
Każ dy z nas za sta na wia się w ja kim kie -
run ku uło żyć swo je my śli, tak że by osią gnąć 
suk ces. Nie jed no krot nie po szu ku je my roz -
wią zań, któ re ma ją nam w tym po móc. 
No wa apli ka cja, no wy ka len darz, no wy no -
tat nik – to miej sca, w któ rych roz pi su je my
pla ny i za ło że nia na dni, mie sią ce, la ta.
Na pod sta wie do brze spre cy zo wa nych ce lów
po tra fi my usys te ma ty zo wać my śli i dzia łać
efek tyw niej, bar dziej pre cy zyj nie. Okre śla -
my więc ce le, na sta wia my się na ich re ali za -
cję, uak tu al nia my stra te gie, roz pi su je my
pla ny i w koń cu dzia ła my. Nie rzad ko my -
śląc tyl ko w jed nym kie run ku. Czę sto przez
pry zmat jed ne go za da nia za po mi na my o po -
zo sta łych. Sku pia my się, ale nie po ma ga my.
Dla te go ro lą tre ne rów i co achów jest uka zy -
wa nie szer szych moż li wo ści, na kie ro wa nie
nas na in ne roz wią za nia. Wy ko rzy stu jąc

róż ne tech ni ki i me to dy spra wia ją, że za czy -
na my w sie bie wie rzyć i po wo li ukła dać na -
sze oso bi ste za ło że nia w jed ną ca łość. Ale
czy za wsze te za ło że nia są klu czo we…? 

DA WAĆ, CZY LI 
IN WE STO WAĆ

Bran ża spo tkań, jak wie le in nych, w du żej
mie rze opie ra się na współ pra cy po mię dzy
fir ma mi, ale rów nież na wspie ra niu – tym
biz ne so wym i tym ab so lut nie pro fe sjo nal -
nym. Więk szość sto wa rzy szeń bran żo wych
w ra mach swo jej dzia łal no ści po sia da ko -
mór ki, tu dzież fun da cje, któ re z za ło że nia
i sta tu to wo wspie ra ją roz wój człon ków. 
Nie tyl ko po przez bez po śred nie do ta cje 
fi nan so we, ale też przez do star cza nie roz wią -
zań, fi nan so wa nie roz wo ju oso bi ste go czy
po bu dza nie za in te re so wań oraz za pra sza nie

do udzia łu w pro jek tach edu ka cyj nych. Jed -
ną z naj więk szych te go ty pu fun da cji, któ ra
dzia ła od po nad 35 lat, jest MPI Fo un da tion.
Wy ni ki do ty czą ce 2019 r. wska zu ją, iż ze -
bra ła ona po nad dwa mln do la rów, któ re 
zo sta ły prze zna czo ne na sfi nan so wa nie po -
nad 260 gran tów in dy wi du al nych, czte rech
klu czo wych gran tów (tzw. ma jor grants) oraz
aż 615 sty pen diów. W su mie dzię ki ta kiej
dzia łal no ści kil ka dzie siąt osób zmie ni ło
swo je po dej ście, ży cie za wo do we, a mo że 
na wet pry wat ne. Tyl ko w ubie głym ro ku.
Cze mu war to o tym mó wić? Po nie waż to
wła śnie dzię ki ta kie mu za an ga żo wa niu
zmie nia my bran żę spo tkań, a mó wiąc 
do kład niej, ży cie osób ją two rzą cych. Skąd
to wiem? Sam je stem te go przy kła dem. To
wła śnie dzię ki ra dzie przy ja cie la i wspar ciu
ro dzi ców zo sta łem człon kiem tej or ga ni za -
cji jesz cze ja ko stu dent, a na stęp nie dzię ki
MPI Fo un da tion otrzy ma łem in dy wi du al -
ny grant na dal szą edu ka cję, co za owo co wa -
ło roz pra wą dok tor ską zwią za ną te ma tycz nie
wła śnie z MPI (na Wy dzia le Dzien ni kar stwa
i Na uk Po li tycz nych Uni wer sy te tu War -
szaw skie go, jed nej z naj lep szych uczel ni
wyż szych w Pol sce). 

Czy był to pre zent, upo mi nek, ty tu ło we
„świą tecz ne drzew ko”? Nie są dzę! Ra czej
in we sty cja w człon ka da ne go sto wa rzy sze -
nia czy gru py za in te re so wa nia. W ta ki spo -
sób glo bal ne or ga ni za cje bu du ją lo jal ność
i świa do mość. Za an ga żo wa nym człon kiem
po zo sta łem do dzi siaj. 

INSPIRACJE

ŚWIĄTECZNE DRZEWKO 
– JAK TY MOŻESZ POMÓC  
Niespełna dwa miesiące temu witaliśmy Nowy Rok. Z reguły rozpoczynamy go od postanowień. Ale czy tak
naprawdę coś się zmieniło, czy tylko dalej zależy nam na podobnych wynikach? A może mamy wyznaczone jakieś
cele, które chcemy osiągnąć? Co jeśli ulegną zmianie? Jeśli nie potraficie sprostać oczekiwaniom? Być może złe
założenia, myśli czy strategie spowodowały, że nie jesteście tam, gdzie chcielibyście być? Właśnie wtedy warto
podarować świąteczne drzewko, wesprzeć innych i iść dalej.  

O AUTORZE
DR KRZYSZ TOF CE LUCH – pro fe sor aka de mic ki, kon sul tant biz ne so wy i mów ca. W 2018 r. za ło żył fir mę
Ce luch Con sul ting po ma ga ją cą or ga ni za cjom i przed się bior stwom w ob sza rach za rzą dza nia, ko mu ni ka cji i mo -

ty wa cji, roz wo ju biz ne su, w szcze gól no ści w od nie sie niu do prze my słu spo tkań
(event mar ke tin gu). Jest tak że ad iunk tem na Wy dzia le Na uk Eko no micz nych 
i Za rzą dza nia Uni wer sy te tu Mi ko ła ja Ko per ni ka w To ru niu oraz pro fe so rem w FH
Sal zburg. Ja ko peł no moc nik rek to ra ds. współ pra cy z biz ne sem w Szko le Głów nej
Tu ry sty ki i Ho te lar stwa Vi stu la or ga ni zu je stu denc ką kon fe ren cję IMEX -MPI -MCI
Fu tu re Le aders Fo rum War saw oraz opie ku je się Stu denc kim Ko łem Na uko wym 2B.
W la tach 2009-2017 był kie row ni kiem Po land Co nven tion Bu re au Pol skiej Or ga ni -
za cji Tu ry stycz nej oraz au to rem ra por tów „Prze mysł spo tkań i wy da rzeń w Pol sce”
i Po land Me etings Im pact (2008-2018). Od 2012 do 2015 r. spra wo wał funk cję pro -
fe so ra wi zy tu ją ce go i kie row ni ka pro jek tów ba daw czych w San Die go Sta te Uni ver -
si ty. Ja ko je dy ny Po lak jest akre dy to wa nym tre ne rem MPI Glo bal Tra ining, Tra ve li fe
czy Event Ca nvas oraz po sia da cer ty fi ka cje CMM, CI TE, CIS, HMCC, CED. To za -
ło ży ciel i pierw szy pre zes MPI Po land, by ły czło nek za rzą du MPI (2012-2016),
a od stycz nia 2020 r. prze wod ni czą cy re gio nu EMEA w MPI Fo un da tion. 
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DU ŻE WSPAR CIE
Mó wi my o za in te re so wa niu człon ka mi, ale

rów nież o czy nie niu do bra. PCMA, SI TE czy
IA EE to tyl ko wy bra ne or ga ni za cje bran żo -
we, któ re ma ją fun da cje i za rzą dza ją ni mi
od wie lu lat. Dzię ki nim każ de go ro ku prze -
mysł spo tkań roz wi ja się w spo sób, ja kie go
po żą da ją ich człon ko wie. Przy kła dem mo że
być sto wa rzy sze nie zwią za ne z po dró ża mi
mo ty wa cyj ny mi, zrze sza ją ce po nad dwa tys.
człon ków na ca łym świe cie. Cho dzi oczy wi -
ście o SI TE, czy li The So cie ty of In cen ti ve
Tra vel Excel len ce z sie dzi bą w Chi ca go.
Dzię ki dzia ła niom i wspar ciu SI TE Fo un da -
tion roz dy spo no wa no już po nad 250 tys. 
do la rów na gran ty i dzia ła nia zwią za ne z za -
rzą dza niem mo ty wa cją, roz wo jem oso bi stym
i za wo do wym. In ną or ga ni za cją jest PCMA
(Pro fes sio nal Co nven tion Ma na ge ment 
As so cia tion). Dzia ła ją ca przy niej fun da cja
pod su mo wa ła swój ostat ni rok pod czas do -
rocz ne go spo tka nia Co nve ning Le aders, ja kie
na po cząt ku stycz nia br. od by wa ło się w San
Fran ci sco. Oka za ło się, że gran ty in dy wi du al -
ne, wspar cie pro jek tów biz ne so wych oraz in -
ne ini cja ty wy skie ro wa ne w głów nej mie rze
do człon ków PCMA w 2019 r. prze kro czy ły
kwo tę 600 tys. do la rów. Z ko lei wspar cie dla
człon ków IA EE (In ter na tio nal As so cia tion of
Exhi bi tions and Events) z sie dzi bą w Dal las
skie ro wa ne jest w du żej mie rze do od dzia łów
tej or ga ni za cji, ale rów nież osób dzia ła ją cych
na jej rzecz. Prak tycz nie na ca łym świe cie,

nie tyl ko w USA. Ob ja wia się m.in. w sty pen -
diach Bob Dal l mey er Edu ca tion Fund czy
He len Brett Scho lar ship. Pod su mo wu jąc
– moż na śmia ło po wie dzieć, że po moc pły -
ną ca tyl ko z czte rech wy mie nio nych prze ze
mnie or ga ni za cji w ska li 2019 r. zmie ni ła za -
rów no struk tu rę bran ży spo tkań, jak i przy -
szłość wie lu osób w niej dzia ła ją cych. Licz by
ro bią wra że nie, waż ne jest jed nak, aby wie -
dzieć skąd ta kie moż li wo ści się bio rą oraz jak
z nich ko rzy stać. Czy człon ko wie sto wa rzy -
szeń na pew no zda ją so bie spra wę z te go
w ja ki spo sób mo gą się roz wi jać i ja kie be ne -
fi ty na nich cze ka ją? Wszyst ko to za le ży
od ich za an ga żo wa nia i waż ne go, szcze gól -
nie w 2020 r., sło wa fun dra ising. 

ŚWIĄ TECZ NE DRZEW KO 
Ubie głe ty go dnie prze bie gły nam pod zna -

kiem róż ne go ro dza ju świąt re li gij nych, 
No we go Ro ku czy wresz cie kar na wa łu. Nie
tyl ko by ły to waż ne dni, w któ rych pod ję li -
śmy no we de cy zje, ale rów nież ta kie, pod -
czas któ rych wie lu oso bom po mo gli śmy.
Za zwy czaj na prze ło mie ro ku sta ra my się
po ma gać nie co bar dziej niż na co dzień.
Przy kła dem mo że być po da ro wa nie świą -
tecz ne go drzew ka, waż ne go ele men tu te go
okre su. Spra wia ra dość, po zwa la da lej wie -
rzyć czy też po pro stu po twier dza, że o kimś
my śli my, że ktoś jest dla nas waż ny. Po dob -
nie jest z po ma ga niem, ale tym biz ne so -
wym. Fun da cje dzia ła ją ce w bran ży spo tkań

opie ra ją się na środ kach fi nan so wych prze -
ka zy wa nych przez człon ków: klu czo we sie -
ci ho te lo we, pod mio ty dzia ła ją ce w bran ży
czy in ne obiek ty i fir my zwią za ne z za rzą dza -
niem oraz or ga ni za cją wy da rzeń i spo tkań
biz ne so wych, kul tu ral nych czy spor to wych.
Fun da to rem, spon so rem, part ne rem mo że
zo stać każ dy, po cząw szy od Cie bie, a skoń -
czyw szy na in sty tu cjach czy or ga ni za cjach.
Czę sto za sta na wia my się czy prze ka za ny
przez nas do lar lub eu ro po mo że, czy bę dzie
miał wpływ na co kol wiek. Od po wiedź jest
bar dzo pro sta – tak. Dzię ki wspar ciu mo że -
my da wać do bro, prze ka zy wać emo cje, wspie -
rać roz wój, bu do wać przy szłość. W 2020 r.
po przez współ pra cę z fun da cja mi z bran ży
spo tkań mo że my zmie nić per spek ty wę roz -
wo ju ko lej nych osób, któ re nie tyl ko two rzą
przy szłość, ale i bu du ją te raź niej szość. Ukie -
run ko wa nie dzia ła nia na bran żę, wspie ra nie
swo je go śro do wi ska za wo do we go, mo że dać
wie le sa tys fak cji, sa mo re ali za cji i ra do ści.

Świą tecz ne drzew ko to przy kład dzie le nia
się ma rze nia mi, po ma ga nia w do słow nym
te go sło wa zna cze niu. Być mo że oso ba, któ -
rej po mo głeś/po mo głaś uświa do mi ła so bie,
że war to wie rzyć do koń ca. Two ja po moc
mo że oka zać się w da nej chwi li klu czo wa.
Dla te go 2020 r. niech bę dzie ta kim, kie dy
to Ty dzie lisz się, po ma gasz, wspie rasz fun -
da cje… Prze ka zu jesz swo je „świą tecz ne
drzew ko”.

� Krzysz tof Ce luch
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