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Do  
Prezydent Miasta Katowice 
Przewodniczącego Rady Miasta Katowice 
Radni Miasta Katowice 

 
 

 
APEL BRANŻY SPOTKAŃ I TURYSTYKI BIZNESOWEJ 

 
 
Szanowny Panie Prezydencie,  
Szanowny Panie Przewodniczący, 
Szanowni Państwo Radni, 
 
 Branża spotkań i wydarzeń jest jedną z tych, które najmocniej ucierpiały z powodu 
pandemii COVID-19. Możliwość organizacji konferencji i imprez wystawienniczych 
wstrzymano w pierwszej kolejności i najpóźniej przywrócono. Mimo zniesienia obostrzeń, 
epidemia nadal nie pozwala działać branży spotkań i wydarzeń w skali zapewniającej 
przedsiębiorstwom bezproblemowe utrzymanie. Wiele firm jest dziś w trudnej sytuacji  
lub na skraju zapaści i choć wszyscy próbujemy przystosować się do „nowej normalności”,  
bez wsparcia i impulsu do rozwoju, szybki powrót do stanu sprzed 2020 r. jest niemożliwy. 
 
 Starając się przywrócić potencjał konferencji, targów oraz wydarzeń kulturalno-
rozrywkowych organizujemy od kilkunastu tygodni wydarzenia, które po wdrożeniu 
wytycznych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Rozwoju oraz 
Głównego Inspektora Sanitarnego są bezpieczne. Jednak zainteresowanie tego typu ofertą, 
wśród wystawców, jak i odwiedzających, jeszcze nie wróciło do stanu sprzed pandemii. 
  
 Branża spotkań, targów, turystyki, kongresów, hoteli, centrów kongresowych  
i aren oraz gastronomi to do tej pory ok. 10% polskiego PKB. Przed pandemią sektor MICE był 
źródłem silnych impulsów rozwojowych dla wielu biznesów i miejskiej infrastruktury. Katowice 
stanowią tego emblematyczny przykład. Miasto postawiło na rozwój sektora spotkań  
i stworzyło odpowiednią infrastrukturę, co na przełomie ostatnich lat okazało się doskonałą 
decyzją. Branża MICE z roku na rok znacząco rośnie, a razem z nią powiązane usługi takie  
jak hotele, gastronomia, transport, rozrywka, nowe biurowce. W 2019 r. uczestnicy wydarzeń 
pozostawili w Katowicach 210 000 000 zł. Szacujemy, że wydatki organizatorów imprez mogły 
sięgać 300 000 000 mln zł. Wydarzenia ulokowane w Spodku i Międzynarodowym Centrum 
Kongresowym stanowiły ponadto jedną z podstaw budowania wizerunku miasta. 
 
 Włodarze wielu miast rozumieją siłę i znaczenie branży spotkań dla rozwoju  
i dobrobytu innych powiązanych branż. Przy staraniach władz samorządowych konferencja 
Impact CEE odbyła się w tym roku Poznaniu, Szczecin gościł Galę Fryderyk Festiwal 2021,  
a w Gdańsku odbędzie się World Skills Poland, są to wydarzenia które odbywały się lub mogły 
się odbyć w Katowicach. Uważamy za zasadne, aby Katowice – dysponujące Spodkiem  



i nowoczesnym centrum kongresowym – wspierały organizatorów  
i przyciągały wydarzenia, które pozwolą utrzymać przemysł spotkań jako jeden z filarów 
rozwoju turystyki i kluczowe narzędzie odbudowy miasta po pandemii. 
 
 Wierzymy, że najgorszy czas jest już za nami i pragniemy szybkiego powrotu na ścieżkę 
wzrostu. Chcemy przywrócić wydarzenia, które cyklicznie odbywają się w Katowicach  
i bez których nie sposób wyobrazić sobie regionalnego rynku spotkań a także kreować nowe 
imprezy. Chcąc utrzymać potencjał i skalę miejskich wydarzeń, potrzebne jest nie tylko 
zaangażowanie i chęci organizatorów, ale i wsparcie systemowe. 
 
 Z tego powodu zwracamy się z apelem o wsparcie w pozyskiwaniu nowych wydarzeń 
dla Miasta Katowice i zapewnienie w budżecie odpowiednich środków na ten cel. Zdając sobie 
sprawę z niełatwej sytuacji finansowej polskich samorządów, wnioskujemy o przynajmniej 
zachowanie dotychczasowej wartości w budżecie na wsparcie turystyki biznesowej  
tj. min. 9 000 000 zł. Z perspektywy budżetu miasta należy na tę wartość patrzeć  
jak na inwestycję, która przyniesie odpowiedni zwrot. Mechanizm ten przez ostatnie lata 
bardzo dobrze się sprawdzał i jest ważnym elementem zachęcających organizatorów  
do realizacji wydarzeń właśnie w Katowicach. 
 
 Środki te z największą efektywnością powinny zostać przeznaczone na zwiększenie 
wysokości wsparcia finansowego przez miasto Katowice w formie bezpośredniego 
dofinansowania lub na wykup świadczeń promocyjnych w celu wsparcia organizatorów 
dotkniętych skutkami pandemii koronawirusa i jednocześnie zarządzania rozwojem miasta 
Katowice jako ośrodka wielkich wydarzeń. 
 
 Liczymy na zrozumienie i szybkie działania wspierające w tej trudnej sytuacji. 
 
 
Sygnatariusze:  
  

1. Alta Soft Sp. J., Lucjan Bojdak  
2. Alta Soft Sp. J., Aleksandra Bojdak  
3. Astra Biuro Promocji i Wystaw, Eugeniusz Kropka  

4. Bazylia 4U Sp. z o.o., Mariusz Kaszuba  

5. Brill AV Media sp. z o.o., Michał Czerniak 

6. BSC AV Sp. z o.o., Jarosław Pasko 

7. Business Service Galop, Krystyna Gołąbek  

8. Centrum Usługowo-Doradcze, Katarzyna Wawer  

9. Deli Catering, Damian Wiatrak  

10. DŻEM S.C. L. Martinek i Wspólnicy, Martinek Leszek 

11. Estrada Rybnicka Sp. z o.o., Wojciech Lala  

12. Eurobusiness-Haller, Barbara Haller de Hallenburg  

13. JUTARK Sp. z o.o., Jarosław Szkutak  

14. MAESTRO, Zuzanna Świeściak  

15. Masters Catering Sp. z o.o., Marcin Cieślikowski 

16. Horeca Service s.c., Mateusz Ross  



17. MegaClub Events, Tomasz Breś  

18. moodro bistro&cafe/moodro restaurant/moodro city, Magdalena Bugaj  

19. More Music Agency, Adam Godziek  

20. More Music Agency, Adam Pomian 

21. MOTIONMUSIC, Jerzy Kupczak  

22. M-Team sp. z o. o. sp. k., Leszek Martinek  

23. Pixel Multimedia, Dominik Kuźma  

24. Planeta Smaku Sp. z o.o. Sp. K., Marek Furczyk 

25. Proarte, Grzegorz Siedlarek  

26. Proarte Media, Florentyna Siedlarek  

27. Promocja Targi, Wioletta Ochman  

28. proMOTION Sp. z o.o., Piotr Kubica  

29. PTWP Event Center Sp. z o.o., Marcin Stolarz  

30. PTWP S.A., Wojciech Kuśpik  

31. PUNKT EXPO S.C., Adam Szymonek 

32. Restauracja prowansalska C’est si bon, Agata Januszek 

33. Q Hotel, Katarzyna Gaweł  

34. SHADOK AV SP. z o.o. Sp.k., Grzegorz Piechuła 
35. Twister, Grzegorz Nowak  

36. Twister, Katarzyna Nowak 
37. Vienna House Easy Katowice, Anna Gorczyca-Dziewięcka  
38. WATS Sp. z o.o.,  Ewa Korepta 
39. YUMI Sp. z o.o., Filip Marona 

 


