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Klub Sportowa Polska to miejsce współ-
pracy dwóch środowisk – biznesu i sa-
morządu. Od 2005 roku zrzesza samo-
rządy, instytucje, firmy oraz osoby pry-
watne działające w obszarze projektowa-
nia, budowy oraz zarządzania obiektami 
sportowymi. Klub, realizując swoje dzia-
łania, promuje również powszechne 
i bezpieczne uprawianie sportu oraz re-
kreacji na nowoczesnych obiektach jako 
sposób na zdrowy styl życia i spędzanie 
wolnego czasu.

Klub Sportowa Polska, wspólnie z partnerami społecznymi 
i biznesowymi, jest inicjatorem programu promocyjnego oraz edu-
kacyjnego „budujemy Sportową Polskę”. Uczestniczy w nim 887 
gmin i powiatów z całej Polski. Program ma na celu promocję 
miast, gmin i powiatów oraz ich prezydentów, burmistrzów, wójtów 
i starostów inwestujących w budowę oraz modernizację obiektów 
sportowych i rekreacyjnych, a także wspierających rozwój sportu 
dzieci i młodzieży. Samorządy te rozumieją znaczenie bezpie-
czeństwa uprawiania sportu, promują zdrowy i aktywny styl życia. 
Tworzą w ten sposób otwarte i nowoczesne społeczeństwo euro-
pejskie. 

Klub prowadzi aktywną edukację. Jest platformą wymiany wie-
dzy i doświadczeń z rynku infrastruktury sportowej i rekreacyjnej. 
w ramach Akademii Umiejętności prowadzone są wykłady 
i warsztaty na temat planowania, finansowania oraz efektywnego 
przeprowadzania inwestycji, zarządzania obiektami sportowymi 
i rekreacyjnymi oraz w zakresie najnowszych rozwiązań materia-
łowych i technologicznych stosowanych w branży. w Akademii 
Umiejętności biorą udział przedstawiciele samorządów z całej 
Polski, firmy działające na rynku infrastruktury sportowej i rekre-
acyjnej, a także eksperci z zakresu projektowania, finansowania, 
budowy i zarządzania obiektami sportowymi.

Działalność edukacyjna Klubu to nie tylko wydarzenia ogólno-
polskie, ale również szereg przedsięwzięć o charakterze regional-
nym bądź lokalnym. Klub organizuje seminaria, szkolenia, warsz-
taty edukacyjne oraz regionalne konferencje Sportowa Gmina. 
Podczas wszystkich tego typu wydarzeń eksperci Klubu przeka-
zują uczestnikom praktyczną wiedzę z zakresu finansowania, pro-
jektowania, budowy i zarządzania obiektami sportowymi

Klub Sportowa Polska wspólnie z Międzynarodowymi Targami 
Poznańskimi zorganizował dziesięć edycji targów CBS – Budow-
nictwo Sportowe i Rekreacyjne – największe w Polsce wydarzenie 
targowe tej branży.

Klub Sportowa Polska nagradza najlepsze firmy projektowe 
i wykonawcze, a także producentów technologii oraz wyposaże-
nia do obiektów sportowych, rekreacyjnych, wellness i spa. Przy-
znaje również statuetki oraz wyróżnienia inwestorom i administra-
torom obiektów sportowych i rekreacyjnych oraz osobom szcze-
gólnie zaangażowanym w działalność promocyjną i animacyjną 
na rzecz sportu oraz rekreacji w Polsce.
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