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Za nami pierwsza edycja Krajowego Kongresu Infrastruktury Spor-
towej IAKS  oraz  Targów Infrastruktury Sportowej, Rekreacyjnej  
i Turystycznej infraSPORT, które odbyły się w terminie 1 – 2 grudnia 
2016 roku w EXPO XXI Warszawa. Wydarzenie zgromadziło ponad 200 
przedstawicieli samorządów, ludzi świata sportu jak również gości specjal-
nych. Przez dwa dni gościliśmy przedstawicieli władz państwowych, władz 
komitetów olimpijskich, jednostek samorządowych i instytucji, które na 
co dzień zajmują się zarządzaniem infrastrukturą sportową. Nie zabrakło 
również przedstawicieli świata sportu i zawodników najwyższej, olimpij-
skiej klasy. Na targach spotkać można było m.in. Monikę Pyrek oraz Marka 
Plawgo. Strefę targową infraSPORT tworzyło blisko 30 stanowisk, najwięk-
szych na rynku infrastruktury sportowej firm i instytucji.
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JST - 33%
Producenci i dystrybutorzy - 30%
MOSiR - 23%
Kluby i stowarzyszenia sportowe - 11%
Obiekty sportowe - 4%

DNI SPOTKAŃ  
I DYSKUSJI 2

7 PANELI  
TEMATYCZNYCH 

16 PANELISTÓW  
Z CAŁEGO ŚWIATA

200 PRZEDSTAWICIELI  
SAMORZĄDÓW

73% UCZESTNIKÓW  
TO KADRA KIEROWNICZA

Antoni Rękas, Dyrektor MOSiR Puławy:
Po raz pierwszy miałem możliwość spotkania się na takim 
kworum z osobami bezpośrednio zarządzającymi obiekta-
mi sportowymi, projektantami nowych obiektów, prawni-
kami, przedstawicieli mediów i sportowcami. Szczególnie 
jestem zadowolony z możliwości bezpośredniego kontaktu  
z Prezesem PKOL oraz wiceministrem Sportu i Turystyki.  
Jest to bardzo dobra i potrzebna inicjatywa, która powinna 
być dalej kontynuowana i rozszerzana.

Urszula Stankiewicz, Zakład Przemysłu Gumowego 
"STARGUM" Jan Stankiewicz:
Braliśmy udział w targach infraSPORT 2016, gdzie prezen-
towaliśmy granulaty gumowe na nawierzchnie sportowe. 
Jesteśmy zadowoleni z zainteresowania z jakim spotkała się 
nasza oferta. Ze względu na towarzyszący targom kongres, 
była okazja do rozmów również bezpośrednio z decydentami.

Anna Tomczyk, Grupa Nowy Styl
Targi infraSPORT, w których braliśmy udział, wystawiając  
krzesła stadionowe marki Forum Seating, były profesjo-
nalnie zorganizowane. Kongres, który odbywał się równo- 
legle, przyciągnął znaczne grono decyzyjnych osób, co przeło-
żyło się na konkretne zapytania handlowe.

www.infraSPORT.pl



Co nowego 
podczas drugiej 
edycji?

Kongres

Już we wrześniu, odbędzie się II Krajowy Kongres Infrastruktury 
Sportowej IAKS oraz towarzyszące mu Targi Infrastruktury Sportowej 
i Sprzętu Sportowego infraSPORT.

Podczas dwóch dni Kongresu, uczestnicy będą mieli szansę porozmawiania 
z ekspertami z całego świata, zobaczą jak prawidłowo przeprowadzać proces in-
westycji, pozyskiwać środki i unikać zadłużenia oraz jak inwestować i planować 
w sektorze sport. Będą mieli szansę zapoznania się z nowym, alternatywnym  
spojrzeniem na inwestycję.

Kongres jak i Targi infraSPORT skupią się na wymianie doświadczeń, 
warsztatach oraz kontraktacji sprzętu i usług związanych z projektowaniem, 

budową, wyposażeniem, zarządzaniem i utrzymaniem obiektów sportowo-
-rekreacyjnych i turystycznych.

Kongres zgromadzi wielu polskich i  międzynarodowych specjalistów 
z branży infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, którzy w kilkudziesięciu pane-
lach tematycznych przybliżą tematykę związaną z  inwestowaniem w  branżę 
infrastruktury sportowej, przepisami prawa, wsparcia odpowiednich funduszy 
unijnych, a także pokażą przykłady dobrego gospodarowania i rozwoju takiej 
infrastruktury w miastach polskich na wybranych przykładach.

Nowe miejsce:  Centrum 
Olimpijskie 

Nowa data:   27-28.09.2017

www.infraSPORT.pl



Targi infraSPORT

SPORTOWCY O INFRASTRUKTURZE SPORTOWEJ 
Co polscy sportowcy myślą o dostępnej infrastrukturze sportowej, w czym upatrują szansę a co według nich jest zagrożeniem dla lokal-
nych inwestycji sportowych? Poznajcie infrastrukturalny punkt widzenia mistrzów świata 

ZIMOWA INFRASTRUKTURA SPORTOWA - JAK ZDOBYĆ DOFINANSOWANIE LOKALNEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ
Sprawcie aby wasze strefy rekreacji żyły cały rok. Dowiedzcie się jak efektywnie zarządzać lodowiskami oraz jak pozyskać środki na ich 
wybudowanie.

BUDUJ Z GŁOWĄ INFRASTRUKTURĘ SPORTOWĄ 
Prawidłowo zaplanowane inwestycje sportowe, uwzględniające potrzeby organizatorów, przyciągają do samorządów ciekawe formaty 
widowiskowo-sportowe. Specjaliści podczas dyskusji powiedzą jak zaplanować obiekt by spełniał on wymogi lokalnych i ogólnopolskich 
stacji telewizyjnych a tym samym wyróżniał się na mapie obiektów widowiskowo-sportowych kraju i przyciągał unikatowe wydarzenia.

MAŁA INFRASTRUKTURA SPORTOWA WKOMPONOWANA W KRAJOBRAZ SAMORZĄDU
Infrastruktura sportowa to nie tylko hale widowiskowe i boiska wielofunkcyjne, to również ścieżki rowerowe, ścieżki biegowe czy też ze-
wnętrzne siłownie. Jak je zaprojektować i zrealizować by w przyszłości nie tylko cieszyły mieszkańców a również generowały przychody 
a jednocześnie nie niszczyły środowiska opowiedzą przedstawiciele rozwijających się gmin i samorządów.

MODERNIZACJA I REWITALIZACJA - PRZEDŁUŻY ŻYCIE SWOJEGO OBIEKTU
Planowanie infrastruktury sportowej gmin powinno rozpoczynać się od analizy już istniejącej bazy oraz od badania potrzeb jej miesz-
kańców. Dodatkowo kluczowe już na tym etapie jest zaplanowanie jej modernizacji i rewitalizacji tak aby służyła jak najdłużej. Podczas 
panelu powiemy jak planować i jak pozyskiwać środki na modernizację i rewitalizację obiektów

KONSULTACJE SPOŁECZNE WAŻNYM ELEMENTEM KAŻDEJ INWESTYCJI
Społeczność lokalna powinna być aktywną stroną w procesie inwestycji z zakresu infrastruktury sportowej. Jak przeprowadzać konsulta-
cje społeczne by były one efektywne i przynosiły skuteczne rozwiązania opowiedzą eksperci z Polski i ze świata 

TECHNOLOGIA NA BASENACH CZYLI JAK OPTYMALIZOWAĆ KOSZTY I SPROSTAĆ NOWYM NORMOM 

INFRASTRUKTURA SPORTOWA DLA KAŻDEGO - PAMIĘTAJMY O WSZYSTKICH GRUPACH SPOŁECZNYCH
Ludzie dłużej pozostają aktywni dlatego samorządy powinny pamiętać o potrzebach zarówno ludzi starszych jak i niepełnosprawnych.

www.infraSPORT.plwww.infraSPORT.pl



PROGRAM II edycji  
Krajowego Kongresu 
Infrastruktury  
Sportowej IAKS

DZIEŃ 1 2017.09.27

10:00-11:30 OFICJALNE OTWARCIE KRAJOWEGO KONGRESU INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ I TARGÓW INFRASPORT

11:30-13:00 SPORTOWCY O INFRASTRUKTURZE SPORTOWEJ

Co polscy sportowcy myślą o dostępnej infrastrukturze sportowej,w czym upatrują szansę a co według nich jest zagrożeniem dla lokalnych inwestycji 
sportowych? Poznajcie infrastrukturalny punkt widzenia naszych Mistrzów.

13:00-14:00 LUNCH
14:00-15:30 CZY ZIMOWA INFRASTRUKTURA SPORTOWA MOŻE ZARABIAĆ?  - JAK DOBRZE ZAPLANOWAĆ INWESTYCJĘ I POZYSKAĆ 

DOFINANSOWANIE
Przykłady efektywnych i nieefektywnych, stałych i sezonowych obiektów sportów zimowych. Rekomendacje ciekawych rozwiązań architektonicznych 
i technologicznych. Jak pozyskać środki na budowę zimowej infrastruktury sportowej. Biznesplan i  i efektywne zarządzanie.

15:30- 16:30 PRZERWA KAWOWA

16:30-18:00 BUDUJ Z GŁOWĄ INFRASTRUKTURĘ SPORTOWĄ 

Prawidłowe i kompleksowe  planowanie inwestycji w Gminie, uwzględniające potrzeby mieszkańców, organizatorów jak i sportowców wyczynowych.  
Infrastruktura sportowa służy społeczności regionu i przyciąga nowe, atrakcyjne wydarzenia.

DZIEŃ 2 2017.09.28

9:30-11:00 MAŁA INFRASTRUKTURA SPORTOWA WKOMPONOWANA W KRAJOBRAZ REGIONU

Infrastruktura sportowa to nie tylko hale widowiskowe i boiska wielofunkcyjne, to również ścieżki rowerowe, ścieżki biegowe czy też zewnętrzne 
siłownie. Jak je zaprojektować i zrealizować by nie niszczyły środowiska a  cieszyły mieszkańców i uwzględniały zmiany demograficzne starzejącego 
się społeczeństwa.

11:00-11:30 PRZERWA KAWOWA

11:30-13:00 REWITALIZACJA I MODERNIZACJA OBIEKTÓW SPORTOWYCH Z MYŚLĄ O WSZYSTKICH GRUPACH SPOŁECZNYCH

Z jakich źródeł pozyskać środki na rewitalizację i modernizację obiektów, aby przekształcić je w obiekty bez barier i  służyły całej społeczności.  
Właściwe technologie aby kolejna rewitalizacja odbyła się jak najpóźniej.

13:00-14:00 LUNCH
14:00-15:30 CZY POLSKIE PŁYWALNIE MOGĄ SPROSTAĆ ZMIENIAJĄCYM SIĘ NORMOM  I NIE POPŁYNĄĆ FINANSOWO ?

Jak zmiany przepisów wpływają na funkcjonowanie obiektów zmuszając do nieplanowanych nakładów inwestycyjnych? Czy wszystkie zmiany  
ostatnich lat służą poprawie komfortu i bezpieczeństwa na pływalniach? Technologie spełniające normy a efektywność finansowa obiektu.

15:30-16:00 PRZERWA KAWOWA

16:00-17:00 KONSULTACJE SPOŁECZNE WAŻNYM ELEMENTEM KAŻDEJ INWESTYCJI

Jak właściwie zaangażować lokalną społeczność w  proces planowania inwestycji budownictwa sportowego. Jak przeprowadzać konsultacje  
społeczne by były one efektywne i pozwoliły uniknąć protestów społecznych w trakcie i po zakończeniu inwestycji. Przykłady powszechnie  
akceptowanych inwestycji.

www.infraSPORT.pl
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PLAN  
Kongresu  

i targów 
InfraSPORT
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NUMER 
 STOISKA

POWIERZCHNIA  
w m2

WYMIARY  
w m

15 8 4x2
16 6 3x2
17 8 4x2
18 6 3x2
19 8 4x2

20 8 4x2
21 10 3x2

22 6 3x2
23 6 3x2
24 8 4x2
25 8 4x2
26 15 5x3
27 12 4x3

NUMER 
 STOISKA

POWIERZCHNIA  
w m2

WYMIARY  
w m

1 6 3x2
2 6 3x2
3 8 4x2
4 10 5x2
5 8 4x2
6 6 3x2
7 6 3x2
8 8 4x2
9 15 5x3

10 15 5x3
11 15 5x3

12 8 4x2
13 6 3x2
14 6 6x2

6 m2
8 m2

10 m2
12 m2
15 m2

POWIERZCHNIA STOISK


