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Protokół z VI posiedzenia Łódzkiej Rady Sportu 

Łódź, 3 sierpnia 2015 roku godz. 17.00 

sala konferencyjna Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łodzi,  

ul. Stefanowskiego 28, I piętro. 

 

W dniu 3 sierpnia 2015 r. w sali konferencyjnej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  

w Łodzi przy ul. Stefanowskiego 28 odbyło się szóste posiedzenie Łódzkiej Rady Sportu  

I kadencji. Program posiedzenia obejmował: 

- ustalenie porządku posiedzenia; 

- kontynuację analiz zagadnień związanych z łódzkim sportem dzieci i młodzieży, poprzez 

omówienie propozycji zmian przesłanych przez członków zgodnie z ustaleniami podjętymi 

podczas V posiedzenia; 

- omówienie wolnych wniosków. 

 

Obrady rozpoczął Pan Zygfryd Kuchta Przewodniczący Łódzkiej Rady Sportu, który  

w pierwszej kolejności powitał członków Rady, a następnie zaprezentował porządek 

posiedzenia. Wobec braku wniosków, Przewodniczący przeszedł do omówienia 

poszczególnych propozycji zmian w przedmiocie zadań i działań gminy w obszarze łódzkiego 

sportu dzieci i młodzieży, zawartych w zestawieniu opracowanym z przesłanych przez 

członków materiałów, zwracając przy tym uwagę, że omawiając kolejne propozycje Rada 

każdorazowo powinna rozważyć czy wdrożenie zaproponowanej zmiany bądź rozwiązania 

leży w gestii samorządu.  

W pierwszym merytorycznym punkcie Rada przystąpiła do omawiania I działu 

zestawienia, zawierającego propozycje obejmujące zakres zadań realizowanych przez gminne 

komórki organizacyjne, a także koncepcje zmian organizacyjnych i strategicznych dotyczących 

funkcjonowania UMŁ. Dział ten składa się z 5 postulatów. Do propozycji znajdującej się  

na pierwszym miejscu listy (I.1) nikt nie zgłosił uwag. Analizując zagadnienie zwiększenia 

finansowania szkolenia sportowego dzieci i młodzieży (I.2) Rada omówiła problematykę 

powierzenia realizacji zadania i wynikającej z niej kwestii konkurencyjności. Wszyscy 

członkowie zgodzili się, że konieczne jest utrzymanie tendencji wzrostowej finansowania tego 

obszaru sportu z uwzględnieniem wzrostu całej puli środków przeznaczanych na łódzki sport. 

W odniesieniu do idei doskonalenia systemu podziału środków w zadaniu „szkolenie dzieci  

i młodzieży” (I.3) rozważano czy zaproponowane rozwiązania nie będą sankcjonowaniem 

systemu tzw. „martwych dusz”, przy czym ustalono, że w wielu krajach Europy tego typu 
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rozwiązanie już funkcjonuje. Jak zauważono w toku dyskusji, obecny system oparty  

na punktacji ministerialnej powoduje, że sinusoida sukcesów determinuje funkcjonowanie 

łódzkiego sportu, umacniając skostniały system elitarnych klubów, do którego nowym klubom 

ciężko się dostać. Konsekwencją takiego stanu rzeczy może być osłabienie piramidy 

szkoleniowej. Przykładem tego jest fakt, że wielu łódzkim trenerom nie opłaca się pracować  

z siedmiolatkami gdyż nie da się uzyskać punktów, które warunkują dalsze finansowanie 

szkolenia, w efekcie nie ma rozwoju. Należy jednakże jasno określić czy dla miasta liczy się 

jakość szkolenia czy ilość uczestniczących w nim klubów. Wobec powyższych argumentów 

zaproponowano by punkty ministerialne były oceniane z trzech lat wstecz, choć tu rozwiązania 

wymaga problematyka klubów, które nie mogą pochwalić się tak długim doświadczeniem. 

Celem jest tu poszerzenie grona klubów na profesjonalnym poziomie. Pan Marek Kondraciuk 

Dyrektor Wydziału Sportu w Departamencie Spraw Społecznych UMŁ zasygnalizował,  

że funkcjonujący system punktowy nie jest doskonały ale uwzględnia kategorie obiektywne.  

W toku dalszych rozmów rozważano rozwiązanie systemu mieszanego, łączącego punkty  

z liczbą młodzieży uczestniczącej w zadaniu (np. w ujęciu procentowym). Podkreślano,  

że utrzymywanie środków na jednym poziomie wynikającym z punktacji ogranicza sens 

prowadzenia naboru. W finalnych rozważaniach nad tym punktem pojawiły się stanowiska 

proponujące wdrożenie kierunkowego dofinansowania szkolenia poprzez sfinansowanie 

konkretnych obszarów działania na wzór Urzędu Marszałkowskiego, a także zwracające 

uwagę, że część środków, która powinna być przeznaczona na szkolenie sportowe 

przekazywana jest na realizację zadań ukierunkowanych na upowszechnianie sportu w formie 

prywatnych lig siatkówki, koszykówki, etc., które powodują odpływ młodzieży z klubów. 

Ostatecznie wszyscy członkowie Rady jednoznacznie stwierdzili, że konieczne są dalsze prace 

nad tym zagadnieniem i niezbędne będzie przeprowadzenie późniejszej, pogłębionej analizy 

nad doskonaleniem systemu podziału środków w zadaniu. W odniesieniu do punktu czwartego 

(I.4) Rada uznała, iż powiela on zapisy punktu drugiego (I.2), natomiast analizując punkt piąty 

(I.5), dotyczący finansowania zadania pn. „Trener osiedlowy”, rozważano wstępnie jakie 

pieniądze są niezbędne żeby realizować to zadanie i w jakim kształcie powinno ono być 

prowadzone. Pan Dyrektor Marek Kondraciuk na początku dyskusji zasygnalizował, że zapis 

propozycji „zmniejszyć kwotę z zadania Trener Osiedlowy i przeznaczyć na sport dzieci  

i młodzieży” jest błędny, gdyż zadanie to dotyczy dzieci i młodzieży. Wobec czego, 

przedmiotem dyskusji może być idea by „zmniejszyć kwotę z zadania Trener Osiedlowy  

i przeznaczyć na szkolenie dzieci i młodzieży w klubach sportowych”. Rada rozważała  

czy zadanie o takiej funkcji powinno być finansowane ze środków Wydziału Sportu. Rozmowy 
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dotycząc źródła finansowania obejmowały także problematykę kosztów, które mogą być 

finansowane ze środków pochodzących z tzw. „kapslowego”. W nawiązaniu do dalszych 

dyskusji m.in. na temat możliwości prowadzenia zajęć w soboty i niedziele Rada uznała,  

że niezbędne będzie przeprowadzenie dalszej analizy, stwierdzającej czy to zadanie jest 

potrzebne i w jakim kształcie. W ostatniej fazie dyskusji na temat I działu zestawienia 

poruszony został problem braku umów wieloletnich i całorocznych, dotykający najmocniej 

sporty halowe i zimowe. W tym kontekście pojawiły się także głosy, że obecnie funkcjonujące 

rozwiązanie charakteryzuje stabilność, do której kluby przyzwyczaiły się już. Ponadto, Rada 

skupiła się także na długotrwałych procedurach konkursowych oraz możliwości ich 

przyspieszenia. Ustalono, że określenie właściwego terminu ogłoszenia procedury konkursowej 

warunkuje w jakim momencie przekazywane są środki dotacyjne. Elastyczność  

ta spowodowana jest brakiem określenia ostatecznej daty ogłoszenia konkursów  

na poszczególne zadania. W ostatniej fazie rozmów analizowano rozwiązanie oparte  

na możliwości wdrożenia ryczałtowego wsparcia finansowego, opartego na spełnieniu danego 

kryterium np. rozgrywania meczy w konkretnej lidze, jednakże ten wariant został porzucony  

ze względu na jego sprzeczność z zapisami ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie, zwłaszcza w kontekście procedur otwartych konkursów ofert. 

Następnie Rada przeszła do drugiego działu zestawienia, zawierającego propozycje 

obejmujące programy oraz zasady funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  

w Łodzi. W odniesieniu do punktów 1 i 2 (II.1 i II.2) po pobieżnych ustaleniach stwierdzono, 

że niezbędne będzie dokonanie w przyszłości analizy zasad funkcjonowania i finansowania 

MOSiR w Łodzi. Charakter prawny jednostki, w której przychody trafiają do budżetu gminy 

powoduje, że jednostce nie opłaca się wynajmować obiektów sportowych (MOSiR ponosi 

zwiększone koszty eksploatacyjne obiektu w danym roku nie mając gwarancji otrzymania 

środków zarobionych na wynajmie w kolejnym budżecie). W kontekście propozycji przekazania 

klubom obiektów sportowych administrowanych przez MOSiR w Łodzi (II.5) zwrócono 

uwagę, że przekazanie bazy powoduje oszczędności w budżecie jednostki – obiekt odchodzi  

a środki na jego eksploatacje zostają. Rada rozpatrywała także czy klub jako operator 

zewnętrzny mógłby administrować bazą z wykorzystaniem mniejszych środków niż jednostka. 

Pan Marek Kondraciuk przypomniał, że wszystkie obiekty wydzierżawione klubom zawsze 

generują dla tych klubów liczne problemy. W czasie rozmów pojawiło się także stanowisko,  

że koszty na wynagrodzenie pracowników jednostki na poziomie 50% jej budżetu  

to zdecydowanie za dużo, jednakże powodem tej dysproporcji może być niedostateczna  

wysokość budżetu. W kontekście tego typu ustaleń Rada uznała, że wymaga to dalszej 
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szczegółowej analizy. Podsumowując punkt wskazano, że optymalnym rozwiązaniem byłoby 

przekazanie klubom wraz z obiektami środków, które MOSIR przeznacza na rzecz tych 

obiektów. W ramach dalszych dyskusji poruszono problem braku jasnej wykładni jakie zadania 

ma pełnić w mieście MOSiR - administrowanie obiektami czy również prowadzenie zajęć 

sportowo-rekreacyjnych (II.6). W tym punkcie Rada uznała, że duża liczba obiektów 

administrowanych przez jednostkę w znacznym stopniu utrudnia prowadzenie nadzoru  

nad ich funkcjonowaniem. W ramach analiz zagadnienia odnoszącego się do pierwszeństwa  

w wynajmie obiektów sportowych klubom sportowym, szczególnie klubom sportowym 

szkolącym dzieci i młodzież, przed działalnością komercyjną, religijną, wystawienniczą,  

itp. (II.4) Rada stanęła na stanowisku, że główną rolą MOSiR w Łodzi jest zapewnienie 

potrzeb łódzkiego sportu i rekreacji, a wymagania innych sfer i aktywności powinny być 

zapewniane w dalszej kolejności. Przewodniczący podsumował omówiony dział i zwrócił 

uwagę, że najistotniejszym zagadnieniem z omówionych jest rozważenie możliwości  

i zasadności przekazania obiektów administrowanych przez MOSiR klubom sportowym 

aktualnie użytkującym tą bazę. 

Uczestniczący w posiedzeniu członkowie Rady, po zapoznaniu się z zagadnieniami 

ujętymi w III rozdziale tabeli (III.1-6), stwierdzili jednoznacznie, że trzeba dążyć  

do wskazanych standardów, choć nie można zaproponowanych zmian narzucić dyrektorom 

łódzkich placówek edukacyjnych. Pełne, skuteczne wdrożenie tego typu rozwiązań wymaga 

przeprowadzenia zmian ustawowych. Zasygnalizowano także fakt, że często głównym 

problemem jest podejście dyrektora placówki do działań sportowych, a także konstrukcja siatki 

godzin w danej szkole oraz związana z nią problematyka. Rada jednoznacznie podkreśliła,  

że niezbędne jest dążenie do wypracowania jak najwyższych standardów, a także stosowanie 

wszelkich form zachęcania do wdrożenia rozwiązań korzystnych dla łódzkiego sportu.  

Pan Dyrektor Marek Kondraciuk zaznaczył, że punkty 3, 5 i 6 dotyczą bardzo zbliżonej 

tematyki, szeroko opisane w przekazanym Radzie do zaopiniowani  projekcie programu „Mój 

przyjaciel wf”.  

W pierwszym punkcie segmentu IV, dotyczącego problematyki funkcjonowania sportu 

szkolnego, w zakresie organizacji zajęć, tworzenia i funkcjonowania klas sportowych oraz 

współpracy szkół z klubami sportowymi, po przeprowadzeniu analizy Rada stanęła  

na stanowisku, że udział szkół we wszelkich programach sportowych, takich jak np. mały 

mistrz, multisport czy program nauki pływania, oprócz oczywistych korzyści sportowych 

niesie ze sobą ogromną zaletę w postaci możliwości pozyskania sprzętu. Wobec powyższego 

wszystkie placówki powinny być zachęcane do udziału w możliwie dużej liczbie programów, 
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przy czym samorząd nie dysponuje narzędziami umożliwiającymi przymuszenie dyrektorów 

placówek do takiego działania. W odniesieniu do punktu mówiącego o zdrowotnych grupach 

ćwiczebnych w szkołach, w toku ustaleń pojawiła się koncepcja oparta na wzorcach 

zagranicznych, proponująca by dzieci nie biorące udziału w lekcjach wychowania fizycznego 

(na podstawie zwolnień) uczyły się sędziowania, uczestniczyły w zajęciach historii sportu itp. 

Pan Dyrektor Marek Kondraciuk odnosząc się do propozycji dotyczących systemu klas 

sportowych (IV.4-6) oświadczył, że oprócz wskazanych idei potrzebna jest cykliczna ocena 

funkcjonowania klas, prowadzona przez Wydziału Sportu. Istnieją klasy sportowe, które  

nie funkcjonują właściwie, nie biorą udziału w zawodach i rozgrywkach szkolnych. Nadzór 

nad klasami powinien być prowadzony poprzez m.in. kontakt ze związkami i organizacjami, 

klubami sportowymi współpracującymi z daną szkołą. Omawiano także ogólnie problematykę 

organizacji i funkcjonowania klas, a także rozważano ile poziomów klas powinno być w Łodzi. 

Rada stanęła na stanowisku, że wprawdzie nie ma możliwości przymuszenia szkół do udziału 

w zawodach, jednakże wdrożenie odpowiedniego nadzoru zapewni sprawne funkcjonowanie 

klas, co w dużej mierze przełoży się na starty w zawodach (IV.9). W końcowej fazie dyskusji 

Rada rozważała kwestię poprawy relacji klubów ze szkołami, możliwości namawiania 

dyrektorów do tworzenia tablic klubowych w placówkach edukacyjnych, a także skupiła się  

na kwestii zajęć pozalekcyjnych oraz na programie multisport. 

Pochylając się nad zapisami działu piątego, zawierającego propozycje zmian odnoszące 

się do problematyki infrastruktury sportowej, w tym dotyczące przyszkolnych obiektów 

sportowych, a także boisk typu Orlik, Rada jednogłośnie stwierdziła że koncepcje V.1 i V.10  

są bardzo ważne dla rozwoju łódzkiego sportu i nie wymagają dodatkowego komentarza.  

W odniesieniu do punktu skupiającego się na zwiększeniu środków na remonty sal 

gimnastycznych (V.2) ustalono, że rozwiązania dla tej problematyki aktualnie podlegają 

wdrożeniu. W kontekście doposażenie szkół w sprzęt sportowy (V.6) Rada zgodziła się,  

że najlepszym sposobem jest udział w licznych programach sportowych. W końcowej fazie 

dyskusji skupiono się nad rozważaniem możliwości uruchomienia strony internetowej  

- wyszukiwarki dostępności bazy sportowej, umożliwiającej zwiększenie dochodów poprzez 

efektywniejsze wykorzystanie bazy. Ustalono, że sale szkolne są mocno obłożone, jednakże 

obłożenie to ma głównie charakter komercyjny. Na tej podstawie Rada rozważała czy jest 

możliwe zapewnienie pierwszeństwa w najmie dla łódzkich klubów. Podsumowania rozważań 

działu V dokonał Przewodniczący, który zaznaczył, że najważniejszymi kwestiami, oprócz 

konieczności zwieszenia finansowania są tu zachęcanie placówek edukacyjnych do udziału  
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w programach ministerialnych, a także znaleźnie sposobu zapewnienia pierwszeństwa klubom 

sportowym w dostępie do szkolnej bazy sportowej.  

Po zakończeniu omawiania poszczególnych punktów zestawienia propozycji zmian  

w przedmiocie zadań i działań gminy w obszarze łódzkiego sportu dzieci i młodzieży Rada 

ustaliła, że kolejne, VI posiedzenie odbędzie się w czwartek 13 sierpnia 2015 r., o godz. 17:00  

w sali konferencyjnej zlokalizowanej w budynku lodowiska „Bombonierka” przy  

ul. Stefanowskiego 28. Celem obrad będzie podjęcie uchwały w w/w sprawie. Następnie, 

Prezydium będzie dążyło do spotkania z Pierwszym Wiceprezydentem Miasta Łodzi 

Tomaszem Trelą, któremu zaprezentowane zostaną uchwalone propozycje zmian.  

Na tym etapie, wobec braku wolnych wniosków, Przewodniczący zakończył posiedzenie.  

 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

 

Prezydium Łódzkiej Rady Sportu: 

Pan Zygfryd Kuchta – Przewodniczący Łódzkiej Rady Sportu; 

Pan Lech Leszczyński – Wiceprzewodniczący Łódzkiej Rady Sportu; 

 

Członkowie Łódzkiej Rady Sportu: 

Pan Ryszard Andrzejczak; 

Pan Marcin Chudzik;  

Pan Dominik Gralka; 

Pan Maciej Lewy; 

Pani Grażyna Ostojska;  

Pan Tomasz Salski; 

Pan Zbigniew Świercz; 

Pan Grzegorz Urbaniak. 

 

W posiedzeniu nie uczestniczyli: Pani Małgorzata Niemczyk, Pan Michał Feter, Pan Edward 

Kujawa, Pan Witold Skrzydlewski oraz Pan Wojciech Ulatowski. 

 

Ponadto, w posiedzeniu uczestniczył: 

Pan Marek Kondraciuk - Dyrektor Wydziału Sportu w Departamencie Spraw Społecznych 

UMŁ; 
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Sporządził:                                                         

Bartłomiej Mielczarek – Inspektor w Wydziale Sportu w Departamencie Spraw Społecznych 

UMŁ. 

 

Posiedzenie prowadził : 

 

Pan Zygfryd Kuchta 

Przewodniczący Łódzkiej Rady Sportu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik: 

Zestawienie propozycji zmian w przedmiocie zadań i działań gminy w obszarze łódzkiego 

sportu dzieci i młodzieży, w kształcie omawianym przez Łódzką Radę Sportu w dniu 3 sierpnia 

2015 r. 



Strona 8 z 10 

 

Załącznik do protokołu  

z VI posiedzenia  

Łódzkiej Rady Sportu  

Zestawienie propozycji zmian w przedmiocie zadań i działań gminy  

w obszarze łódzkiego sportu dzieci i młodzieży  

w kształcie omawianym przez Łódzką Radę Sportu w dniu 3 sierpnia 2015 r. 

L.p. Propozycja zmiany 

Propozycje obejmujące zakres zadań realizowanych przez gminne komórki organizacyjne, a 

także koncepcje zmian organizacyjnych i strategicznych dotyczących funkcjonowania UMŁ: 

1 

Stworzyć system zachęt oraz informacji aby kluby, MOSiR, różne inne podmioty oraz 

wydziały UMŁ, startowały do konkursów ogłaszanych przez ministerstwa,  

np. sportu, zdrowia, polityki społecznej, rolnictwa, edukacji itp. 

2 Zwiększenie finansowania szkolenia sportowego dzieci i młodzieży. 

3 

Prace nad doskonaleniem systemu podziału środków w zadaniu „szkolenie dzieci  

i młodzieży”, tak aby liczba szkolonej młodzieży miała wpływ na kwotę dofinansowania 

zgodnie z zasadą „zwiększasz liczbę szkolonej młodzieży  

to dostajesz więcej pieniędzy”. Zasada ta powinna dotyczyć szczególnie szkolenia dzieci w 

szkole podstawowej, gdzie kluby powinny kłaść szczególny nacisk  

na zwiększenie liczby szkolonej młodzieży a nie na wynik. Aktualny system wynagradza 

finansowo w głównej mierze osiąganie wyników w grupie wiekowej  

14 +. 

4 
Starać się o pozyskiwanie większych środków finansowych na sport dzieci  

i  młodzieży. 

5 
Zmniejszyć kwotę z zadania Trener Osiedlowy i przeznaczyć na sport dzieci  

i młodzieży. 

Propozycje obejmujące programy oraz zasady funkcjonowania  

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łodzi: 

1 Reorganizacja MOSiR - analiza zatrudnienia i zadań wykonywanych. 

2 
Programy realizowane przez MOSiR do weryfikacji - powinny być wykonywane przez firmy 

zewnętrzne - zmniejszenie kosztów obsługi programów oraz zwiększenie efektywności. 

3 Rozwinąć i rozszerzyć zasięgiem program MOSiR "Sprawny przedszkolak". 

4 

Pierwszeństwo w wynajmie obiektów sportowych przez MOSiR klubom sportowym, 

szczególnie klubom sportowym szkolącym dzieci i młodzież, przed działalnością 

komercyjną, religijną, wystawienniczą, itp. 

5 

Przekazywanie w zarządzanie klubom obiektów sportowych, w których kluby  

te są głównymi użytkownikami. Oczywiście dotyczy to klubów dobrze ocenianych przez 

MOSiR i Wydział Sportu UMŁ. Pozwoli to na lepsze wykorzystywanie środków zarówno 

przez kluby, jak i MOSiR. W wielu przypadkach kierownik klubu mógłby być kierownikiem 

obiektu (lub odwrotnie) jeśli klub ten jest głównym użytkownikiem. Można by również 

połączyć wiele innych etatów. Tak jest często  

w innych miastach w Polsce. 

6 
Ustalić jakie zadanie ma pełnić w mieście MOSiR - administrowanie obiektami  

czy również prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych – brak systemu działań. 

Propozycje zmian odnoszące się do problematyki funkcjonowania sportu szkolnego,  

w zakresie dotyczącym nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej: 

1 Wprowadzić nauczycieli wychowania fizycznego do klas I-III - średnia dla Polski  
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to 14%. W naszym mieście liczba nauczycieli to około 6-7%. Docelowo powinniśmy dążyć 

do 50 % dla klas III oraz 35% dla klas II. 

2 
Wprowadzać w szkołach, jeśli jest taka możliwość, w klasach I-III do prowadzenia zajęć 

wychowania fizycznego nauczycieli specjalistów. 

3 
Wprowadzić obowiązkowe szkolenia praktyczne dla nauczycieli wychowania fizycznego 

oraz szkolenia kompetencyjne dla dyrektorów szkół. 

4 

Stworzyć zasady staży dla przyszłych nauczycieli wychowania fizycznego - powinny być 

staże realizowane w grupach, w wybranych placówkach szkolnych przez wybranych 

nauczycieli. 

5 

Działania w celu poprawy jakości lekcji wychowania fizycznego w klasach 1-3 poprzez: 

- systematyczne zwiększanie liczby nauczycieli wychowania fizycznego; 

- kontrola jakości nauczania wychowania fizycznego przez nauczycieli edukacji 

wczesnoszkolnej; 

- stałe doszkalanie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w zakresie wychowania 

fizycznego. 

6 Szkolić nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. 

Propozycje zmian odnoszące się do problematyki funkcjonowania sportu szkolnego,  

w zakresie dotyczącym organizacji zajęć, tworzenia i funkcjonowania klas sportowych oraz 

współpracy szkół z klubami sportowymi: 

1 
Zwiększyć liczbę szkół podstawowych uczestniczących w projekcie ministerialnym "Mały 

Mistrz"- docelowo objąć projektem wszystkie szkoły. 

2 

Wprowadzić poprzez innowację zdrowotne grupy ćwiczebne w szkołach, w których jest 

duża liczba zwolnień z wychowania fizycznego i opracować dla nich program  

na te zajęcia. 

3 Stworzenie i opracowanie regulaminu i zasad powoływania i tworzenia klas sportowych. 

4 
Stworzenie mechanizmów ułatwiających tworzenie klas sportowych w szkołach 

podstawowych, gimnazjach i liceach. 

5 Wprowadzić system tworzenia klas sportowych oraz prowadzić nadzór. 

6 Zwiększenie liczby klas sportowych w szkołach podstawowych. 

7 Stworzenie systemu „zachęt” dla dyrektorów szkół posiadających klasy sportowe. 

8 

Zwiększyć poziom edukacyjny nt. ważności ruchu, sportu i zasad odżywiania 

u dzieci i młodzieży poprzez godzinne zajęcia prowadzone przez specjalistów  

- zajęcia nastawione na pokazywanie skutków braku ruchu oraz złego odżywiania. 

9 

Szkoły posiadające klasy sportowe w danych dyscyplinach powinny mieć obowiązek 

uczestniczenia w zawodach, we współzawodnictwie, w Licealiadzie, Gimnazjadzie  

i w Igrzyskach. 

10 

W Łodzi mamy dwa SOS siatkarskie w gimnazjach. W okolicznych szkołach podstawowych 

powinny być prowadzone dodatkowe zajęcia z siatkówki 2 razy  

w tygodniu (łącznie 3 jednostki lekcyjne - zajęcia godzina 10,15 minut) łączne dla  

2-3 szkół podstawowych - dla klas IV, V, VI - łącznie minimum 9 godzin tygodniowo dla 

każdej klasy - wspólne dla 2-3 szkół podstawowych. 

11 

Ułatwienia prowadzenia naboru przez kluby sportowe w szkołach publicznych: 

- tablica informacyjna w każdej szkole z przeznaczeniem dla klubów działających  

na terenie osiedla; 

- „Godziny otwarte” w szkołach dla klubów sportowych np. jedna godzina wychowawcza w 

miesiącu, bądź rodzaj giełdy dla klubów sportowych prowadzonej w szkołach pod koniec 

roku szkolnego, kiedy wystawiona jest już większość ocen; 
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- obowiązkowa współpraca każdej szkoły z klubami sportowymi przy organizowaniu 

sportowych zajęć pozalekcyjnych (SKS). 

12 Prowadzić w szkołach zajęcia pozalekcyjne z wychowania fizycznego. 

Propozycje zmian odnoszące się do problematyki infrastruktury sportowej,  

w tym dotyczące przyszkolnych obiektów sportowych, a także boisk typu Orlik. 

1 Zwiększyć środki finansowe na remont i konserwację łódzkiej bazy sportowej. 

2 Wybudować nową halę do gier zespołowych. 

3 Opracowanie zasad udostępniania łódzkiej bazy sportowej dla łódzkich klubów. 

4 
Stworzenie internetowej wyszukiwarki dostępności bazy sportowej - zwiększenie dochodów 

poprzez efektywniejsze wykorzystanie bazy sportowej. 

5 
Zwiększyć środki na remonty sal gimnastycznych oraz na stworzenie odpowiedniej liczby 

przebieralni w każdej szkole. 

6 
Doposażenie szkół w sprzęt sportowy, ze szczególnym uwzględnieniem zakupu sprzętu 

sportowego dla małych dzieci - klasy I-IV szkoły podstawowej - lekkie piłki do gry. 

7 
Doposażyć w sprzęt sportowy Orliki  i szkoły ze szczególnym uwzględnieniem dziewczynek 

- np. koła hula hop, stepy, rakietki do badmintona, pompony. 

8 

Ułatwienia w korzystaniu z sal gimnastycznych przez kluby sportowe zarejestrowane w 

UMŁ poprzez: 

- jednolity cennik za wynajem sal gimnastycznych przez szkoły publiczne, tożsamy  

z cennikiem wynajmu obiektów przez MOSiR; 

- pierwszeństwo w wynajmie sal gimnastycznych przy szkołach publicznych  

dla klubów prowadzących szkolenie dzieci i młodzieży uczęszczających do tychże szkół; 

- stałe godziny działania sal gimnastycznych i boisk, tak aby dyrektorzy nie mogli ich 

zamykać w godzinach popołudniowych i wieczornych dla klubów sportowych; 

- docelowo utworzenie „giełdy” internetowej wolnych sal gimnastycznych i boisk  

w celu ułatwienia klubom poszukiwania wolnych obiektów. 

9 Umożliwić klubom sportowym korzystanie z sal gimnastycznych za mniejsze opłaty. 

10 Zadbać o istniejącą bazę sportową w mieście. 

 

 


