń 
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Wydarzenia dla firm świadczących usługi lub zajmujących się handlem, których działalność nie 

wiąże się z wytwarzaniem nowych dóbr, stanowiły 28 proc. wszystkich spotkań w 2017 roku. 

Dokładnie 18 proc. eventów miało charakter ekonomiczno-polityczny, natomiast najmniejszy 

udział miały spotkania związane z przetwarzaniem informacji i komunikacją (8 proc.). 

 

 Zleceniodawcą większości wydarzeń w Polsce w ubiegłym roku były przedsiębiorstwa  

(76 proc.). Pozostałe spotkania zostały zorganizowane przez sektor publiczny oraz organizacje 

non profit, a ich udział wyniósł odpowiednio po 12 proc.  
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1.4. Wydarzenia w wybranych miastach w Polsce  
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 Najwięcej wydarzeń w 2017 roku odbyło się w Warszawie. Podczas 9024 spotkań, udział wzięło 

łącznie 1,84 mln osób, a organizatorem aż 88 proc. eventów były przedsiębiorstwa. Drugim 

miastem o tak wysokim odsetku wydarzeń zlecanych przez firmy był Lublin, w którym sektor 

biznesowy odpowiadał za 82 proc. spotkań. 

 

 W Krakowie zorganizowano 3151 spotkań, w których uczestniczyło 0,56 mln osób. Warto 

jednak zauważyć, że kolejnym pod względem liczby wydarzeń mieście – Poznaniu, odbyło się 

2389 eventów, tj. o 762 mniej niż w Krakowie, a udział w nich wzięło 1,3 mln osób, czyli aż  

o 0,74 mln więcej niż w Krakowie.  



1.5. Keralla Research Instytut Badań i Rozwiązań B2B 
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Keralla Research Instytut Badań i Rozwiązań B2B 

ul. Kazimierza Wielkiego 67, 50-077 Wrocław 
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