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Znaczenie formy organizacyjnej convention bureaux 
dla ich działalności w miastach1

The Importance of Convention Bureaux Organisational Form 
for their Activity in Cities

Abstract: The purpose of this paper is to investigate the differences in appraisal of conven-
tion bureaux’ task according to organisational forms of these institutions. Thereby, it was 
indicated what the role of convention bureaux in cities and local meetings industry is. To 
achieve the research aim a survey among convention bureaux’ representatives was conduc-
ted. 73 foreign and 9 Polish managers sent back filled questionnaires. The survey was carried 
out respectively in 2016 third quarter and 2017 first quarter. The results show that conven-
tion bureaux working as public-private partnership are more specialised in bidding for me-
etings that institution acting as department of public authority.
Key words: convention bureau, CVB, business tourism, meeting industry, Poland

Wstęp

Turystyka biznesowa, określana też jako branża spotkań lub sektor MICE, jest jedną 

z dynamicznie rozwijających się form turystyki i sektorów gospodarki [Comas i Mo-

scardo 2005; ICCA 2010; Spiller 2002; Weber i Ladkin 2003]. Ważnym elementem tej 

sfery działalności są aktywności związane z  organizacją konferencji międzynarodo-

wych w  określonym regionie, które wymagają zaangażowania wielu różnych pod-

1 Artykuł został zrealizowany w ramach projektu „Rola convention bureau w kształtowaniu konkurencyjności 
miasta”, nr 2015/17/N/HS4/00386, sfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki.
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miotów [Zmyślony, Leszczyński 2014] nie tylko na etapie realizacji przedsięwzięcia, 

lecz także w  fazie ubiegania się o  prawa do goszczenia wydarzenia [UNWTO i  ETC 

2015]. Na obu etapach istotnym aktorem może być convention bureau jako instytu-

cja wspierająca rozwój lokalnej branży spotkań [Getz, Anderson, Sheehan 1998]. Jej 

podstawowa rola w regionie często jednak nie jest w pełni jasna [zob. Wang 2008] ze 

względu na różnorodne aktywności, które ten podmiot może podejmować, czy też 

formy organizacyjne, jakie może przyjmować.

W związku z  tym przedmiotem rozważań zawartych w artykule był zakres dzia-

łalności convention bureau. Z kolei celem badania było określenie, czy zadania tych 

podmiotów różnią się w zależności od form organizacyjnych, według których funk-

cjonują convention bureaux. Analizie poddano oceny ważności i stopnia realizacji za-

dań badanych podmiotów, dokonane przez osoby zarządzające convention bureaux. 

Ankietę internetową przeprowadzono wśród 9 polskich (na początku 2017) i 73 za-

granicznych respondentów (w połowie 2016 r.). Ocenie podlegało 12 zadań conven-

tion bureaux, wskazanych na podstawie analizy literatury.

Artykuł składa się z czterech części. W pierwszej kolejności przedstawiono, czym 

jest convention bureau i  jaką pozycję zajmuje w mieście. Wymieniono formy organi-

zacyjne, jakie może przyjmować ta instytucja, i  wskazano m.in. z  jakich przesłanek 

wynikają różnice w sposobach funkcjonowania opisywanych podmiotów. Następnie 

omówiono zastosowaną metodę badawczą, by później przejść do prezentacji wyni-

ków. W ostatniej części zebrano wnioski z badania, a artykuł zamyka zakończenie sta-

nowiące podsumowanie rozważań.

Pozycja convention bureau w mieście

Turystyka biznesowa koncentruje się przede wszystkim w  miastach, a  jednym z  jej 

podstawowych segmentów jest działalność związana z organizacją konferencji i  in-

nych spotkań [Davidson i  Cope 2003, s.  3]. Podstawowym elementem produktu 

w tym wypadku jest oferta określonego miasta2, na którą składa się szereg elemen-

tów, a za nie odpowiadają zarówno podmioty prywatne, jak i publiczne [por. Zmyś-

2  Oferta ta jest zbliżona dla segmentu spotkań i dla pozostałych aktywności w ramach turystyki biznesowej, 
a dodatkowo wymaga ona przeważnie takich samych działań promocyjnych. W związku z tym w dalszej 
części artykułu rozważania będą prowadzone dla branży spotkań, jednak wyniki analiz odnoszą się również 
do całościowego produktu turystyki biznesowej miasta.
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lony, Leszczyński, Zieliński 2014, ss. 121–122]. Stanowią oni grupę dostawców dóbr 

i  usług, których nabywcami mogą być organizatorzy spotkania (przedsiębiorstwa, 

stowarzyszenia itp.) i/lub jego uczestnicy. Z kolei w imieniu każdej ze stron rynku spo-

tkań mogą działać pośrednicy wyróżniający się chociażby doświadczeniem w organi-

zacji wydarzeń czy znajomością branży i lokalnych uwarunkowań [Cieślikowski 2014, 

s. 114; Davidson i Cope 2003, s. 9; Swarbrooke i Horner 2001, s. 7]. 

Jednym z pośredników występujących w imieniu lokalnych dostawców (a więc re-

prezentującym określone miasto) jest convention bureau. Takie określenie jego funkcji 

jest bardzo ogólne, ale prawdopodobnie tylko do takiego sformułowania nie miałaby 

zastrzeżeń większość autorów, którzy opracowali definicję convention bureau. Na prze-

strzeni lat powstało wiele prób wyjaśnienia istoty tego podmiotu, które choć nie są dia-

metralnie różne, to odmiennie rozkładają akcenty. Zdecydowana większość badaczy 

uznaje, ze działalność convention bureau koncentruje się na sferze marketingu i promocji 

regionu [Ford i Peeper 2008, s. 7; Golden-Romero 2007, s. 98; Majewski 2014, s. 61; Ro-

gers 2013, s. 399; Sidorkiewicz 2011, s. 138; Swarbrooke i Horner 2001, s. 342]. Można 

stwierdzić, że instytucja ta jest reprezentantem miasta [Beaver 2005, s. 110; Celuch 2005, 

s.  3], który dostarcza informacji i  zapewnia wsparcie organizatorom spotkań [Beaver 

2005, s. 110; Borodako, Berbeka, Rudnicki 2015, s. 24; Celuch 2005, s. 3; Kruczek, Zmyślo-

ny 2014, ss. 145–146; Pawlicz 2007, ss. 283–284]. Prawdopodobnie najbardziej komplek-

sowe ujęcie zaproponował R.B. Gartrell [1988, s.  21], wskazując na podstawową dzia-

łalność convention bureau (zabieganie o  konferencje), sposób działania (promowanie 

miasta) i cel, do którego ma doprowadzić (rozwój ekonomiczny lokalnej społeczności).

Ze względu na konieczność promowania miasta lub regionu przez convention 

bureau, autorzy zagraniczni wskazują na zbieżność między tą instytucją a destination 

management organisation (DMO), traktując często te określenia jako synonimy [Getz, 

Anderson, Sheehan 1998, s. 331]. Wynika to także z odmiennej ścieżki rozwoju con- 

vention bureaux w Ameryce Północnej i Europie – w USA pod koniec XIX w. powsta-

ły pierwsze instytucje tego typu, koncentrujące się początkowo na organizatorach 

i uczestnikach spotkań, by następnie rozszerzyć zakres działalności o inne segmenty 

turystów. Z kolei w Europie najpierw powoływano do życia DMOs, a dopiero znacz-

nie później (w drugiej połowie XX w.) convention bureaux, będące jednak z reguły od-

rębnymi podmiotami3. Z tego powodu w Ameryce Północnej opisywane organizacje 

działają przeważnie jako convention and visitors bureau (CVB), natomiast w  Europie 

3  Według tego scenariusza powstawały również convention bureaux w Polsce, ale tutaj są to relatywnie nowe 
instytucje, ponieważ zaczęto powoływać je do życia dopiero na początku XXI w. [zob. Celuch 2013, s. 52].
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DMO i  convention bureau często funkcjonują niezależnie od siebie [zob. Borodako, 

Berbeka, Rudnicki 2015, s. 25; Ford i Peeper 2007, s. 1105; Ford i Peeper 2008, ss. 47–

55; Rogers 2013, ss. 2–4; Spiller 2002, ss. 4–6; Seiser 2008, ss. 105–106].

Różnorodność definicji convention bureau i odmienne uwarunkowania historyczne 

mogą zatem wpływać na zróżnicowany zakres działalności tych podmiotów4. Nie wska-

zano również sztywnych ram organizacyjnych opisywanych instytucji. A.M. Morrison, 

S.M. Bruen i D.J. Anderson [1998, s. 3] twierdzą, że wśród convention bureuax można wy-

różnić podmioty: publiczne, quasi-publiczne, non profit i prywatne, a w raporcie UNW-

TO [2010, s. 4] wymieniono następujące potencjalne formy organizacyjne tych instytucji:

•	 partnerstwo publiczno-prywatne o charakterze non profit,

•	 przedsiębiorstwo finansowane przez sektor prywatny, 

•	 dział jednostki rządowej lub samorządowej,

•	 zrzeszenie gospodarcze.

Convention bureaux w poszczególnych miastach mogą więc funkcjonować na od-

miennych zasadach i  w  różnym stopniu realizować określone zadania przypisane do 

instytucji tego rodzaju. Wydaje się jednak, że najbardziej pożądana forma działania tych 

podmiotów to partnerstwo publiczno-prywatne. Umożliwia ona uwzględnienie intere-

sów dwóch stron związanych z rozwojem lokalnej branży spotkań, zapewnia conven-

tion bureau wiarygodność w  oczach zewnętrznych partnerów i  zwiększa potencjalny 

zakres działalności poprzez finansowanie z dwóch różnych źródeł [Pawlicz 2007, s. 285].

Metoda badawcza

W artykule postanowiono sprawdzić, czy zakres działalności convention bureaux różni 

się w zależności od form organizacyjnych, według których te podmioty funkcjonują. 

Dlatego przeprowadzono badanie wśród przedstawicieli polskich i zagranicznych con- 

vention bureaux. Osoby zarządzające nimi wskazano jako respondentów, ponieważ 

powinni oni dysponować szeroką wiedzą na temat działalności badanych podmio-

tów i  wykazywać się znajomością lokalnej branży. E-maile z  prośbą o  wypełnienie 

ankiety przesłano do 290 menedżerów zagranicznych oraz 11 polskich convention bu-

reaux. W wypadku pierwszej grupy podmiotów otrzymano zwrot odpowiedzi równy 

25%. W badaniu wzięli również udział zarządzający wszystkimi miejskimi convention 

4  Y. Wang [2008, s. 193] wymienia aż 10 ról, jakie convention bureau może odgrywać w mieście/regionie i lo-
kalnej branży spotkań.
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bureaux w Polsce, z wyjątkiem dwóch podmiotów, które nie funkcjonowały podczas 

przeprowadzania ankiety (pierwszy kwartał 2017 r.). Cały proces badawczy, obejmu-

jący przygotowanie i realizację badania, zajął okres od maja 2016 r. do marca 2017 r.

Na podstawie krytycznej analizy literatury przedmiotu wyodrębniono 12 pod-

stawowych zadań convention bureau odnoszących się m.in. do kwestii przywództwa 

i współpracy w mieście, biernego i aktywnego pozyskiwania spotkań czy kreacji lo-

kalnego, kompleksowego produktu. Lista zadań przedstawia się następująco:

•	 odpowiadanie na zapytania organizatorów spotkań (zadanie nr 1),

•	 poszukiwanie organizatorów i składanie ofert (2),

•	 pośredniczenie między organizatorem a  przedstawicielami lokalnej branży 

spotkań (3),

•	 współpraca z innymi convention bureaux (narodowym, krajowymi i zagranicz-

nymi) (4),

•	 wytyczenie kierunków rozwoju branży spotkań (5),

•	 prowadzenie badań dotyczących branży spotkań (6),

•	 tworzenie kompleksowego produktu lokalnej branży spotkań (łączenie ofert 

pojedynczych podmiotów) (7),

•	 koordynacja działań i  tworzenie warunków do współpracy w  branży spo-

tkań (8),

•	 podkreślanie znaczenia branży spotkań w środowisku lokalnym (9),

•	 pośredniczenie w relacjach między branżą spotkań a władzami miasta (10),

•	 pośredniczenie w relacjach między branżą spotkań a innymi podmiotami (in-

stytucjami finansowymi, kulturalnymi itp.) (11),

•	 promocja lokalnego produktu branży spotkań (12).

Zadania te stanowiły podstawę pierwszej części kwestionariusza, w której respon-

denci oceniali w  skali od 1 do 5, jak ważne są powyższe aktywności w  działalności 

każdego convention bureau i  w  jakim stopniu są one realizowane w  reprezentowa-

nym przez nich podmiocie. Druga grupa pytań dotyczyła podstawowych informacji 

na temat danego convention bureau, takich jak jego liczba pracowników, wysokość 

rocznego budżetu czy forma organizacyjna.

Do analizy danych odnoszących się do oceny zadań badanych instytucji wykorzy-

stano metodę IPA (Importance-Performance Analysis [Martilla i James 1977]), czyli ana-

lizę ważności i  realizacji [Biesok i Wyród-Wróbel 2015; Pujdak-Brzezinka 2005]. Opra-

cowano tę metodę na potrzeby badania satysfakcji klientów z określonych atrybutów 

dóbr i usług [Martilla i James 1977], lecz z czasem zaczęto z powodzeniem rozszerzać 
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jej zastosowanie np. o ocenę produktów turystycznych i analizę atrakcyjności czy kon-

kurencyjności regionów turystycznych [Caber, Albayrak i Matzler 2012; Enright, New-

ton 2004; Mihalic 2013]. Istota tej metody sprowadza się do sporządzenia macierzy, 

na której współrzędnymi punktów są oceny ważności oraz stopnia realizacji poszcze-

gólnych zadań convention bureau. Z kolei każdy punkt leży w jednej z ćwiartek wyzna-

czonych przez wartości średnie i tym samym jego położenie wskazuje na sugerowany 

kierunek działania w odniesieniu do danego zadania. Cztery możliwe drogi działania 

to [Martilla, James 1977, s. 78]:

•	 skoncentruj się na tym (ćwiartka A),

•	 kontynuuj działania (B),

•	 niski priorytet (C),

•	 możliwy nadmierny wysiłek (D),

które wiążą się z utrzymaniem określonej aktywności na dotychczasowym poziomie 

(B i C) albo koniecznością poświęcenia jej większej (A) lub mniejszej uwagi (D). 

Wyniki

Ostatecznie badanie przeprowadzono wśród przedstawicieli 73 zagranicznych oraz 9 

polskich convention bureaux. Podczas analizy skoncentrowano się na ocenach ważności 

i realizacji zadań tych podmiotów w podziale na instytucje o różnej formie organizacyj-

nej5. Najliczniej reprezentowane są convention bureau działające na zasadach partnerstwa 

publiczno-prywatnego o charakterze non profit oraz funkcjonujące jako dział jednostki 

rządowej lub samorządowej (wykres  1). Wśród podmiotów zagranicznych przeważała 

pierwsza grupa instytucji, a wśród polskich – druga. W dalszej analizie uwzględniono tyl-

ko convention bureaux reprezentujące wymienione wcześniej dwie formy organizacyjne. 

Respondenci często wskazywali również odpowiedź „inna”, obejmującą inne, niewymie-

nione w kwestionariuszu rozwiązania, jak np. fundacja, organizacja non profit w całości fi-

nansowana ze środków prywatnych czy niezależne przedsiębiorstwo powołane do życia 

przez lokalne władze. Różnorodność wymienianych form potwierdza duże zróżnicowa-

nie convention bureaux pod względem organizacji tych podmiotów.

Opracowano dwie odrębne macierze IPA dla zagranicznych i  polskich convention 

bureaux, na których porównano oceny zadań w podmiotach funkcjonujących jako part-

5  Podczas realizacji badania w pytaniu o formę organizacyjną convention bureaux zastosowano podział za-
proponowany przez UNWTO [2010, s. 4].
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nerstwo publiczno-prywatne lub jako dział jednostki publicznej. W wypadku zagranicz-

nych instytucji większość zadań została oceniona podobnie (wykres 2). Nawet wartości 

średnie, wyznaczające granice ćwiartek, były zbliżone. Średnie oceny ważności niemal 

się pokrywały, a różnice wystąpiły dla średnich ocen realizacji, choć wszystkie były dość 

wysokie (powyżej 4). Wśród zadań uznanych za bardzo ważne i w dużym stopniu re-

alizowane (ćwiartka  B) wymieniono: odpowiadanie na zapytania organizatorów (1), 

promocję miasta (12) oraz podkreślanie znaczenia lokalnej branży spotkań (9). Z kolei 

niższy priorytet (ćwiartka C) przyznano obowiązkom polegającym na prowadzeniu ba-

dań rynku (6), tworzeniu lokalnego produktu branży spotkań (7), współpracy z innymi 

convention bureaux (4), pośredniczeniu w relacjach między przedsiębiorcami a władza-

mi miasta (10) oraz innymi podmiotami (11).

Wykres 1. Polskie i zagraniczne convention bureaux według formy organizacyjnej

Źródło: opracowanie własne.

Różnice w ocenach wystąpiły w wypadku czterech zadań (wykres 2). Convention bu-

reaux działające w strukturach publicznych powinny więcej uwagi poświęcić na aktywne 

pozyskiwanie spotkań (zadanie nr 2 w ćwiartce A), które jest w dużym stopniu realizowa-

ne przez drugą grupę podmiotów. Z kolei w instytucjach o charakterze publiczno-pry-

watnym więcej zainteresowania wymaga kształtowanie relacji między organizatorami 

spotkań a  lokalnymi podmiotami (3) oraz wyznaczanie kierunków rozwoju branży (5), 

podczas gdy w jednostkach samorządowych zadaniom tym przyznano niższy priorytet 

i prawdopodobnie ponoszono zbyt dużo wysiłków na ich realizację (ćwiartka D). Różnice 

w ocenach wystąpiły również w wypadku koordynacji działań przez convention bureau 

i tworzeniu przez nie warunków do współpracy w branży spotkań (8). W podmiotach pu-

blicznych przywiązuje się do niego dużo uwagi (ćwiartka B) w przeciwieństwie do insty-

tucji funkcjonujących w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (ćwiartka C).

Znaczenie formy organizacyjnej convention bureaux dla ich działalności w miastach
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Większe zróżnicowanie ocen można zaobserwować dla polskich convention bure-

aux, co wynika z  większego rozrzucenia punktów oraz odległości między granicami 

ćwiartek na macierzy IPA (wykres 3). Ponadto aż dla połowy zadań należy wskazać od-

mienne rekomendacje dla podmiotów publicznych oraz publiczno-prywatnych. Takie 

same wytyczne w zakresie kontynuacji dotychczasowych działań obejmują aktywno-

ści związane z: odpowiadaniem na zapytania organizatorów spotkań (1), promocją 

miasta (12) oraz pośredniczeniem w relacjach między branżą i władzami miasta (10). 

Podobna strategia powinna być również prowadzona dla następujących zadań, które 

jednak charakteryzowały się niższymi ocenami ważności i realizacji: współpraca z inny-

mi convention bureaux (4), wytyczanie kierunków rozwoju branży spotkań (5) oraz kre-

owanie w niej warunków do współpracy i koordynowanie prowadzonych działań (8).

Odmienne rekomendacje, zgodnie z  interpretacją macierzy IPA (wykres  3), 

wskazano dla: poszukiwania organizatorów i  składania ofert (2), prowadzenia ba-

dań (6), tworzenia lokalnego, kompleksowego produktu (7), podkreślania znacze-

nia branży spotkań w mieście (9), a także kształtowania relacji między miejscowymi 

przedsiębiorcami a organizatorem spotkania (3) i innymi podmiotami (11). Pierwsze 

z wymienionych zadań jest w dużym stopniu realizowane przez convention bureaux 

o charakterze partnerstwa publiczno-prywatnego (ćwiartka B), natomiast większej 

uwagi wymaga w  instytucjach publicznych (ćwiartka A). Do odwrotnej sytuacji 

dochodzi w wypadku pośredniczenia w relacjach między organizatorem a lokalną 

branżą spotkań (3). 

Respondenci reprezentujący podmioty publiczne wysoko ocenili potrzebę pro-

wadzenia badań (6 – ćwiartka  B), w  przeciwieństwie do przedstawicieli instytucji 

publiczno-prywatnych (ćwiartka  C), którzy z  kolei większe znaczenie przypisali ko-

nieczności tworzenia kompleksowego produktu miasta na rynku spotkań (7). Zbliżo-

nymi ocenami ważności w obu grupach respondentów charakteryzowało się zadanie 

polegające na podkreślaniu znaczenia branży spotkań w mieście (9). Ze względu na 

odmienne wartości graniczne znalazło się ono w ćwiartce B w wypadku podmiotów 

publicznych, a w ćwiartce D – publiczno-prywatnych. Ostatnią różnicę odnotowano 

dla pośredniczenia przez convention bureau między przedsiębiorcami lokalnej bran-

ży spotkań a innymi podmiotami przyczyniającymi się do rozwoju tego sektora (11). 

Menedżerowie instytucji funkcjonujących w ramach partnerstwa publiczno-prywat-

nego temu zadaniu przyznali najniższe oceny spośród wszystkich wymienionych 

(ćwiartka C), natomiast respondenci z podmiotów działających w strukturach admi-

nistracyjnych uznali, że tej aktywności powinni poświęcić więcej uwagi (ćwiartka A).

Znaczenie formy organizacyjnej convention bureaux dla ich działalności w miastach
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Wnioski

Analizując przedstawione wyniki, należy podkreślić, że zdecydowana większość za-

dań została oceniona jako ważna i w dużym stopniu realizowana w badanych pod-

miotach (wartości zbliżone lub przekraczające 4 w  pięciostopniowej skali). Reko-

mendacje wynikające z interpretacji macierzy IPA powinny być więc raczej ostrożne 

i akcentować, które obowiązki powinny się znaleźć w centrum zainteresowania osób 

zarządzających convention bureaux, a którym należałoby przyznać niższy priorytet, co 

nie jest jednak równoznaczne z zaniechaniem określonych działań. Ponadto, chociaż 

część zadań zostało ocenionych podobnie, to w wielu wypadkach istnieją różnice nie 

tylko pomiędzy podmiotami funkcjonującymi w  ramach odmiennych form organi-

zacyjnych (jako instytucje publiczne lub publiczno-prywatne), lecz także pomiędzy 

polskimi i zagranicznymi convention bureaux.

Za kluczowe zadania badanych podmiotów uznano odpowiadanie na zapyta-

nia organizatorów oraz promocję miasta na rynku spotkań. Rola convention bureau 

w zarządzaniu lokalnym produktem turystyki biznesowej sprowadza się więc przede 

wszystkim do funkcjonowania jako pierwszy punkt kontaktowy dla organizatorów 

spotkań i  innych wydarzeń, który wpływa na wizerunek miasta i  skłania do zainte-

resowania jego ofertą, a  już zainteresowanym udziela szczegółowych informacji. 

W wypadku podmiotów działających w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego 

widoczny jest dodatkowo proaktywny charakter tych podmiotów, wynikający z przy-

kładania wagi do poszukiwania organizatorów, którzy mogliby zdecydować się na 

organizację spotkania w danym mieście oraz z dostrzegania konieczności wchodze-

nia w interakcje między nimi a przedsiębiorcami tworzącymi lokalną branżę spotkań. 

W  zagranicznych instytucjach aktywność ta jest dodatkowo związana z  możliwo-

ścią wytyczania kierunków rozwoju sektora. Forma partnerstwa sama w  sobie na-

rzuca współpracę między podmiotami publicznymi i  prywatnymi oraz konieczność 

uwzględniania potrzeb obu stron, przez co convention bureau może być postrzega-

ne jako lider w lokalnej branży, a tworzenie warunków do współpracy i koordynacja 

działań nie są tak ważne, jak w  wypadku instytucji funkcjonujących w  strukturach 

administracji publicznej. Dodatkowo, mimo zwiększonych wysiłków, aktywność ta 

może nie przynosić spodziewanych efektów.

Zdecydowanie większe różnice w ocenach zadań odnotowano dla polskich con- 

vention bureaux. Może to wynikać z faktu, że instytucje te funkcjonują od stosunko-

wo niedługiego czasu i w każdej z nich osobno wypracowywany jest indywidualny 
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sposób działania, który może być na bieżąco modyfikowany ze względu na proces 

uczenia się i zbieranie kolejnych doświadczeń. W instytucjach publiczno-prywatnych 

ponownie zauważalna jest ich aktywna rola w pozyskiwaniu spotkań, a także większa 

specjalizacja na wąskiej grupie zadań nakierowanych na kreację produktu, jego pro-

mocję i „dostarczenie” nabywcy (organizatorowi spotkania). Co ciekawe w tych pod-

miotach wyżej oceniono stopień realizacji obowiązków związanych z kształtowaniem 

relacji między przedsiębiorcami a władzami miasta, czego można by się spodziewać 

raczej po instytucjach publicznych. Możliwe, że ze względu na formę partnerstwa pu-

bliczno-prywatnego tym bardziej podkreślana jest potrzeba dialogu i pośredniczenia 

w relacjach między dwiema powyższymi grupami podmiotów.

Zakończenie

Branża spotkań – czy szerzej turystyka biznesowa – jest ważnym sektorem w  mia-

stach, którego rozwój może w  dużym stopniu zależeć od działalności convention 

bureau. Sprowadza się ona przede wszystkim do wypromowania określonego miej-

sca jako znakomitej lokalizacji na organizację spotkań i innych wydarzeń, a także do 

kontaktu z  ich organizatorami w  celu przedstawienia kompleksowej oferty danego 

miasta. Aktywności te wymagają z kolei współpracy zarówno z przedsiębiorcami, jak 

i z przedstawicielami władz lokalnych, którą może ułatwić funkcjonowanie przez con- 

vention bureau na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego. Przeprowadzone 

badanie wykazało, że przyjęcie takiej formy organizacyjnej może być pewnym ułat-

wieniem, szczególnie w początkowej fazie rozwoju tych instytucji, co obrazuje przy-

kład polskich podmiotów. W wypadku zagranicznych convention bureaux różnice były 

mniejsze, choć instytucje publiczno-prywatne wykazywały się większą aktywnością 

w pozyskiwaniu spotkań dla miasta. Analizy opisywanego zagadnienia powinny być 

jednak kontynuowane i uwzględnić chociażby zadania, które convention bureaux re-

alizują, a  nie zostały wskazane w  kwestionariuszu, czynniki determinujące funkcjo-

nowanie tych instytucji w miastach czy ocenę działalności tych podmiotów przez ich 

interesariuszy.
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