
Doroczna impreza PKIS, pod na-
zwą VI Ogólnopolski Kongres 
Sportowej Polski, odbyła się 
w Warszawie, w miejscu szcze-

gólnym dla polskiego sportu – w Centrum 
Olimpijskim, siedzibie Polskiego Komitetu 
Olimpijskiego. To właśnie tu 23 maja br. 
zjechali z całej Polski przedstawiciele sa-
morządów przodujących w inwestycjach 
w infrastrukturę sportową, dyrektorzy naj-
bardziej aktywnych ośrodków sportu i re-
kreacji oraz reprezentanci najbardziej in-
nowacyjnych w branży firm. Uczestnicy 
spotkania zgromadzeni w jednym miejscu 
korzystali z wartości dodanej, wynikającej 
z takiej formuły spotkania.

Tradycyjnie już – podobnie do wcześniej-
szych spotkań organizowanych w Spale – 
Kongres był okazją do poszerzenia wiedzy 
na temat finansowania, budowy, użytkowa-
nia i zarządzania infrastrukturą sportową, 
a także stanowił miejsce wymiany doświad-
czeń i nawiązania kontaktu z najlepszymi fir-
mami na rynku. Ale nie tylko. 

Sportowa Polska się opłaca
W tym roku obradom Kongresu towarzy-

szyła debata publiczna pod hasłem „Nie za-
trzymujmy się w pół drogi – inwestycje w in-
frastrukturę sportową i sport jako koniecz-
ność cywilizacyjna a nie fanaberia”. Celem 
debaty było dokonanie podsumowania tego, 

co udało się do tej pory zrobić, ale przede 
wszystkim dyskusja nad przyszłością i wa-
runkami koniecznymi do dalszego rozwoju 
infrastruktury sportowej w Polsce. 

Udział w debacie wzięli przedstawiciele ad-
ministracji publicznej, samorządowcy, spor-
towcy: Maciej Jankiewicz, Doradca Prezesa 
Polskiej Organizacji Turystycznej; Dariusz Ja-
worski, Zastępca Prezydenta Miasta Pozna-
nia; były olimpijczyk i multimedalista w cho-
dzie sportowym Robert Korzeniowski; An-
drzej Kraśnicki, Prezes Polskiego Komitetu 
Olimpijskiego; Remigiusz Ludwig, Zastępca 

Nie zatrzymujmy się 
w pół drogi!

Tegoroczny Kongres Sportowej Polski, 
organizowany przez Polski Klub Infrastruktury 
Sportowej, był miejscem debaty 
nad przyszłością sportowej Polski 
i demonstracją wspólnej determinacji 
uczestników w jej budowie.

Paweł Kociel
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Andrzej Kraśnicki, 
Prezes PKOl



Dyrektora Departamentu Infrastruktury Spor-
towej Ministerstwa Sportu i Turystyki; Jacek 
Piłatkowski, Naczelnik Wydziału Partnerstwa 
Publiczno-Prywatnego Departamentu Instru-
mentów Wsparcia Ministerstwa Gospodarki 
oraz Janusz Samel, Zastępca Dyrektora Biura 
Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy.

Pod jednym z haseł debaty „Sportowa Pol-
ska się opłaca” podpisali się wszyscy jej 
uczestnicy. W tym momencie dyskusja nad 
tematami związanymi z budową obiektów 
sportowych przeniosła swój ciężar na możli-
wości pozyskiwania środków na konkretne re-
alizacje, ale również na zagadnienia właści-
wego zagospodarowania i wykorzystania po-
wstałych obiektów oraz wpisania ich w poli-
tykę promocyjną miast i gmin. Maciej Jankie-
wicz podkreślił, że bardzo często nie zdajemy 
sobie nawet sprawy z tego, jak bardzo sport 
się opłaca – to zdrowe społeczeństwo, ak-
tywna młodzież, mniej aktów wandalizmu, 
mniej chorób cywilizacyjnych itd. To wszystko 
składa się na potencjał, który osiągamy dzięki 
inwestycji w sport, a baza sportowa oraz im-
prezy sportowo-rekreacyjne stanowią również 
świetny kapitał promocyjny Polski, który 
trzeba jedynie umiejętnie wykorzystać.

Batalia o podstawy sportu
Mając na uwadze trudną sytuację, w jakiej 

znalazł się rynek inwestycji w infrastrukturę 
sportową (zakończenie rządowego programu 
„Orlik” i brak perspektyw na podobną inicja-
tywę; wątpliwości związane z nową perspek-

MareK ZdZieBłowSKi 
Prezes Zarządu 
Polskiego Klubu 
Infrastruktury Sportowej
W tym roku spotkaliśmy się w szczególnym 

miejscu dla polskiego sportu, by rozmawiać o jego przyszłości. Wszystko 
w sporcie zaczyna się w gminach, na wybudowanych przez lokalne 
społeczności obiektach sportowych. To tam dzieci po raz pierwszy mają 
styczność ze sportem, tam nabywają pasji, tam zdobywają swoje pierwsze 
medale, tam też budowany jest duch rywalizacji. Zwieńczeniem tych 
dziecięcych pasji oraz starań wspólnot samorządowych na rzecz rozwoju 
sportu jest możliwość wzięcia udziału w największym wydarzeniu 
sportowym, jakim są Igrzyska Olimpijskie oraz następnie odbieranie 
gratulacji w siedzibie PKOl. Szczególny jest też czas naszego spotkania. 
Ostatnie sześć lat było czasem wielu inwestycji w infrastrukturę sportową. 
Dziś stajemy przed kolejną szansą na to, by mieć następnych sześć lat 
obfitujących w inwestycje w polską gospodarkę, w polskie miasta i gminy 
i mam nadzieję także w budowę nowych obiektów sportowych. Cieszę się, 
że są dziś z nami liczne samorządy, które w tych kryzysowych czasach nie 
tylko budują obiekty sportowe, ale też wypełniają je treścią, potrafią 
wspierać sport i budować sportową Polskę. 

andrZej KraśnicKi 
Prezes Polskiego Komitetu 
Olimpijskiego
W najbliższym czasie będziemy gościć 
w Polsce kilka imprez sportowych najwyższej 

rangi. Musimy jednak pamiętać, że to co wielkie tworzy się gdzieś na dole. 
To właśnie dzięki samorządom polski sport jeszcze żyje. Mówię o tym 
w ten sposób, bo jesteśmy obecnie w bardzo trudnej sytuacji. Kryzys 
ekonomiczny dotarł także do Polski, a w szczególności dotknął sport. 
Środki, jakimi dysponujemy na rozwój infrastruktury sportowej, są 
w porównaniu do ubiegłego roku znacząco mniejsze. Nie znaczy to 
jednak, że nie mamy określonej perspektywy. Jeśli bowiem chcemy 
organizować wielkie imprezy, to musimy także zadbać o uprawianie sportu 
przez dzieci i młodzież, tak żebyśmy nie mieli tylko pięknych stadionów, ale 
również zadowalające wyniki sportowe. PKOl wspiera wszelkie inicjatywy, 
które służą rozwojowi sportu, stąd cieszę się, że wspólnie z PKIS 
uczestniczymy w programie „budujemy Sportową Polskę”, za pomocą 
którego nasze idee są przekładane w czyn. Chciałbym w tym miejscu 
podziękować wszystkim zebranym tu samorządowcom za wszystko co 
zrobili na rzecz rozwoju sportu – bez was Polska baza sportowa 
wyglądałaby biednie, a sportowcy nie mogliby się rozwijać. 

roBert KorZeniowSKi 
Multimedalista w chodzie 
sportowym
Jestem wielkim zwolennikiem tego typu 
spotkań jak Kongres Sportowej Polski. To są 

najlepsze fora do wymiany doświadczeń, ale i spotkań biznesów. Sam 
pracuję w branży ubezpieczeń i wiem, jak ważne jest trzymanie się 
określonych standardów i satysfakcja z tego, gdy nasza praca jest dobrze 
oceniana. Przypomina mi to trochę rywalizację sportową. Nie sztuką jest 
trenować i być najlepszym w swoim klubie. Ważne jest też, aby 
konfrontować swoje umiejętności z innymi. Taką szansę mają właśnie 
samorządy, które spotykają się na Kongresie. To tu wyznaczane są 
najnowsze trendy, które potem powinny być realizowane na szeroką skalę.
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Marek Zdziebłowski (z prawej) 
i Rafał Pierzyński, Prezesi PKIS



tywą finansową i możliwościami uzyska-
nia dofinansowania inwestycji z Unii Euro-
pejskiej; słaba kondycja wielu firm działa-
jących na rynku zamówień publicznych, 
spowodowana niedoskonałością przepi-
sów prawa), organizatorzy Kongresu pod-
jęli starania o to, aby przeciwdziałać tym 
niekorzystnym trendom. 

Prezesi Polskiego Klubu Infrastruktury 
Sportowej – Marek Zdziebłowski i Rafał 
Pierzyński, już podczas otwarcia imprezy 
podkreślali, że pomimo trudnego, kryzyso-
wego czasu, nie wolno się poddawać, ale 
właśnie w tym niełatwym momencie na-
leży zadbać o to, aby polska infrastruktura 
sportowa rozwijała się nadal, a promocja 
sportu i rekreacji była nadal skuteczna.

Zgromadzeni na Kongresie reprezen-
tanci środowisk postanowili przeciwdzia-
łać temu, by sport i konieczne inwestycje 
w infrastrukturę sportową nie zostały ze-
pchnięte na boczne tory. Wskazując na 
fakt, że w Polsce cały czas potrzeba no-
wych, szkolnych sal gimnastycznych, bez-
piecznych boisk (1/3 polskich gmin nadal 
nie posiada ani jednego „orlika”) i lodo-
wisk, nowoczesnych pływalni oraz różno-
rodnych obiektów rekreacyjnych dla 
dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów, 
zaprotestowano, by równy dostęp do no-
woczesnej i bezpiecznej infrastruktury 
sportowej, bezpieczeństwo i zdrowie 
dzieci, i dorosłych traktować jako zbędny 

przywilej. Kongres miał za zadanie uświado-
mić, że wciąż istnieją duże różnice w dostępie 
do nowoczesnej infrastruktury sportowej, za-
równo wewnątrz kraju, jak też w porównaniu 
Polski do innych państw Unii. Szczególnie 
ważne okazały się głosy Andrzeja Kraśnic-
kiego i Roberta Korzeniowskiego, którzy 
w trakcie debaty podkreślili, że w Polsce na-
dal konieczne są nowe inwestycje sportowe, 
gdyż na tym polu wciąż mamy duże braki, 
a to właśnie nowoczesne i funkcjonalne 
obiekty sportowe i właściwy system szkolenia 

i poziom sportu powszechnego są podstawą, 
dzięki której po latach możemy liczyć na spor-
towe sukcesy i medale olimpijskie.

Dążeniem PKIS jest więc wyrównywanie 
szans i eliminowanie podziałów na lepszych 
i gorszych. Z tej racji przygotowano petycję 
800 członków PKIS, skierowaną do posłów, 
senatorów i premiera rządu RP (jej dziesięć 
punktów prezentujemy obok tekstu relacji). 
W dokumencie wskazano na braki w infrastruk-
turze sportowej w kraju oraz zaapelowano, aby 
z inwestycjami w tym kierunku nie zatrzymy-

Uczestnicy debaty (od lewej): Remigiusz Ludwig, 
Robert Korzeniowski, Maciej Jankiewicz, Dariusz Jaworski, 
Andrzej Kraśnicki, Jacek Piłatkowski, Janusz Samel

dr Monika Filipiuk

Marek Wrzal Katarzyna Biedrzycka-Kaczor Mariola Soczyńska

Marcin Przychodny

Ambasadorzy Sportowej Polski Wręczanie wyróżnień Sportowa Gmina

Maria Jolanta Batycka-Wąsik
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wać się w pół drogi, gdyż kolejne obiekty spor-
towe to nie fanaberia, ale konieczność stwo-
rzenia podstaw sportu powszechnego. 

chwała pasjonatom 
Andrzej Kraśnicki, Prezes Polskiego Komi-

tetu Olimpijskiego, który jako gospodarz 
Centrum Olimpijskiego również przywitał 
wszystkich uczestników Kongresu, podkre-
ślał, że zgromadzeni na imprezie przedstawi-
ciele branży są prawdziwymi pasjonatami 
i budowniczymi polskiego sportu.

Porównanie szefa PKOl było niezwykle 
trafne, gdyż podczas tegorocznego Kongresu 
po raz pierwszy zostały wręczone wyróżnienia 
Pasjonat Sportowej Polski 2013. To nowy, pilo-
tażowy program Polskiego Klubu Infrastruk-
tury Sportowej, którego celem jest wyróżnie-
nie tych osób, które budują sportowe oblicze 
gminy, promują sport i rekreację oraz zachę-
cają do uprawiania zdrowego stylu życia.

Wyróżnienie Pasjonat Sportowej Polski może 
otrzymać osoba, która w szczególny sposób 
jest zaangażowana w działalność gminy, słu-
żącą rozwojowi infrastruktury sportowej i sportu 
powszechnego. Pasjonat Sportowej Polski, to 
osoba, która poprzez swoją pracę zawodową 
i działalność społeczną przyczynia się do upo-
wszechniania kultury fizycznej, działa na rzecz 
sportu dzieci i młodzieży, aktywizuje inne środo-
wiska, a poprzez swoją postawę może być wzo-
rem i autorytetem dla innych. To bardzo ważne 
wyróżnienie, gdyż dotychczas ludzie poświęca-
jący się przez lata dla rozwoju sportu w samo-
rządach, stali raczej w cieniu i rzadko byli doce-
niani za swoje poświęcenie.

Budujemy z nowym 
partnerem
Na Kongresie zebrali się przedstawiciele 

dwóch grup – inwestorzy samorządowi 
i przedstawiciele biznesu, od lat zaangażo-
wani w rozwój infrastruktury sportowej w Pol-
sce. PKIS wielokrotnie podkreślał kluczową 
rolę firm z branży sportowej nie tylko w reali-

rafał PierZyńSKi 
Wiceprezes Zarządu 
Polskiego Klubu 
Infrastruktury Sportowej
Od dwóch lat realizujemy program 

„budujemy Sportową Polskę”, w ramach którego promujemy samorządy 
inwestujące w infrastrukturę sportową, ale przede wszystkim te, 
które wiedzą, że sport to nie tylko obiekt sportowy, ale także aktywność 
związana z jego istnieniem, a sport to dla nich dbałość o zdrowie 
i o przyszłość dzieci, i kolejnych pokoleń. W tym miejscu 
podziękowania należą się także firmom, które jako partnerzy wspierają 
nas finansowo w realizacji tego przedsięwzięcia, którym nie jest 
obojętny los sportowej Polski.

dariuSZ jaworSKi 
Zastępca Prezydenta 
Miasta Poznania
Budowa infrastruktury sportowej to proces 
ciągły. Nie można zatrzymać się w pół 
drogi, bo z inwestycjami sportowymi zawsze 

jest się w pół drogi – nawet jeśli powstanie jakiś obiekt sportowy to 
trzeba go wypełnić treścią w postaci kultury fizycznej oraz ciągle go 
doposażać, unowocześniać, w końcu modernizować. Poznań rozwój 
sportu ma wpisany w strategię rozwoju miasta, a największą wartością 
tych działań jest usportowienie społeczeństwa. Dziś mamy taką sytuację, 
że pomimo wielości obiektów sportowych np. do klubów fitness 
nie można się wręcz dostać, bo jest nadmiar chętnych, z czego wielu 
trenuje pod okiem instruktorów, przygotowując się np. do zawodów 
triatlonowych, na punkcie których poznaniacy oszaleli! Tak 
naprawdę więc infrastruktura sportowa to myślenie o materii, w której 
zawiera się duch sportu, o pewnej równowadze psychicznej i masowości 
w działania, kulturze bycia poprzez ruch, pozwalającej zachować 
zdrowie, radość, podtrzymującej relacje międzyludzkie. Tak 
właśnie rozumiem infrastrukturę.

ZBigniew rużycKi 
Naczelnik Wydziału Sportu 
i Turystyki Urzędu Miejskiego 
w Przemyślu
Debata o inwestycjach sportowych 

pokazuje, że cały czas istnieje potrzeba mówienia o tym, że inwestycje 
w sport i infrastrukturę sportową, to inwestycje w zdrowie. 
Musimy o tym mówić i walczyć o to, by tę prawdę uzmysłowić wszystkim. 
Dziś jest nawet chyba tak, że większą świadomość wagi inwestycji 
sportowych niż urzędnicy mają młodzi ludzie, także rodzice dzieci 
które chcą uprawiać sport, ale często nie mają ku temu należytych 
warunków. Wiadomo, że potrzeby inwestycyjne są w różnych 
dziedzinach, ale nie można myśleć krótkowzrocznie, ale działać 
w ten sposób, że owszem wydaje się pieniądze na sport 
np. na  budowę kolejnego boiska, ale zabiera się środki na utrzymanie 
trenerów-opiekunów na kilku innych boiskach. Zadłużenie miast 
powoduje to, że coraz mniej środków jest przeznaczanych na sport. 
Jeśli jednak wsłuchamy się w głos mieszkańców, to często jest tak, 
że ich pragnienia są inne niż się wydaje decydentom. Często zamiast 
budowy kolejnej drogi ludzie wolą aktywizację poprzez sport. 
Warto o tym pamiętać podejmując decyzje.
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Pasjonaci Sportowej Polski
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zacji inwestycji, ale również we wsparciu pro-
jektów edukacyjno-promocyjnych organizo-
wanych przez Klub. Na szczególne wyróżnie-
nie zasługują te firmy, które od kilku lat wspie-
rają program „budujemy Sportową Polskę”. 
Do ich grona podczas Kongresu dołączyła 
firma Soudal Sp. z o.o., której Dyrektor Za-
rządzający, Andrzej Kaczor, odbierając cer-
tyfikat partnera programu podkreślał, że biz-
nes musi zdawać sobie sprawę z konieczno-
ści wpierania takich inicjatyw, bo bez nich 
rozwój kraju nie będzie możliwy.

Samorządy z pomysłami
VI Kongres Sportowej Polski był także oka-

zją do podsumowania działań w obszarze in-
frastruktury sportowej. Tradycyjne już spotka-
niu towarzyszyła uroczystość wręczenia wy-
różnień Sportowa Gmina. To już V edycja wy-
różnienia, którym uhonorowano od 2010 roku 
152 miasta oraz gminy z całej Polski. Wyróż-
nienia Sportowa Gmina przyznawane są sa-
morządom, które umiejętnie łączą budowę 
nowoczesnych obiektów sportowych z pro-
gramem rozwoju sportu i rekreacji w regionie. 
Wśród laureatów tegorocznej edycji wyróżnie-
nia znalazły się zarówno duże ośrodki miej-
skie z imponującą bazą sportową, jak i mniej-
sze miasta i gminy oraz małe gminy wiejskie, 
które na skalę swoich możliwości i potrzeb re-
alizują program rozwoju infrastruktury sporto-
wej połączony z promocją sportu i rekreacji. 
W tym roku to zaszczytne wyróżnienie otrzy-
mały 54 miasta i gminy. 

To jak ważna w życiu społeczności lokal-
nych jest rola sportu i wiążąca się z tym ko-
nieczność dalszej rozbudowy obiektów sporto-
wych, udowodnili prelegenci Kongresu, którzy 
zaprezentowali uczestnikom spotkania swój 
sposób na aktywizację poprzez sport, filozofię 
inwestowania w infrastrukturę sportową oraz jej 
promocję (zdjęcia prelegentów na str. 18). 

Prezentacje były poświęcone zarówno 
strategii inwestycyjnej całego województwa Zd
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andrZej KacZor 
Dyrektor Zarządzający 
Soudal Sp. z o.o. 
To wspaniałe, że są w Polsce ludzie, którzy 
mają siły, ochotę i czas by tworzyć inicjatywy, 

które wspierają rozwój sportu. Cieszę się zaangażowaniem tych ludzi, 
także wspierających te projekty sportowców i byłych sportowców, którzy 
wiedzą co trzeba zrobić, by zmienić polski sport na plus. Cieszę się także, 
że firma której jestem przedstawicielem, dzięki swej merytorycznej wiedzy 
i doświadczeniu, będzie mogła wspierać tę pozytywną przebudowę.

jaceK PiłatKowSKi 
Naczelnik Wydziału 
Partnerstwa 
Publiczno‑Prywatnego 
Departamentu Instrumentów 

Wsparcia Ministerstwa Gospodarki
Miejsce skupiające zarówno przedstawicieli biznesu, jak i samorządów 
lokalnych jest idealnym dla promowania idei Partnerstwa Publiczno-
Prywatnego. Dotąd PPP towarzyszyło wiele obaw – mówiło się wręcz 
o czwartym „P” oznaczającym prokuratora. Mam nadzieję, że na skutek 
analizy realizowanych projektów, jak np. basenów w Solcu-Zdroju, ten 
obraz ulegnie zmianie. Ostatni raport NIK o PPP wręcz zachęca do 
zawierania tego typu umów. 

Wypowiedzi zebrali: Paweł Kociel, norbert Skupiński
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(na przykładzie województwa dolnoślą-
skiego, zaprezentowanej przez Marcina Przy-
chodnego, Dyrektora Biura Sportu i Rekre-
acji dolnośląskiego Urzędu Marszałkow-
skiego), jak też poszczególnych miast czy 
gmin. Swoimi osiągnięciami i pomysłami po-
dzieliły się również Mariola Soczyńska, Kie-
rownik Referatu Sportu Urzędu Miasta Toru-
nia oraz Maria Jolanta Batycka-Wąsik, Wójt 
Gminy Lesznowola.

Podczas Kongresu nie pominięto również 
tematu finansowania obiektów sportowych. 
O środkach, którymi dysponuje Ministerstwo 
Sportu i Turystyki, mówiła pani Naczelnik Ka-
tarzyna Biedrzycka-Kaczor z MSiT. Z Kolei 
o programach operacyjnych w perspektywie 
2014-2020 opowiedziała dr Monika Filipiuk, 
Specjalista ds. funduszy UE.

Poruszono również temat Partnerstwa Pu-
bliczno-Prywatnego jako alternatywnej me-
tody finansowania inwestycji sportowych, 
która zaczyna w końcu zdobywać swoich 
zwolenników. Podczas debaty walory PPP 
prezentował Jacek Piłatkowski z Ministerstwa 
Gospodarki, a na przykładzie konkretnej re-
alizacji inwestycji basenowej w tej formule – 
basenach mineralnych w Solcu-Zdroju do 
PPP przekonywali: Piotr Kalita, Kierownik Re-
feratu Inwestycji i Rozwoju Gminy Solec-
Zdrój, Paweł Patrzałek, Dyrektor Hotelu Me-
dical SPA Malinowy Zdrój oraz Marek Wrzal, 
Prezes Zarządu Berndorf Baderbau.

Podczas Kongresu do dyspozycji uczest-
ników byli przedstawiciele firm działających 
w obszarze infrastruktury sportowej. Uczest-
nicy Kongresu mogli uzyskać bezpłatne po-
rady w sprawach związanych z planowa-
niem, organizacją i udziałem w przetargach, 
finansowaniem, projektowaniem, budową 
i wyposażeniem oraz zarządzaniem obiek-
tami sportowymi i rekreacyjnymi.

Paweł Kociel

Zapis debaty zamieścimy 

w kolejnym wydaniu „Sportplusa”

sportplus 21 czerwiec 2013

Patronat Honorowy Programu „budujemy Sportową Polskę”

Organizator Partner Programu

6 Kongres Sportowej Polski został zorganizowany w ramach programu „budujemy Sportową Polskę”

Ambasadorzy Sportowej Polski

Partner Organizacyjny Partnerzy Medialni Partner Strategiczny


