Sprawozdanie
z Piątej Ogólnopolskiej Konferencji Metodycznej
pt. „Rynek biegowy w Polsce. Stan i kierunki rozwoju”

W dniach 26-27 października 2017 roku na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu
odbywała się Piąta Ogólnopolska Konferencja Metodyczna pt. „Rynek biegowy w Polsce. Stan
i kierunki rozwoju”. Konferencję zorganizowała Katedra Strategii Marketingowych przy
współpracy z Polskim Naukowym Towarzystwem Marketingu.
Patronat Honorowy nad konferencją objęli: Marszałek Województwa Wlkp. Marek Wożniak
oraz JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
Partnerami merytorycznymi konferencji byli: Polskie Stowarzyszenie Biegów, portal
MaratonyPolskie.pl oraz Motor Press Poland - wydawca miesięcznika Runner’s World.
Partnerami konferencji byli: Bona Polska Sp. z o.o., B4Sport, BGR Deweloper, Poznańska
Palarnia Kawy Astra, Modern Forms, producent wody mineralnej Kropla Bezkidu, agencja
Branch Brothers, portal ednuhub.pl, firma Hendi, firma Texet, cukiernia Xawery Miodowy,
sklep dla biegaczy Runner’s World, fundacja Sport Challenge, fundacja Run Poland, Akademicki
Związek Sportowy działający przy UEP oraz Klub Biegacza UE Poznań.
W tegorocznym wydarzeniu wzięło udział ponad 120 osób, które zawodowo zajmują się
organizacją imprez sportowych, przede wszystkim biegowych. Byli wśród nich dyrektorzy
dużych imprez biegowych, znakomici biegacze, dziennikarze sportowi i początkujący
organizatorzy biegów, którzy przyjechali do Poznania z całego kraju.
Wśród uczestników byli między innymi: Łukasz Miadziołko – Dyrektor Maratonu
Poznańskiego, Marek Małecki – Dyrektor Półmaratonu „Słowaka” w Grodzisku Wlkp., Andrzej
Krzyścin – Dyrektor Półmaratonu Lechitów w Gnieźnie, Grzegorz Kuczyński – Dyrektor
Półmaratonu w Białymstoku.
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długodystansowych na świecie. W 2017 r. zwyciężyła w wielkim stylu, w legendarnym, jednym z
najtrudniejszych na świecie biegów ultra Spartathlon. Startując w tym biegu po raz pierwszy od

razu ustanowiła rekord trasy. Dystans 246 km pokonała w 24 godz. 48 min i 18 sek. Ponadto jest
rekordzistką i Mistrzynią Świata (indywidualnie i drużynowo) w biegu 24 godzinnym. Zwyciężyła
także w drużynowych Mistrzostwach Europy.
Uroczystego otwarcia konferencji dokonał JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
prof. dr hab. Maciej Żukowski.
Wypracowana przez cztery lata formuła konferencji została zachowana także i w tym roku.
Pierwszego dnia konferencji odbyły się trzy sesje tematyczna oraz jeden panel dyskusyjny:
Drugiego dnia zorganizowano warsztaty strategiczne.
Sesja I: Model i struktura rynku biegowego w Polsce
Sesja II: Budowanie sieci relacji partnerskich na rynku biegowym
Sesja III: Alternatywne formy imprez biegowych: biegi ultra, górskie, cross country, survival
Panel dyskusyjny: Kierunki rozwoju rynku biegowego w Europie i w Polsce – wyzwania dla
organizatorów biegów
Warsztaty strategiczne: Zastosowanie koncepcji Customer Experience Management w
organizacji imprez biegowych
Tegorocznymi prelegentami konferencji byli:
1. dr Michał Bernaldelli – Przewodniczący Komisji Biegów Ulicznych i Przełajowych powołanej
przez Polski Związek Lekkiej Atletyki
2. Piotr Hercog – organizator biegów górskich, m.in. Dolnośląski Festiwal Biegów Górskich, czy
Supermaraton Gór Stołowych
3. Paulina Kędziora – przedstawiciel organizatora cyklu biegów Runmageddon
4. Krzysztof Gajdziński – organizator ultramaratonu górskiego Łemkowyna Ultra Trail
5. dr Patrycja Bereznowska – jedna z najlepszych biegaczek długodystansowych na świecie.
6. Rafał Moś – dyrektor firmy Kaelmo, dostawcy oprogramowania do zarządzania imprezami
sportowymi.
7. Janusz Rozum – dziennikarz sportowy, ekspert w zakresie biegów
8. Adriana Jaroszewska – Prezes firmy zajmującej się dystrybucją obuwia dla biegaczy marki
Brooks.
9. Radosław Jęcek – Burmistrz Gminy Karpacz, pomysłodawca i organizator biegu górskiego 3 x
Śnieżka = 1 x Mont Blanc

10. Zygmunt Berdychowski – poseł na Sejm I i III kadencji, pomysłodawca i organizator Festiwalu
Biegów w Krynicy Zdrój
11. Marek Śliwka – właściciel Biura Podróży Logos Travel, specjalizującego się w organizacji
wyjazdów na imprezy biegowe na całym świecie
12. Artur Kujawiński – organizator biegów Maniacka Dziesiątka oraz Biegu Niepodległości w
Poznaniu
13. Sebastian Sumisławski – country manager firmy Asics na rynek polski
14. dr hab. Zygmunt Waśkowski, prof. nadzw. UEP – specjalizuje się w problematyce zarządzania
i marketingu w sporcie, autor około 100 publikacji z tego zakresu, autor cyklu badań „Profil
polskiego biegacza”
W każdej sesji tematycznej oprócz prezentacji przewidziano czas na około 30 minutową dyskusję.
Pytania i dyskusje, jakie miały miejsce świadczą o tym, że problematyka rynku biegowego jest
niezwykle złożona i wiedza w tym zakresie jest niezbędna, aby impreza mogła sprostać
oczekiwaniom różnych interesariuszy. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zagadnienia
związane z dynamicznie rozwijającymi się formami biegów OCR oraz biegów górskich.
Po zakończeniu pierwszego dnia obrad uczestnicy udali się na uroczystą kolację integracyjną do
Hotelu Rzymskiego, gdzie kontynuowano dyskusje o biegach, nawiązywano znajomości,
budowano relacje partnerskie.
Drugiego dnia odbyły się kilkugodzinne warsztaty strategiczne, podczas których uczestnicy,
podzieleni na kilkuosobowe grupy, pod okiem pracowników naukowych Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu (dr hab. Zygmunt Waśkowski prof. nadzw. UEP oraz dr hab.
Grzegorz Leszczyński, prof. nadzw. UEP.), opracowywali propozycje organizacji imprez
biegowych z wykorzystaniem koncepcji Customer Experience Management.
Większość prezentacji z pierwszego dnia konferencji była nagrywana kamerą przez
przedstawiciela portalu MaratonyPolskie.pl. Nagrania zostaną umieszczone na stronie
internetowej www.maratonypolskie.pl, tak aby zainteresowani czytelnicy mogli zapoznać się z
ich treścią.
Wykorzystywane przez prelegentów podczas konferencji prezentacje, nagrane przez Maratony
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W podsumowaniu organizatorzy podziękowali uczestnikom za udział i zaprosili na kolejną, szóstą
konferencję w październiku 2018 roku.
Uczestnicy konferencji gorącymi brawami podziękowali organizatorom, bardzo pozytywnie
ocenili zakończone wydarzenie, jego organizację oraz wartość merytoryczną. Podkreślano
potrzebę tego typu spotkań, wymiany wiedzy, doświadczeń oraz nawiązywania kontaktów.

dr hab. Zygmunt Waśkowski prof. nadzw. UEP
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

