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Rekomendowani PCO w Polsce 



PCO = Profesjonalny Organizator  
Kongresów – zakres usług  

 zarządzanie programem, obsługa prelegentów 
 marketing, komunikacja, promocja 
 budżetowanie, zarządzanie finansami 
 zarządzanie wystawcami i sponsorami 
 prowadzenie rejestracji, obsługa streszczeń 
 wybór obiektu konferencyjnego  
 zarządzanie dostawcami i podwykonawcami 
 opracowanie i druk materiałów konferencyjnych 
 rezerwacje hotelowe, wycieczki, transfery 
 program socjalny  



Rola PCO w kongresie 

 niezależny PCO, partner organizacyjny 
 In-house PCO (wewnętrzna jednostka międzynarodowego 

stowarzyszenia, powołana do organizacji kongresów tego 
stowarzyszenia) 

 Core PCO (niezależny PCO, który posiada wieloletnią umowę z 
międzynarodowym stowarzyszeniem na organizację kongresów) 

 AMC (Association Management Company – firma prowadząca 
kompleksową obsługę  biura międzynarodowego stowarzyszenia 
i wszystkich jego wydarzeń) 



Lokalny KO a niezależny PCO 

 lokalne stowarzyszenie wyznacza Przewodniczącego 
Kongresu i członków Komitetu Organizacyjnego(KO) 

 KO / PCO  - kompleksowa organizacja i wybór 
podwykonawców 

 KO / PCO – pełna odpowiedzialność programowa i 
finansowa 

 Zalety: doskonała znajomość lokalnych uwarunkowań, 
płynna komunikacja, pełna kontrola budżetu, zysk pozostaje 
w lokalnym stowarzyszeniu   

 Wady: nie znam  



Lokalny KO a „In-house PCO” 
 „In-house PCO” zawsze broni interesów międzynarodowego 

stowarzyszenia,  odpowiedzialny za planowanie, budżet i 
organizację konferencji,  

 „In-house PCO” ustala instrukcję i nadzoruje zadania zlecone 
lokalnemu KO, wybiera lokalnego PCO lub DMC 

Zalety – utrzymanie jednej wiarygodnej bazy danych, znajomość 
potrzeb konferencji i zachowań delegatów 

Wady – brak motywacji dla lokalnego KO, zysk pozostaje w 
międzynarodowym stowarzyszeniu, brak znajomości lokalnych 
uwarunkowań, konferencja może być pozbawiona lokalnego 
smaku 

 



Lokalny KO a Core PCO 
 Międzynarodowe stowarzyszenie zawiera umowę z 

zewnętrznym PCO na organizację jego kongresów na 
określony czas  

 Core PCO oferuje swoja wiedzę, doświadczenie, systemy i 
zasoby, co pozwala na obniżenie kosztów w stowarzyszeniu  

 Core PCO często przejmuje na siebie ryzyko finansowe  

 Core PCO zwykle potrzebuje wsparcia lokalnego PCO lub 
DMC 

Zalety i wady – jak In-house PCO  



Lokalny KO a AMC  
 AMC udostępnia stowarzyszeniu siedzibę i prowadzi pełną 

obsługę jego biura 
 AMC oferuje wiedzę, doświadczony personel, 

powierzchnię biurową wraz z wyposażeniem 
 AMC wyręcza stowarzyszenie we wszystkich działaniach 

administracyjnych, często podejmuje się organizacji jego 
kongresów  

 Stowarzyszenie zachowuje nazwę, zarząd, stronę 
internetową, płaci AMC za jego usługi 

Zalety i wady – jak In-house PCO 

 



Ewolucja PCO Business 

 LOC (Local Organizing Committee) – Lokalny 
Komitet Organizacyjny / Independent PCOs 

  
  In-house PCOs 
  
 Core PCOs 
  
 AMCs (Association Management Company)  
 



Networking, wymiana know-how 

Dla PCOs 

 International Association of Professional Congress 
Organizers (IAPCO) 

 Association Managment Companies Institute 
(AMC Intitute) 

 European Federation of Associations of 
Professional Congress Organizers (EFAPCO) 

 



Wsparcie marketingu i sprzedaży 

International Congress and Convention Association 
(ICCA) 

 Członkowie ze wszystkich sektorów przemysłu 
spotkań 

 Własna baza  stowarzyszeń i spotkań 

 Worshopy klient / dostawca 

 Business Leads Exchange  

 



Wsparcie marketingu i sprzedaży  
Union of International Associations (UIA) 

 Własna baza stowarzyszeń 

Mieszane stowarzyszenia (klienci/dostawcy) 

 MPI – Meeting Professionals International 

 SITE – Society of Incentive Travel Executives 

 PCMA – Professional Conference Management Association 

 ASAE – American Society of Association Executives 

 ESAE – European Society  

 of Association Executives 



Oferta edukacyjna 

 ECM Summer School 

 ICCA Research  Sales & Marketing Program 

 Forum of Young Professionals at EITBM 

 IAPCO Annual Seminar 

 DMAI Destination Sales Trainings I & II 

 Coroczne kongresy i szkolenia stowarzyszeń 
przemysłu spotkań 

 



Program Ambasadorów Kongresów  

Założenia programu 
 Odbiorcy: reprezentanci świata nauki, kultury, sportu, 

biznesu i innych środowisk zawodowych, a w szczególności 
osoby pełniące różne funkcje we władzach stowarzyszeń i 
organizacji międzynarodowych, stali uczestnicy 
międzynarodowej wymiany naukowej, kulturalnej i 
gospodarczej.  

 Wzór: program marketingowy Irlandii, służący przyciąganiu  
do kraju międzynarodowych kongresów i konferencji.  

 W Irlandii program w ciągu trzech pierwszych lat 
funkcjonowania przyniósł wzrost liczby konferencji i 
kongresów o kilkaset procent.  



Program Ambasadorów Kongresów Polskich 
Początki programu w Polsce: 
 1998  z inicjatywy SKKP zapoczątkowano Program Ambasadorów 

Kongresów Polskich.  
 Organizatorami Programu Ambasadorów Kongresów Polskich są 

wspólnie Polska Organizacja Turystyczna (Convention  Bureau of 
Poland) i Stowarzyszenie „Konferencje i Kongresy w Polsce”  przy 
współdziałaniu zaproszonych osób i organizacji, w tym miejskich 
Convention Bureaux. 

 Celem Programu Ambasadorów Kongresów Polskich jest tworzenie 
przyjaznej atmosfery (wsparcie, pomoc organizacyjna) dla 
pozyskiwania do Polski międzynarodowych kongresów, konferencji i 
innych spotkań profesjonalnych.  

 



Uczestnictwo w Programie Ambasadorów 
Kongresów Polskich upoważnia do:  

 otrzymywania z Convention Bureau of Poland POT, Stowarzyszenia 
Konferencje i Kongresy w Polsce, a także od innych podmiotów 
deklarujących zaangażowanie, materiałów promocyjnych, realizacji 
site inspections 

 korzystania z pomocy Polskich Ośrodków Informacji Turystycznej 
POT za granicą  

 zwrócenia się o pomoc do Profesjonalnych Organizatorów 
Kongresów, rekomendowanych przez Convention Bureau of Poland 
POT w sprawach przygotowania oferty, budżetu, realizacji site 
inspctions, obsługi kongresu  



Uczestnictwo w Programie Ambasadorów 
Kongresów Polskich zobowiązuje do:  

 aktywnego promowania za granicą, w tym na forach organizacji 
międzynarodowych, Polski, jako miejsca organizowania kongresów i 
konferencji  

 zgłaszania uwag, propozycji i sugestii służących doskonaleniu 
warunków dla organizacji konferencji i kongresów w Polsce  

 przekazywania do Convention Bureau of Poland POT informacji na 
temat odbytych oraz planowanych międzynarodowych kongresów i 
konferencji, które można zaprosić do Polski  

 inicjowanie nowych kongresów lub konferencji międzynarodowych, 
które mogłyby odbyć się w Polsce. 



Kapituła Programu AKP 
 W roku 2005 powołana została Kapituła Programu, do której 

zaproszono wybitnych przedstawicieli nauki polskiej, życia 

gospodarczego i kulturalnego oraz organizacji pozarządowych. 

 Co roku Członkowie Kapituły Programu Ambasadorów Kongresów 

Polskich wyłaniają z nadesłanych ankiet do POT, osoby, dzięki którym 

zorganizowano w Polsce największe lub najważniejsze 

międzynarodowe konferencje i kongresy.  

 Laureaci  otrzymują  tytuł Honorowego Ambasadora Kongresów 

Polskich 



160 Ambasadorów Kongresów Polskich 



Kontakt: 

STOWARZYSZENIE  

„KONFERENCJE I KONGRESY W POLSCE” 

 
Aleja Księcia Józefa Poniatowskiego 1 
Biura Stadionu Narodowego, Lokal 1.17 
03-901 Warszawa 
t. +48 501 764 399 
 

biuro@skkp.org.pl 

Dziękuję! 

mailto:biuro@skkp.org.pl

