Uchwała Komisji Dialogu Obywatelskiego
ds. Sportu Powszechnego
z dnia 30 listopada 2015 r.

Wobec przedstawienia do publicznej dyskusji projektu BudŜetu Miasta Łodzi na rok 2016,
Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Sportu Powszechnego wyraŜa następujące stanowisko
w kwestiach, dotyczących obszaru zainteresowania Komisji:
Jako członkowie Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Sportu Powszechnego,
reprezentanci łódzkich organizacji pozarządowych, wyraŜamy zaniepokojenie
i rozczarowanie z powodu znacznego zredukowania środków finansowych na rok 2016,
przeznaczonych dla realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu powszechnego.
W dyspozycji Wydziału Sportu UMŁ znalazło się mniej środków o ok. 2 milionów złotych
w porównaniu z rokiem 2015, przy czym zrezygnowano m.in. całkowicie z kontynuowania
zadań, zlecanych organizacjom pozarządowym w zakresie:
• Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – organizacja aktywności
fizycznej osób starszych i organizacja aktywności fizycznej kobiet.
• Znacznie ograniczono wsparcie realizacji zadań publicznych dotyczących
prowadzenia zajęć sportowych wśród dzieci i młodzieŜy w celu przeciwdziałania
uzaleŜnieniom i patologiom społecznym, które były w zakresie Miejskiego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii.
Jednocześnie znaczące środki dedykowane działaniom profilaktycznym znalazły się
w dyspozycji Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, przy czym nie zostało
jednoznacznie określone przeznaczenie tychŜe środków, a co za tym idzie, brak jest
wiąŜącej informacji dla opinii publicznej, czy będą one wspierały działania w obszarze
sportu powszechnego oraz innych zajęć sportowych.
Zwracamy takŜe uwagę autorom propozycji BudŜetu Miasta Łodzi na rok 2016
na niespójność zapisów, dotyczących zadań planowanych do realizacji przez Wydział
Sportu z przyjętym przez Radę Miejską w dniu 18 listopada 2015 r. dokumentem
„Program współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku
publicznego i o wolontariacie, na rok 2016” (Uchwała nr XX/464/15).
Wymienione w par. 25, ust. 1 i 2 punkty, określające obszary współpracy Wydziału
z organizacjami pozarządowymi, nie zostały w pełni odzwierciedlone w zadaniach,
wymienionych w Projekcie BudŜetu.
Proponowany kształt budŜetu wskazuje na odejście od „podejścia do sportu rozumianego jako
waŜny obszar polityki publicznej i zachęcania do rozwoju inicjatyw sportowych na

właściwym szczeblu – tak, aby tworzyć bogatą oraz dostępną ofertę aktywności fizycznej
wśród społeczeństwa” – co zostało zapisane w załoŜeniach rządowego projektu
PROGRAMU ROZWOJU SPORTU DO ROKU 2020 z lipca 2015 roku.
(Dla sprawdzenia link: https://bip.msit.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/inne-dokumentyrzadowe/1570,Program-Rozwoju-Sportu-do-roku-2020.html)
Jako powaŜny argument i podstawową przesłankę do dynamicznego rozwoju i wzrostu
wydatków na rzecz kultury fizycznej i sportu powszechnego przywołujemy alarmujące dane:
„Według badań Eurobarometru, w 2013 r. aŜ 52% Polaków (wzrost o 3 pkt. proc.
w porównaniu z 2010 r.) odpowiedziało, Ŝe nigdy nie ćwiczy ani nie uprawia sportu, przy
średniej dla ogółu krajów członkowskich wynoszącej 42% z pewną regularnością (od 1 do 4
razy w tygodniu) aktywność fizyczną wykazywało 23% Polaków, podczas gdy średnia dla
całej Unii Europejskiej wynosiła 33%, zaś regularne ćwiczenia (5 razy w tygodniu i częściej)
– 5% (średnia dla UE – 8%). Oznacza to, Ŝe ponad połowa Polaków nie podejmuje Ŝadnej
aktywności fizycznej o charakterze sportowym lub rekreacyjnym w czasie wolnym.
Ponadto przypominamy:
Współczynnik umieralności ogólnej dla miasta Łodzi był jednym z najwyŜszych w kraju w
2013 roku (źródło: GUS, Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi)
- Polska: 10,1/1000 mieszkańców (9,7/1000 mieszkańców – rok 2014)
- M. Łódź: 14,4/1000 mieszkańców
Przywołujemy równieŜ istotne definicje, związane z powyŜszą problematyką:
AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA – pojmowane funkcjonalnie podejmowanie wysiłku fizycznego
o charakterze umiarkowanym lub intensywnym, bez względu na cel lub motywację
podejmowania tego wysiłku; Pojęcie stosowane w dokumentach Światowej Organizacji
Zdrowia oraz Komisji Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem prozdrowotnego
aspektu aktywności fizycznej, składające się na koncepcję HEPA (ang. health-enhancing
physical activity, prozdrowotna aktywność fizyczna lub aktywność fizyczna pozytywnie
wpływająca na zdrowie).
SPORT DLA WSZYSTKICH – rodzaj sportu określony obowiązującymi regułami
sportowymi, uprawiany w celu utrzymania sprawności fizycznej, zdrowia psychicznego i
dobrego samopoczucia, związany (choć niekoniecznie) z uczestnictwem w imprezach
sportowych nastawionych najczęściej na masowe uczestnictwo; sport uprawiany
niezawodowo (amatorsko, rekreacyjnie); zwany równieŜ jako: sport powszechny, sport
rekreacyjny, sport masowy, sport amatorski.
Jednocześnie stoimy na stanowisku, Ŝe realizację zadań i przedsięwzięć podejmowanych
w obszarze kultury fizycznej i sportu, w tym sportu powszechnego, powinna organizować,
nadzorować i ewaluować merytorycznie do tego powołana komórka organizacyjna Urzędu
Miasta Łodzi. Stosowne przygotowanie, doświadczenie i ekspercką wiedzę posiadają
pracownicy Wydziału Sportu UMŁ, bowiem kultura fizyczna i sport powszechny, tak, jak
wszystkie inne obszary społecznych aktywności, wymagają profesjonalizacji i standaryzacji,
aby skutecznie, efektywnie, w sposób uzasadniony i celowy inwestować publiczne środki.
Pojmujemy bowiem wydatki skierowane na rzecz rozwoju sportu powszechnego, jako
inwestycję „aktywność fizyczna jest najbardziej skutecznym sposobem opóźniania
procesu starzenia się oraz czynnikiem zachowania zdrowia, mobilności i wydłuŜenia

okresu aktywności funkcjonalnej (…). Musimy traktować to jako inwestycję i absolutną
profilaktykę (…)”. (źródło: PROGRAMU ROZWOJU SPORTU DO ROKU 2020).
Mamy jednocześnie głęboką nadzieję, Ŝe władze Miasta Łodzi nie odejdą od latami
wypracowywanych i z pozytywnym skutkiem realizowanych form rozwoju społeczeństwa
obywatelskiego i kapitału społecznego, poprzez współpracę w realizacji zadań
z organizacjami pozarządowymi. Pragniemy zwrócić uwagę na fakt, Ŝe to właśnie
w organizacjach pozarządowych pracują społecznie specjaliści i liderzy społeczności
lokalnych, najlepiej znający oczekiwania i potrzeby poszczególnych grup w róŜnych
częściach miasta i w róŜnych środowiskach.
Ideą rozwoju i włączającego, inkluzyjnego charakteru wszelkich przedsięwzięć społecznych
jest ich mikro-lokalny charakter, pozwalający dotrzeć z ofertą do indywidualnych
mieszkańców. Znacznie wartościowsze są więc, naszym zdaniem, systematyczne, drobne, ale
profesjonalne działania w wielu róŜnych miejscach i rejonach miasta, niŜ jednorazowe,
skupiające duŜo uczestników wydarzenia w samym centrum.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie przez obecnych na posiedzeniu KDO
przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Z upowaŜnienia przedstawicieli organizacji
pozarządowych, skupionych w Komisji Dialogu Obywatelskiego
ds. Sportu Powszechnego
Łódź, dn. 30.11.2015 r.
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PowyŜsze stanowisko Komisja kieruje do:
- Prezydenta Miasta Łodzi – Pani Hanny Zdanowskiej
- Wiceprezydentów Miasta Łodzi – Pana Tomasza Treli i Pana Krzysztofa Piątkowskiego
- Radnych Miasta Łodzi
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