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Rozdzia ł I - Diagnoza stanu obecnego 

Sport jest jedną z istotnych wartości kulturowych. W rozwi niętych społeczeństwach 

jest przede wszystkim dobrem powszechnym, dostępnym w różnych fomlach - stosownie 

do możliwości zainteresowań obywateli. Jest formą samorealizacji, czynnikiem 

kształtowania zdrowia i osobowości. rozwijania nawyków i prozdrowotnych poslaw - a także 

wartościową formą spędzan ia wolnego czasu. 

Zadaniem jednostek samorządu terytorialnego jest tworzenia ram organizacyjnych 

dla rozwoju sportu i jego wspieranie. Ustawodawca jednoznacznie określ ił rolę jst wskazując. 

że są one zobligowane do wspierania sportu, a więc nie mają obowiązku, ale także uprawnień. 

do bezpośredniego organizowania tego obszaru. Ro lą samorządu jest wnik liwe 

monitorowanie zachodzących zmian i przygotowanie ram organizacyjnych. choćby w postaci 

bieżących zadań budżetowych dostosowanych nie tylko do potrzeb organizacji sportowych. 

ale przede wszystkim mieszkańców - zaspakajanie ich potrzeb jest naczelnym obowiązkiem 

jednostek samorządu terytorialnego. 

Podstawą polityki rozwoju sportu 2020+ dla Miasta Łodzi jest kompleksowa diagnoza tego 

obszaru. Stanowi ona fundament analizy SWOT, na podstawie której opracowane został y 

strategiczne obszary działania oraz zawierające się w nich cele. Podzielona ona jest 

na 6 częśc i . v.'Yodrębnionych ze względu na odmienny charakter problematyki. której części 

te dotyczą. Materiały do analizy gromadzone były przez długi okres czasu i z wielu źróde ł. 

Pochodzą one bezpośrednio z dokumentacji urzędu, sprawozdań merytorycznych 

i różnorakich opracowań wykonanych przez łódzkie organizacje pozarządowe w ramach 

realizowanych zadań. a także z infomlacji uzyskanych od innych jednostek organizacyjnych, 

w tym m.in. z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lodzi . 
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I. Infrastruktura sportowa. 

W picm s7cj części ana li zy. pod rOlwagę należy wzi ąć stan i możliwości miasta. a takze 

uwzględnione w planach inwestycyjnych i finansowych. działania na rzecz rozwoJu 

infrastruktury sportowej . 

Lódź dysponuje wie loma obiektami sportowymi, w tym specjali stycznymi. o różnym stanie 

technicznym. których kompleksowy przegląd daje obraz możli wości miasta w tej mierze. 

Wizytówką miasta jest wielofunkcyj na hala widowiskowo - sportowa >,Atlas Arena" oddana 

do użytku w 2009 r. Jest to jeden z najnowocześniej szych obiektów w kraju, przewidziany 

dla 14 tys. widzów. Komplety widowni oglądały mecze Ligi Światowej siatkarzy, koncerty 

gwiazd rocka i inne spektakularne widowiska. W At las Arenie odbyły się Mistrzostwa Europy 

siatkarek. koszykarzy i koszykarek oraz Mistrzostwa Świata Super Enduro. 

W roku ubieglym oddano do użytku pełnO\.\'}'miarową. trzykonową halę tenisową. 

z profesjonalną nawierzchnią najwyższej jakości. którą wypróbowała Agnieszka Radwańska. 

Jesl lo jeden z piękniejszych miejskich obiektów tenisowych w Polsce. zarówno hala 

jak i korty zloka li zowane są w parku im. księcia Józefa Poniatowskiego, bogatym w ponad 

100 - letni drzewostan. Mieszkańcy mają do dyspozycji wiele obiektów będących wlasnośc i ą 

Miasta . Część obiek tów na niezwykle korzystnych warunkach, zosta la oddana w dzierżawę 

lub użytkowanie łódzkim klubom sportowym. 

Ogromną popularnością wśród łodzian cieszą się dwa kompleksy z pływalniami krytymi 

i odkrytymi •. Wodny Raj" i Aquapark " Fala", które oprócz zaplecza typu spa i wellness 

oferują atrakcyjne programy zajęć i imprez. Łącznie funkcjonuje 12 pływaln i miejskich. 

w tym 6 przy łódzk ich placówkach edukacyjnych. 

J edenaście hal sportowych, o rómym standardzie, stanowi zarówno miejsce treningów 

jak rozgrywek łódzkich drużyn ligowych. Wśród nich jest Hala Sponowa 

przy ul. Skorupki 21 zwana "Pałacem Sportu". wybudowana w latach 50 .. na bieżąco 

modernizowana. która nadal jesl miejscem wielu ważnych \\'}'darzeń sponowych. 

Obiekt szczególnie upodobali sobie siatkarze i siatkarki. Mistrzowie Polski PGE .. Skra". 

7 pobliskiego Bełchatowa. mecze międzynarodowe rozgrywają właśnie w tym obiekcie. 

Oprócz \\ ielu specjalistycznych obiektów sportowych, takich jak: tor kolarski, tory łuczni cze. 

k!') te lodowiska. hipodrom, strzelnice, stadion żużlowy czy skateparki. w Łodzi znajduje się 

największa w Polsce li czba boisk typu "Orlik2012". 
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Obecnie jest ich w mieście 40, w roku 2012 złożone zostały wnioski o dalsze 2. Orliki 

\\ większośc i usytuowane są w okolicach szkół. jako obiekty ogó l nodostępne użytko\\ane 

są prlCZ dzieci i młodzież do późnych godzin wieczornych. Na każdym orliku animator 

organi.l..uje l..3jęc ia na boiskach oraz dba o powierzony sprlęt. 

Lódzkie obiekty edukacyjne dysponują: 

• 37 pełnowymiarowymi salami gimnastycznymi, 

• 38 boiskami. 

• 5 boiskami wielofunkcyjnymi, 

• 3 boiskami do piłki nożnej (1 trawiaste, 2 ze sztuczną nawierzchni ą). 

• :2 boiskami do piłki siatkowej plażowej . 

Obecnie w skomunali zowanych obiektach sportowych przy ul. Piłsudskiego 138 

i Al. Unii Lubelskiej 2 trwają działania mające na celu istotną poprawę stanu infrastruktury 

sportO\vcj. W ramach tych działań przygotowana zostanie baza sportowa dla sportu 

W) czynowego, a także dla dzieci i młodzieży. 

Miasto zaangażowalo się w budowę Centrum Sportowo-Dydaktycznego Politechniki 

L6dzkiej. uznając planowaną w ramach inwestycji budowę kompleksu pływa l ni (50m. 25m. 

profesjonalne urządzenia do skoków do wody) 7..3 jeden z najn iezbędniejszych obiektów 

dla sportu lódzkiego, nie tylko akademickiego. Miasto na zadanie " Dofinansowanie budowy 

Lódzkiego Akademickiego Centrum Sportowo-Dydaktycznego - Kampus Politechniki 

Lódzk iej" . przeznaczyło 12000000 zł. 

Samorząd Województwa Łódzkiego od 1999 roku realizuje Program Rozwoj u Bazy 

Sportowej oraz wspIera wszelkiego rodzaju zadania mające na celu rozwój inwestycj i 

sportowych. Realizacja programu sprzyja aktywizacji gmin i ośrodków miejskich 

jako loka lnych ośrodków aktywności sportowo-rekreacyjnej oraz wspomaga rozwój 

infrastruktury społecznej na obszarach calego regionu. Sejmik Województwa Lódzkiego 

uch\\ałą nr LXI/ 1688/10 z dnia 26 października 2010 r. przyjąl Program Rozwoju Bazy 

Sportowej Województwa Lódzkiego na lata 2011-2015. W skali województwa wartość zadań 

ill\\estycyjnych zaplanowanych i zgłoszonych przez jednostki samorządu terytorialnego 

do Programu Rozwoju Bazy Sportowej na lata 20 11-2015 zamyka s ię kwotą 2,5 mld z l. 

Miasto ł.ódź w 2012 roku, środkami pochodzącymi z Programu wsparło przebudowę 

budynku trenersko - szatniowo - administracyjnego w obiekcie sportowym przy 

ul. Zeromskiego I J 7 oraz przebudowę hali sportowej przy ul. Sobolowej 1. 
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Ogółem Miasto dysponuje: 

• 4 stadionami. 

• 12 plywalniami, w tym 6 to pływalnie przyszko lne, 

• II halami sportowo - widowiskowymi, 

• 17 boiskami piłkarskimi pełnowymiarowymi . 

• 3 stadionami lekkoatletycznymi. 

• 40 kompleksami boisk typu "Orlik". 

• 2 krytymi lodowiskami , 

• 6 lodowiskami przenośnymi, 

• 4 skateparkami, 

• 1 torem kolarskim odkrytym, 

• 10 torami łuczni czymi, 

• 2 strzelnicami , 

• 1 hipodromem, 

• l krytą uj eżdżalnią, 

• 1 stadionem żużlowym , 

• 37 sa lami gimnastycznymi, 

• 5 boiskami wielofunkcyj nymi, 

• 7 boiskami do piłki siatkowej plazowej. 

Szczegó łowy wykaz obiektów zawiera załącznik nr 1 do Polityki rozwoju sportu 2020+ 

dla Miasta Łodzi . Obejmuje on szerokie spektrum informacji takich jak: lokalizacja, nazwa 

obiek tu. wymiary, widownia, stan techniczny, rok zabudowy czy zaplecze sanitarno 

-techniczne .. 
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2. Finanse 

Zaspokajanie zb iorowych potrzeb wspólnoty. wsród których znajdują s i ę sprawy związane 

z kulturą fizyczną i turystyką, w tym tereny rekreacyjne i urządzenia sportowe. jest jednym 

z zadań własnych gminy, określonych wart. 7. 1. ustawy o samo rządzie gminnym. 

W latach 2008 - 20 11 Miasto rea li zowało swoje zadania poprzez przeznaczanie w budżec i e 

środków finansowych na: 

• działania bezpośrednio związane ze sportem dzieci i współzawodnictwem młodzieży 

oraz sportem wyczynowym: (szkolenie sportowe, orgamzacJa zajęć sportowo 

-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzi eży 

szkolnej . stypendia i nagrody dla zawodników os i ągających wysokie wyniki sportowe 

wc współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, organizacja ogólnolódzkich 

centrów sportowych, nagrody dla trenerów. trener osiedlowy). 

• działan ia bezpośrednio związane z realizacją programów profilaktyki rozwiązywania 

problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przeciwdziałania 

wykluczeniu : (Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

organizowanie imprez sportowych i prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci 

mlodziezy z rodzin z problemem alkoho lowym, Miejski Program Przeciwdziałania 

Narkomanii - organizowanie imprez sportowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych 

narkomanią, upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży 

niedostosowanej społeczni e jako fo nna edukacji i przeci wdział anie wykluczeniu 

spo łecznemu), 

• organizację aktywności fi zycznej dla osób starszych. 

• organizację imprez sportowo-rekreacyjnych 

• promocję miasta przez sport, 

• konserwację miejskiej skomunalizowanej bazy sportowej użytkowanej przez kluby 

sportowe, 

• zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących s i ę i pływających. 
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2008 2009 2010 2011 

tródlo; Wydzia ł Sportu w DeplIrlamencie Spraw Spolecznych Urzędu J\1iasla Lodzi. 

\Vydatki bieżące Wydziału Sportu, związane z upowszechnianiem kultury fizycznej 
wraz z liczbą realizatorów, ilością umów i liczbą bezpośrednich beneficjentów danego 

zadania (zawodników, uczestników, widzów) w latach 2008 - 2011. 

Nazwa 
2008 

zadania 
2009 2010 2011 

Organizacja K wola środków : Kwota środków: Kwota środków: Kwola środków: 

imprez sponowo 895.000 zl 1.025 .000 zl 985.000 zl 985.000 zl 

-rekreacyjnych Liczba organ izacji Liczba organizacji Liczba organizacji Liczba organizacj i 

realizujących rea l izujących realizujących realizujących 

zadanie - 62 zadanie- 67 zadanie - 75 zadanie - 81 

Liczba imprez Liczba imprez Liczba imprez Liczba imprez 

- 119 - 143 - 145 - 14 5 

Imprezy Imprezy Imprezy Imprezy 

międzynarodowe międzynarodowe międzynarodowe międzynarodowe 

-20 - 21 -2 1 - 22 
Imprezy Imprezy Imprezy Im prezy 

ogólnopol sk ie - 47 ogólnopolskie - 74 ogólnopolskie ogólnopolskie 

Imprezy lokalne Imprezy lokalne - 79 - 73 
- 42 - 48 Imprezy lokalne Imprezy lokalne 

- 45 - 50 

Upowszechnianie K wota środków: Kwota środków: Kwota środków: K wota środków: 

sponu wśród 300.000 zl 300.000 zl 288.000 zl 230.000 zl 

dzieci Liczba organizacji Liczba organizacji Liczba organizacji Liczba organizacji 

i m lodz ieży realizujących realizujących realizujących realizujących 

sLko lnej zadn ie - I zadnie - I 7.adnie - 1 zadnie - I 

Liczba uczestników Liczba uczestn ików Liczba uczestników Liczba uczestn ików 

współzawodnictwa współzawodniclwa współzawodnictwa wspólzawodniclwa 
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międzyszkolnego międzyszkolnego międzyszkolnego międzyszkolnego 

- ok. 15.000 - ok. 22.000 - ok. 21.500 - ok. 15.000 
Ponadto 30 
uczn iowskich 

klubów sponowych 

organizowało 

systematyczne 
zajęcia dla ponad 
1300 zawodników. 

Szkolenie K wota środków : Kwota ś rodków: Kwota środków: K wota środków: 
sportowe 4.900.000 z ł 5.000.000 zł 5. 160.000 zł 4.964.222 zl 

Liczba Liczba Liczba Liczba 
dofinansowanych dofinansowanych dofinansowanych dofinansowanych 
klubów sportowych klubów sponowych klubów sportowych klubów sportowych 
- 73 -81 - 81 - 73 
Liczba zawanych Liczba zawartych Liczba zawartych Liczba zawartych 
umów- 138 umów - 149 umów - 156 umów - 139 

Liczba zawodników Liczba zawodników Liczba zawodników Liczba 7..awodników 

objętych objętych objętych objętych 

szkoleniem szkoleniem szkoleniem szkolen iem 
- ponad 15.000 - ponad 17.000 - ponad 16.000 - około 14.300 

Liczba dyscyplin Liczba dyscyplin Liczba dyscyplin Liczba dyscyplin 
- 45 - 48 - 47 - 45 

Zapewnienie Kwota środków: Kwota środków: Kwota środków: Kwota środków: 
bezpieczeństwa 40.000 zł 45.000 zl 45.000 zl 36.000 zł 
osób kąpiących Liczba organizacji Liczba organizacji Liczba organ izacji Liczba organizacji 
się i pływających realizujących realizujących rea l izujących realizujących 

zadn ie - 1 7..adanie - l zadanie- l zadanie - 1 

Szkolenie Zadanie nie było K wota środków; K wota środków: Zadanie nie było 
sportowe realizowane 100.000 zł 100.000 zł realizowane 
w dyscyplinach Liczba organizacji Liczba organizacji 
ol impijskich rea l izujących realizujących 

zadanie - 6 zadanie - 6 

Liczba zawodników Liczba zawodników 

objętych objętych 

dofinansowaniem dofinansowaniem 
- 22 - 27 

Organizacja Kwota środków Kwota środków Kwota środków Kwota środków 
imprez 100.000 zł 400.000 zł 700.000 zl 930.447 zl 
Sportowych Liczba organizacji Liczba organizacji Liczba organizacji Liczba organi7..acji 
i prowadzenie realizujących realizujących realizujących realizujących 

zajęć sportowych zadanie - 26 zadanie - 32 zadanie - 38 zadanie - 59 
II ramach Liczba dzieci Liczba dzieci Liczba dzieci Liczba dzieci 
Miejskiego uczestniczących uczestniczących uczestniczących uczestniczących 

Programu w zajęciach - 2.280 w 7..ajęciach - 1.990 w zajęciach - 2.300 w zajęciach - 3.260 
Profilaktyki 19.000 wejść 24.000 wejść 36.000 wejść 
i Rozwiązywania w ramach programu w ramach programu w ramach programu 
Problemów "Trener osiedlowy" "Trener osiedlowy" "Trener osiedlowy'· 
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Alkoholowych 
oraz. Miej skiego 

programu 
Przeciwdziałania 

Narkomani i 

Stypendia K wota środków na Kwota środków na Kwota środków na K wota środków na 

i nagrod) stypendia: stypendia: stypendia: stypendia: 

dla zawodników 400.000 zł 400.000 zł 300.000 zl 320.000 zl 
Kwota środków Kwota środków Kwota środków K wota środków 

na nagrody: na nagrody: na nagrody: na nagrody: 

288.200 zl 250.000 zł 250.000 zl 440.000 zł 

Liczba wniosków Liczba wniosków Liczba wniosków Liczba wniosków 
na stypendia - 349 na stypendia - 422 na stypendia· 329 na stypendia - 436 

Liczba wn iosków Liczba wniosków Liczba wniosków Liczba wn iosków 

na nagrody - 309 na nagrody - 296 na nagrody· 292 na nagrody· ł 83 
Liczba przyznanych Liczba przyznanych Liczba przyznanych Liczba przyznanych 
stypendiów - 333 stypendiów - 385 stypendiów - 40 ł stypendiów - 370 

Liczba przyznanych Liczba przyznanych Liczba przyznanych Liczba przyznanych 

nagród· 158 nagród - \55 nagród· \51 nagród· 136 

Nagrody Zadanie nie było K wota środków: Kwota środków: Kwota środków: 
dla trenerów reali zowane 70.000 zł 70.000 zł 112.000 zł 

Liczba wniosków Liczba wniosków Liczba wniosków 

·61 - 58 -55 
Liczba przyznanych Liczba przyznanych Liczba przyznanych 

nagród· 21 nagród·28 nagród· 29 

Promocja miasta K wota środków: K wota środków: Kwota środków: K wota środków : 

przCL sport 3.000.000 zł 3.000.000 zł 5.700.000 zl 5.700.000 z ł 

Liczba organizacji Liczba organizacji Liczba organizacji Liczba organizacji 
sportowych sportowych sportowych sportowych 
realizujących realizujących realizujących realizujących 

zadanie: 20 zadanie: 17 zadanie: 18 zadanie: 9 

Łódź Sportowa Kwota środków: Kwota środków: K wota środków: Zadanie nie było 
- promocja 964.487,47 zł 2.369.978,24 zł 1.4 t 9.278,00 zl realizowane 
Miasta Liczba zawartych Liczba zawartych Liczba zawartych 

umów: 35 umów: 87 umów: 20 
Liczba zawartych Liczba zawartych 
zleceń: 36 zleceń: 30 

Organizacja Zadanie nie było Zadanie nie było Zadanie nie było Kwota środków: 
ogólnołódzkich realizowane realizowane realizowane 100.000,00 zl 
ccntrów Liczba organiz..1cji 
sportowych sportowych 

realizujących 

zadanie: 5 
Liczba zawartych 

umów: 5 . , Zródlo. \\ ydzllIl Sportu w Departllmencle Spraw Spo łecznych UrLędu Mlllsla ŁodZI . 
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Środki na realizację zadania "Promocja Miasta poprzez kluby sportowe" 
wlotoeh 2008 - 20 11 w zl. 

L .p. Wykonawca 2008 2009 2010 2011 

I RTS Widzew Lódż S.A. 400000 400000 I 100000 I 300000 
2 LKS S.A. 400000 400000 I 100000 1 120000 
3 Budowlani S.A. 435000 400000 

Organika Budowlani Lódź 600000 700000 
755000 869000 4 

S.S.A. 

5 LKS Koszykówka Męska 100000 300000 445000 411000 
6 Klub Żużlowy "Orze)" 300000 300000 445000 600000 
7 LKS Basket Wornen 500000 350000 430000 400000 
8 AZS Lódż 100000 100000 130000 -
9 MUKS Widzew - 50000 200000 400000 

10 MKS .,Trójka' 100000 50000 50000 -
I I Chojeński Klub Sportowy - 50000 11 0000 -
12 KS Spolem Lódź 50000 60000 90000 -
13 UKSSMS 50000 40000 49 180,33 -
14 

Lódzkie Sportowe 
70000 80000 - -

Towarzystwo Waterpolowe 
15 Klub Kolarski "Tramwajarl.·· - 39999,99 32499,99 -
16 Rudzki Klub Sportowy 50000 50000 200000 200000 
17 Klub Sportowy "Gwardia" 25000 30000 34999.99 -

18 SKS Start 25000 10 000 13300 -
19 KPS Skra Belchatów 60000 - - -
20 Agencja "Blersport" 50000 - - -

21 
Stowarzyszenie Rowerowe 

25000 - - -.,Zie lony Szlak" 
22 Duo Circuli Sp. z 0.0. 60000 - - -
23 Lódzka Federacja Sportu 43000 - - -

24 LTLF 20000 - - -
?--, MKL 42000 - - -

SUMA 3000000 3 000000 5 700000 5 700000 

Zródlo: \\'}d'lia l S orl u w De arlamencir S raw S p p p Irc'ln ch U po , '" du Miasta Lodzi. 
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Zadania rea lizowane są w ramach wydatków bieżących . W okresie 2008 - 201 1 wysokość 

środków przcLnaczanych na realizację zadań z zakresu ku ltury fi zycznej i sponu kszlahowala 

się następlu ąco: 

Wydatki Wydzialu Sportu na realizację zadań z zakresu kultury rtzycznej i sportu 
wraz z wydatkami z budżetu miasta ogólem oraz ujęciem stosunkowym obu kategorii, 

w zł. 

Lata 2008 2009 2010 2011 

Izi.I926 16592200 21 474 000 18103095 28 132098 

budżet Miastll 1642 192646 I 863760724 2 027823470 23780 10804 

% wydatków 1.0 1 1. 15 2,1 1.1 8 

Jród ło : Wydzi a ł Sportu~' Oeparta meocie Spraw Społe(.Zny~h Urądu Miula l"odzi. 

Slruktura wydatków bieżących Wydzialu Sportu na kulturę fizyczną 
i sport w stosunku do wydatków z budżetu miasta ogółem . 

2500 000000 
/·----------------------------2r3r.7~S~omlo~SmM~--2027823 470 

1863":0724 ~ 

1642 ~2 646 
~-

2 000 OCIO 000 

1500 000000 

/' -
1 000 000 000 

.-
500000 000 

6 592 2~ 2147400 1810309 28132 09 

o /' ..- - - ..,/ 
2008 2009 2010 2011 

ir6d lo: " }dzia ł Sportu w Departamencie Spraw Społecznych Urlfdu ~ 1iuta Lod:r:i. 

• Wydatki bieżące 
na kulturę fizyczną 

Wyda tki z budżetu 
miasta ogółem 

Z zcst3\\ienia \.\.ynika. że Miasto zwiększyło pulę środków przeznaczanych na real i zację 

zadań. O ilc w roku 2008 wydalki na kulturę fizyczną stanowi ły 1.0 1% budżetu ogólem 

to \.\. roku 20 11 wynosi ły 1. 18%, wzrost w okres ie 4 lat wyniósł 0, 17%. 

Wydatki bieżące Wydzialu Sportu w latach 2008 - 20 II, w zl. 

L.I)· Nazwą zadania 2008 2009 2010 2011 

l 
Promocja M iasla przez łódzkie 3000000 3000 000 5700000 5700000 
kluby sportowe , Lód t sportowa· promocja 

l 067 150 2 475000 l 550000 . 
MiaSIa 
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Promocja Miasta podczas 
Rund y Grupowej i Rundy 

3 Kwalifikacyjnej Mistrzostw - - - 800000 
Swiata Mężczyzn 
w Piłce Siatkowej 2014 
Miejsk i Program Profilaktyki 
i rozwiązywan ia Problemów 
Alkoholowych - organizowanie 

4 imprez sportowych 50000 50000 150000 150000 
i prowadzenie zajęć sportowych 
dla dziec i i m/odziety z rodzin 
z problemem alkoho lowym 
Miejski program 
Przeciwdzialania Narkomanii 

5 
- organizowanie imprez 

50000 50000 150000 150000 sportowych dla dzieci 
i młodzieży zagrożonych 
narkomanią 

6 Centrum Sportu i Rekreacji I 194000 1 280000 1 300000 1 329900 
Dotacja dla Miej skiego Ośrodka 

7 Sportu i Rekreacj i 6 087000 7 000000 2408810 -
-zaklad budżelowy 

8 MOSiR - jednostka budZetowa - - 12017 110 17837665 

9 
Slypendia 7.a osiągnięte wyniki 

400000 400000 400000 -sportowe 
Stypendia i nagrody 
dla zawodników os iągających 

10 
wysokie wy niki sportowe - - - 760000 we współzawodnictwie 

międzynarodowym 

lub krajowym 
II Szkolenie sportowe 4900000 5000000 5 160000 4964 222 
12 Trener os i edłowy - - - 260000 

Organ izacja zajęć sportowo 
13 -rekreacyj nych dla dzieci - - - 154000 

i m łodzieży 

14 Szkolenie sportowe - 100000 100000 -w dyscyplinach olimpij skich 
Wspieranie rozwoju organizacji 
pozarządowyc h działających 

15 
w sferze kultury fi zycznej - 25 400 - -poprzez utworzenie Inkubatora 
Sportowego Organizacji 
Pozarządowych 

Konserwacja skomunali zowanej 
16 bazy sportowej użytkowanej 581 674 300000 300000 240000 

przez kluby sportowe 
Konserwacja trawiastej płyty 

boiska sportowego 
lJ zloka lizowanego w Lodzi przy - 40000 19000 19500 

ul. Dębowski ego, 
ul , Potokowe' i ul. Giewont 

18 
Nagrody i wyróżnienia za 

288 200 250000 250000 -wybitne os iągnięcia sportowe 
19 Nagrody dla trenerów - 70000 70000 11 2 000 

Miej ski Program Profilaktyki 

20 
i Rozwiązywania Problemów - 300000 400000 400000 Al kollOlowych 
- Trener Osiedlowy 
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21 
Organizacja imprez sponowo 

900000 1 025000 960000 985000 
-rekreacy:·nych 
Zapewnienie bezpieczeństwa 

" osób kąpiących się 40000 45000 45000 36000 
i pływających 

,) Kontakty sponowe 
50000 - - -

z miastami partnerskimi 

'4 Upowszechnianie sportu wśród 
350000 300000 288000 230000 

dzieci i młodzieży szkol nej 

" 
Organizacja aktywności - - - 40000 
fi zycznej dla osób starszych 

'6 Organizacja ogólnolódzkich - - - 100000 
centrów sportowych 
Upowszechnianie kultury 
fiz) cznej w środowisku dzieci 

" 
i młodzieży niedoslosowanej 

124845 50000 - -
społecznie jako forma edukacji 
i przeciwdziałanie wyk luczeniu 
społecznemu 

Współorganizacja imprez 

'8 sponowych w Lodzi 2900000 3400000 - -
(EuroBasket) 
Wspó/organizacja Rundy 

'9 Finałowej Mistrzostw Europy - - - 2000000 
w Koszykówce Kobiet 
EuroBaskct 2011 

Razem 21982869 25160400 31267920 36438287 

Lata 2008 2009 2010 2011 

Bez MOSi R i CSiR 14 701 869 16880400 15542000 17 270 722 

Zródlo: Wydzlal Sporłu w DepartamencIe Spraw Spolecznyc h Urzędu Miasta LodzI. 

Z podanego wyź.ej zestawienia wynika. że Miasto racjonal izuje wydatki na sport poprzez 

rezygnację z niektórych działań i Iworzenie nowych, bardziej oczekiwanych przez 

mieszkańców. Co więcej. wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań bieżących 

z zakresu kultury fi zycznej i sportu w badanym okresie sukcesywnie rosła. Należy jednak 

brać pod uwagę zadania dotyczące orgamzacJI wielkich Imprez sportowych 

jak np. organizacja Mistrzostw Europy w Koszykówce EuroBasket 2009. gdzie środki 

przeznaczone na imprezę wydatnie zwiększały pulę środków znajdujących s i ę w dyspozycj i 

Wydziału Sportu w latach 2009 - 2010. W roku 2011 wydatki zwiększyła kwota 2 mln zł 

przeznaczona na wspólorganizację Rundy Finałowej Mistrzostw Europy w Koszykówce 

Kobiet. 
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Inaczej sytuacja przedstawia się w przypadku wydatków majątkowych: 

Wydatki majątkowe Wydzialu Sportu w latach 2008 - 2011 wraz z wydatkami 
majątkowymi z budżetu miasta ogólem oraz ujęciem stosunkowym obu kategorii, 

w z •. 
Lata 2008 2009 2010 20li 

~ultura fIZYczna 
103175716 1293441 28 16309700 8487168 

i sport 

budżet M_iasta 571 122 873 851933160 639224 171 642475351 

% udzialu 18,07 15, 18 2,55 1,32 

lródlo; w dzial S ortu w De artamencie S InIW S oleczn ch Urz du Miasta Lodzi. y p p p y , 

Struktura wydatków majątkowych na kulturę fizyczną i sport 
w stosunku do wydatków majątkowych z budżetu miasta ogółem. 

900000000 

800000000 

700000000 639 642475351 

600000000 

500000000 

400000000 

300000000 

200000000 

100000000 
16309 

O 
2008 2009 2010 2011 

Źródlo: Wydzial Sportu w Departamencie Spraw Spolecznych U rZł'du Miasta Lodzi. 

• Wydatki majątkowe 
na kulturę fizyczną 
i sport 

Wydatki majątkowe 
z budżetu miasta 
ogółem 

W latach 2008 - 20 11 zaznacza się tendencja spadkowa. przy wydatkach rzędu 18,07% 

w roku 2008. w roku 2011 było to już tylko 1,32% budżetu Miasta. Sytuacja taka 

spowodowana jest zakończeniem w roku 2009 budowy Atlas Areny a w roku 20 l O 

przeznaczeniem znacznych środków na modernizacją obiektów MKT i AZS. Jednocześnie. 

w 201 2 roku Miasto rozpoczęło działania związane z nowymi inwestycjami . Natomiast 

nie zmienia to sytuacji pozostałej, miejskiej bazy sportowej , której stan jest ni ezadowal ający. 

a brak środków finansO\V)'ch spowoduje jej degradację . 
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Wydatki inwestycyjne \Vydzialu Sporlu w latach 2008 - 2011, w zł. 

20000000 

15000000 

10000000 

5000000 

o ~~=-----~~=-----~~=-----~--------~ 
2008 2009 2010 2011 

Żr6dlo; W)dział Sportu w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Lodzi. 

Wydatki inwestycyjne Wydzialu Sportu w latach 2008 - 2011, w zl (zadaniami). 

L.p. Nazwa zadania 2008 2009 2010 2011 

Wydzial Sportu 

I 
Przebudowa hali teni sowej 

60000 600000 I 225 059 4797168 
Mieiskiel.!.o Klubu Tenisowcj.!,o 
Budowa boiska sportowego 

2 
zloka lizowanego w Lodzi 

I 065663 980000 892 962 209 378 
prz) ul. Dębowskiego 
i ul. POloko\\ej 
Budo\\a budynku 
adm inistracyjno 

J -socjalnego zlokali zowanego - - . 900000 
w Lodzi przy ul . Potokowej , 
ul. Dębowskicgo i ul. Giewont 
Modernizacja stadionu 

4 sportowego 50000 - . -
przy al. J. Piłsudskiego 138 

5 
Zakup trybun składanych 

200000 . - -- stadion ul. Lumumbv 22/26 

6 
Zadaszenie pływa lni 

192822 - - -
prL)' ul. Sobolowej 

7 
Modernizacja hali sportowej przy 

I 000000 288000 I 600000 -ul. Sobolowej I 

8 
Budowa boiska sportowego 

63500 - - -
zlokal izowanego w Lodzi 
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przy ul. Dębowskiego 

i ul. Potoko\\ej - projekt Ił etapu 
Budowa bo isk - program 

9 rządowo-samorządowy 16871950 - - -
"Moje Boisko - Orlik 2012" 
Modernizacja Treningowego 

10 
Stadionu Lekkoat letycznego 

200000 3060300 6623000 -w Lodzi przy ul. Lumumby 
nr 22/26. 
Przebudowa oświetl enia Hali 

II 
Sportowej Rudzkiego Klubu - 400000 - · Sportowego przy ul. Rudzkiej 37 
w Lodzi 
Wykonanie koncepcji 

12 zagospodarowania terenów - 250000 - -
i obiektów sportowych miasta 
Modernizacja budynku sanitarno 

13 
-adm inistracyjnego wraz ze stacją 

- 100000 500000 900000 uzdatniania wody 
I przy ul. Sobolowej l 

14 
Przebudowa hali 

2500000 
I przy ul. Rudzkiei 37 w Lodzi - · -

Dokumentacja projektowa 
15 budowy boiska - - 64660 -

I prl.Y ul. Srebrzvńskie i 
Dokumentacja na przebudowę 

16 
istn iejącego budynku hotelowo 

- · - 400000 - administracyjnego w obiekcie 
I przy ul. Rudzkiej 37 

17 Park Kultur Alternatywnych - · - 500000 

Koncepcja zagospodarowania 
terenu i projekt budowy boiska 

18 piłkarskiego ze sztuczną - - · 65000 
nawierl.c hnią w obiekcie 

I przy ul. Małachowskiego 5 

Razem 19 703935 5678300 13405681 7771 546 

Instytucje Kultury Fizycznej - MOSiR 

I 
Termomodern izacja Hali 

I 050500 - · -Sportowej - ul. ks. Skorupki 

2 Wykonanie elektronicznego 
2000 systemu obsługi klienta (ESOK) - · -

Modernizacja obiektu , sportowego "Karpacka" 279000 500000 250000 , -
i zakup sprzętu 

4 Modernizacja obiektu 
380000 I 000000 510000 · "Anurowek" 

5 
Modernizacja obiektu 

400000 · · -"Stawy Stefań skiego" 

Modernizacja obiektu 
6 "Stawy Jan a" 560000 I 500000 · · 
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7 
Budo\\a d\\6ch kortów do tenisa 

70000 
L. i emnc~o w Parku J-RO Maia - - -

Za\.. lIp agregatu prądotwórczego 
8 i sp:malniczcgo - l-lala Sportowa 30000 - - -

- ul. ks. Skorupki 

9 Zal..up centrali telefonicznej 
lO 000 - - -

dla obiel..tu "Anur6wek" 
10 Zakup c iągnika rolniczego 60000 - - -

II 
Zakup odkurzacza wodnego 

30000 - - -na phwalnic "Wodny Rai" 
Wyposażen ie s iłowni i zakup 

12 sweji uzdatniania wody 70000 - - -
- pływa lnia "Promienistych" 
Za instalowanie kolektorów 

13 slonec,lIlych 347000 - - -
- pł ywa lnia "Wodny Raj" 

14 Zakup zestawu komputerowego 5000 - - -
Zakup urządzenia do pomiaru 

15 prędl..ości na wyścigach 45000 - - -
s.1mochodowych 
Dol..umenlBcja dla dokończenia 
budo\\') obiektu rekreacyjno 

16 
-sporto\\ ego przy ul. Wiernej 

40000 
RLel..i oraz koncepcja - - -

.mgospodarowania terenów 
przy ,d . 6-00 Sierpnia 71 

17 Budo\\a odkryteRo Skateparku 369260 - - -
18 

Moderni zacja obiektu Hali - 410000 - 20000 
Soorto\\ci Drzy ul. Skorupki 

19 Modernizacja obiektu - 90000 186828 I 480000 
pr7)' AJ. Unii Lubelskiej 
Wykonanie projektu krytego 
lodowiska oraz koncepcji 2 hal: 

20 do gier zespołowych i sportów - 400000 - -
ekstremalnych na obiekcie 
"Wodny Raj" 
Modernizacja obiektu 

21 sportowego - 2000000 89 52 1 -
pr?)' ul. 6-go Sierpnia 

22 Zakupy ill\\-estycyjne - MOSiR - I 000000 363 172 -

23 
Koncepcja 7.agospodarowania - 40000 - -
tcrenu przy Stawach Jana 
Dokulllcntacja związana 

24 
L budo\\ ą rolkostrady - 80000 - -
j zagospodarowania terenu 
\\ rejonie Stawów Slefańskiego 

Budowa odkrytego Skateparku 
na tcrenie obiektu sportowego 

25 przy ul. Karpackiej - 500000 - -
oraz rozbudowa 
przy ul. Wicrncj Rzeki 
Koncepcja i projekt przebudowy 

26 Hali Sportowej, - - 70760 -
przy ul. ks. Skorupki 21 
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27 
Adaptacja hali sportowej - 530000 - -orz\' ul. Małachowskiel!o 5/7 

28 
Doposaże nie hali sportowej - 95700 -ur~ ul. Małachowsk iei!o 5/7 -

Zak up tablicy świetlnej wyników 
29 gry-hali sportowej - - 30000,00 -

~r~v ul. Małachowskiego 5/7 

Razem 3747760 8145700 1500281 l 500000 

n.<lzem Wydzial Sportu + MOSiR 23451 695 13 824 000 14905962 9271 546 
, , Zródlo. \\ yd7. lal Sportu w DepartamencIe Spraw Spolecznych Urzędu Mlasla ŁodZI. 

3, Organizacje sportowe z siedzibą w Łodzi. 

W oparciu o dane przedstawione \V poniższym zestawieniu tabelarycznym w okresie 

2008 ~ 2011 liczba organizacji sportowych zwiększyła się ogółem o 36 organizacji, 

\\' tym 30 klubów podlegających ewidencji Prezydenta Miasta Łodzi oraz 6 stowarLyszeó 

kultury fizycznej i związków sponowych podlegających rejestrowi sądowemu. Wśród nowo 

powstałyc h klubów dominowały kluby prowadzące sekcje gier zespołowych jak piłka nożna, 

siatkowa. koszykowa, a także pływania, biegania, sztuk walki (karate, taekwondo, judo. 

capoeira). Znalazł y s ię wśród nich równiez kluby tańca sponowego, hokeja na lodzie. sportu 

psich zaprzęgów czy badmintona. 

W tym samym okresie zlikwidowano wykreślono z ewidencji klubów sportowych 

Prezydenta Miasta Lodzi 12 podmiotów, w tym 7 uczniowskich klubów i 5 klubów 

ni cprowadzących działalnośc i gospodarczej. Procesy likwidacji we wszystk ich przypadkach 

podjęte były z własnej inicjatywy zarządów klubów. Najczęstszą przyczyną likwidacji by ł y 

różnorodne trudności organizacyjne finansowe. Natomiast z rej estru sądowego 

nie wykreś l ono :żadnego stowarzyszenia kultury fi zycznej ani związku sportowego. 

Pośród organizacj i wpisanych do ewidencji klubów sportowych Prezydenta Miasta Lodzi 

przeważał y kluby nieprowadzące dzi ałalności gospodarczej w liczbie 22 w stosunku 

do 8 uczniowskich klubów sportowych. Z proporcji tych wynika niemal trzykrotnie częstsze 

inicjowanie zakładania nowych klubów sponowych niezwiązanych ze środowiskiem 

szkolnym. W środowi sku szkolnym daje s i ę zaobserwować zmn iejszoną ak tywność 

tworzenia nowych klubów, na którą składa s ię wiele czynników społeczno-organizacyjnych 

jak np. zaznaczający s i ę niż demograficzny, częste zmiany kadrowe wśród nauczycie li. 

s łabe zainteresowanie rodziców, inne oczekiwania dzieci i młodzieży. Obowiązujące przepisy 

ustaw pozwalają na większą swobodę tworzenia stowarzyszeń sportowych, w szc zególnośc i 

Strona I 19 



klubów nieprowadzących działalnośc i gospodarczej podlegających ewidencji starosty 

ze względu na s i edzibę, gdy:! ich zalożycielami może być każdy pełno l etni polski obywatel 

nicpozbawiony praw publicznych. Ponadto kluby te nie muszą integrować s i ę z określonym 

środowisk iem jak w prqpadku szkolnych klu bów sportowych. Obserwowana w ostatnich 

4 latach zwi ększona aktywność tworzenia i rejest rowania klubów ni eprowadzących 

działa l ności gospodarczej najczęśc iej związana jest ze zmianami kad ry trenersko 

-instruktorskiej i zawodniczej w już i stniejących klubach oraz z wolą samodzielnego 

prowadzenia dzia ła lnośc i sportowej . Inną pr.lyczyną jest chęć zgłoszenia drużyn. 

czy zawodników działających w prywatn ych klubach do rozgrywek w ramach 

wspó łzawodnictwa organizowanego prlez polskie związk i sportowe. W ostatnich 4 latach 

powstalo znacznie mniej (zaledwie 6) organizacji sportowych podlegających rejestrowi 

sądowemu. w tym 4 stowarzyszenia kultury fi zycznej i 2 związk i sportowe. Mniejsza liczba 

tych organizacji v/ynika Z wymagań przepisów dotyczących rejestracji w krajowym rejestrze 

sądowym. które na stowarzyszenia sportowe nakładają obowi ązek prowadzenia 

za rejestrowanej d ziała lności gospodarczej zgłoszonej do rejestru przeds i ęb i orców. 

Stowarzyszenie sportowe jako przeds i ęb i orstwo musi sprostać większym obowiązkom 

i wyzwaniom organizacyjnym. co często hamuje in icjatywy ich tworzenia. Lódzkie okręgowe 

zwi ązki sportowe dzi a łają w obrębie 27 dyscyplin sportowych i od 20 lOr. dostosowuj ą swoją 

działalność do wymagań ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 roku. 

Liczba organizacji sportowycb z siedzibą w Łodzi, 

stan na 31 grudnia, odpowiednio w latach 2008 - 2011 . 

L.p. 
Nazwa organizacji 

2008 2009 2010 2011 
sporlowych 

Uczniowsk ie kluby sportowe 
t \\ pIsane 100 103 104 108 

do ewidencj i 
Kluby sportowe 

2 nieprowad 7.ącc dzia łalności 117 124 13 1 139 
l1.0Sp. woi sanc do ewidenc'j 
Łódzki e okręgowe związki 

3 sportowe 32 33 33 34 
wpisane 
do rejestru sądowe~o 
StowarLyszenia kulłury 

4 fi zycznej \~pisane 104 105 106 108 
do rejestru sądowego 

Ogól.m 353 365 374 389 

,rócllo: W dział S ortu w De artamencie S ) p p p raw S oleczn ch U p y du Miasta Lodzi. 
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4. Programy spoleczne z wykorzystaniem ed ukacyjnych prozdrowotnych 

funkcji sportu. 

Dzia ł ania spo łeczne zoslaly usystematyzowane w ,.strategii rozwią:ywania problemów 

.\pulef.::nych \II mieście Lodzi na lata 20/1- 20/5 ", w której sfera szeroko rozumianej kultury 

fiz)cznej. wpisana została zarówno w cele strategiczne. zawierające programy długofalo\\c. 

jak i we wszelk iego rodzaju poczynania profilaktyczne. 

W ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Al koholowych 

oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałani a Narkomanii. corocznie ponad 30 łódzkich 

organizacji pozarządowych, w ramach środków otrzymanych z budżetu miejskiego. 

prqgotowuje atrakcyjną ofertę zajęć i imprez sportowych. Programy obejmują ponad 3.000 

młodych łodzian. mają charakter ogólnodostępny i otwarty, a adresowane są przede 

wszystkim do dzieci i miodzieży ze środowi sk zagrozonych patologiami społecznymi. 

Właściwe ukierunkowanie oferty możl iwe jest przy śc i s l ej współpracy klubów z pedagogami 

szkolnymi. Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, ośrodkami szkolno - wychowawczymi. 

Od 2009 r. Miasto reali zuje program pn. "Trener Osiedlowy". Intencją projektu, w całości 

finansowanego z bud~etu miejskiego. jest zapewnienie jak największej liczbie młodych 

łodzian (przede wszystk im uczniom szkół podstawowych i gimnazjów) mozli wośc i 

aktywnego spędzeni a czasu wolnego. Zajęcia prowadzone n iezale~nie od Programu 

.. Orlik 2012"'. realizowane są wyłącznie na boiskach przyszkolnych - w 2011 r. 

na 25 obiektach. Boiska te usytuowane są we wszystk ich dzielnicach Lodzi. ze szczególnym 

uwzględnieniem obszarów dotkniętych różnorodnymi problemami społecznymi . Ewentualne 

niedostatki infrastruklUry rekompensowane są przez dostępność zajęć i ich atrakcyjność. 

Każdy obiekt wyposażony jest w ni ezbędny sprzęt sportowy. Zajęci a prowadzone są pr.lez 

wykwalifikowaną kad rę nauczycielsko-trenerską. Są one na bieżąco monitorowane a godziny 

zajęć, co najmniej 5 dziennie, dostosowane są do potrzeb i zai nte resowań młodzieży. 

Nie obowi ązuje selekcja psychofizyczna, stosowana przy naborze do sekcj i sportowych. 

natomiast zadaniem trenera jest przygotowanie zajęć w sposób umo:! li wiający uczestnictwo 

każdego dziecka. stąd też lak duże i różnorodne zaopalrzenie sprzętowe. W ramach programu. 

szczególnie w okres ie wakacji, organizowane są systematyczne wyjścia na pływałnie 

miejskie. do klubów bilardowych, do kin, co też jest magnesem przyciągającym dzieci 

i mi odzież. Organizowane są zawody i turnieje, a uczestnicy otrzymują nagrody i gadżety 

sportowe. 
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Zain teresowanie ,.Trenerem Osiedlowym" przeszło najśmielsze oczekiwania. W 2010 r. 

w zajęciach wzięło udział ponad 24.000 uczestników, zaś w roku 201 1 już ponad 36.000 

osób. 

Miasto, za pośrednictwem Miejskiego Szkolnego Związku Sportowego, jest realizatorem 

wspó łzawodnictwa sportowego szkół. którego ce lem jest upowszechnianie sportu 

i promowanie zdrowych na\vyków ruchowych. W ramach zadania przeprowadzane 

są Igrzyska Młodzieży Szkolnej z udziałem 75 łódzkich szkół podstawowych; Gimnazjada 

w której rywalizują 44 gimnazjów oraz Licealiada w której uczestniczy 49 łódzkich szkół 

ponadgimnazjalnych. Rywalizacja obejmuje również wszystkie łódzkie placówki szkolnictwa 

specjalnego. Ogólem w różnych formach współzawodnictwa szkolnego uczestniczy ponad 

12.000 lódzkich uczniów i uczennic. 

Realizowany jest tak że program promujący aktywność fizyczną osób niepelnosprawnych. 

którego cele nic mają \vylącznie charakteru sportowo - rehabi li tacyjnego, ale są elementem 

działań na rzecz pełnej integracji niepelnosprawnych. Ponad 300 osób dotkniętych różnymi 

dysfunkcjami uczestniczy w systematycznym szkoleniu sportowym, stale poszerzanym 

o nowe dyscypliny - aktualnie obok piłki siatkowej głuchych i koszykówki na wózkach 

stajemy się wiodącym ośrodkiem w kraju w strzelectwie sportowym osób niewidomych. 

W Lodzi rozgrywane są bardzo prestiżowe międzynarodowe turnieje w koszykówce 

na wózkach. 

Corocznie ponad 50 niepełnosprawnych sportowców honorowanych jest nagrodami 

i stypendiami Prezyden ta Miasta Lodzi. Biorąc pod uwagę ogólną li czbę łódzkich 

stypendystów i nagrodzonych - ponad 230 osób, jest to proporcja odzwi ercied lająca pozycję 

sportu osób niepełnosprawnych. 

Reagując na zachodzące zmiany demograficzne i kulturowe, wspierane są i finansowane 

z budżetu Miasta projekty umożliwi ające aktywność fi zyczną osób powyżej 60 roku życia. 

Propozycje zajęć sporto\vych - głównie nordic walking, tenis, pływanie, powiązane 

są z miejskimi programami profilaktyki zdrowotnej. Ewaluacja programu wskazuje. 

że przynosi on wymierne efekty w postaci poprawy zdrowia fizycznego i psychicznego. 

prewencji określonych stanów chorobowych, ale także zmienia stereotypy dotyczące 

tej kategorii wiekowej. 
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5. Współzawodnictwo sportowe 

W Lodzi ponad 90 klubów uczestniczy we współzawodnictwie sportowym prowadzonym. 

zgodnie z pr.t:episami ustawy o sporcie, pod egidą polskich związków sportO\vych lub 

podmiotó\\' działających z ich upowaznienia. Prowadzą szkolenie i uczestniczą w systemie 

rozgrywek w 47 dyscyplinach, w kategoriach wiekowych od młodzików. poprzez j uniorów 

młodszych/kadetów, juniorów starszych, młodzieżowców do seniorów. 

Wyniki os iągane przez łódzkie kluby sportowe 

we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży 

Ilość klubów 
Ilość Miejsce Łodzi Ilość 

Rok 
punktujących 

zdobytych w kłasyfikacji sklasyfikowanych 
punktów gmin gmin 

2011 63 3.545,67 9 876 

2010 66 3.765,63 7 862 

2009 66 3.83 1,79 6 844 

2008 70 3.730,00 6 842 

2007 61 3.944,89 4 847 

2006 61 4.170,32 4 840 

2005 57 4.369,05 4 826 

2004 51 390Q,68 4 795 

2003 52 3.999,65 4 777 

2002 50 3.969,87 4 732 

2001 48 3.026,72 5 690 

2000 44 2.948,30 6 670 
ródlo: p ublikac 'e UKFiS, MEN i SMSiT .. S stem S ortu Mlodzietowe o" za y p , p oszezl! ólne lala. , 

Ogółem systematycznymi zaJ ęCiami , (prowadzonymi przez ponad 350 instruktorów 

i trenerów). których celem jest osiągn ięc i e określonego wyniku sportowego, objętych jest 

ok. 15.000 zawodniczek i zawodników. Jednym z priorytetów zadaniowych i budżetowych 

Wydział u Sportu - komórki organizacyjnej Miasta właśc i wej ds. sportu, jest bezpośrednie 

wspieranie procesu szkolenia w łód zkich klubach. S łuży temu celowi system dOlacji 

przyznawanych zgodnie z procedurami ustawy o działalnośc i pożytku publicznego 

i o wo lontariacie, umożl iwiający m.in. finan sowanie niezbędnych elementów szkolenia 

sportowego. w tym płac kadry szkoleniowej, kosztów wynajęci a obiektów, zakupu sprzęt u. 

udzi ału w rozgrywkach sportowych. opieki medycznej. 
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Zestawienie obejmujące 60 łódzkich klubów punktujących w klasyfikacji sportu dzieci 
i mlodzid:y, z podziałem na prowadzone sekcje, 

w I.tach 2008 - 20 II 

Nazwa klubu zdobyte punkty 
L.p. 

dy.cyplin. 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r. 

KS Spolem Lódź 349,66 439,72 435,25 476,83 

I 
kolnrslWt) 119.75 144,38 16~.25 1").X3 

lucznil:I\\o 139.9 I 1~1,34 IM.OO 160.50 
strzele\.:l\\u 90,00 174.00 11) I.on l q" .50 

SKS Start Lódź 343,58 380,96 305,88 230,16 
koszvh)\\ ka 25,00 35.50 19.38 3.00 

2 lekkoatłet\ kil 64,50 79.13 77.00 %.00 
plyciobói nOWOC"'C:.ll\ "4.66 45,33 37.00 47.16 

piłka siatb.owi1 '.17 - - -
pły\\ilnic 2~7.25 221 ,OD 17') .50 84.00 

RKS Lódź 175,13 206,63 171,50 192.00 
3 hl.lks 37.00 44,00 16.00 37.()O 

lekkoatlcl\~a 138.13 162.63 15550 155.00 

UKS SMS Lódź 130,41 146,87 297,00 190,75 
piłka no/na 90,67 92.00 134.43 48.00 

4 piłka sialkm\il 35,74 30.37 78.57 36.75 
piłka siatkowa o[a/(I\\·a 4.00 16.50 48.00 62.00 

hokej na t 1'<1\\ je - 8,00 36.00 44.00 
AZS Lódź 385,26 398,50 326,38 189.50 

judo 118.00 117,00 69.00 ') 3.50 
lekkoatlet\~H 144.76 167,50 I,P.3g 81.00 

5 p/V\' anic - - 36.00 '8.00 
tackv .. ondo olimpijskie 75,00 67.00 .\5.00 5~.OO 

zeclarstwo 33.00 2l.00 - 5.00 
curlino 14,50 04.00 24.UO -

6 UKS Orientuś Lódź 158,83 161,16 144,34 143,00 

hie' na orientację 158.83 161,16 144.34 I 43.0(J 

KS Gwardia Łódź 135,00 133,00 100,00 127,50 
7 boks - - 3.00 -

judo 135.00 133.00 'J7.00 12750 

8 ChKS Łódź 148,36 95,99 156,87 122,00 
piłka r~(:zna 148.36 95,99 156.87 122.00 

9 
MKS Trójka Lódź 139,25 258,25 110,00 117.75 

ph \\ <lnie 139.25 :258,'5 110.00 117.75 

KS Budowlani Lódź 82,17 135,2 1 112,50 107,00 
7arX.iS\ 19.00 CO.()O .1:2.50 6.011 

10 piŁka siatkowa 2,17 3.21 - -
ri1ka sialkowa phl/o\\a 11,00 - - -

nH!b) 50,00 I I C.OO sO.no 101.00 
II MUKS Widzew Łódź 67,00 68,75 65,98 93,25 
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bllks 27.00 °J.OO 18.00 17.00 
oimnasl\ka arly!:iIVUna 37.00 27.00 26.60 34.00 

koszvklm ka 3,00 18.75 21.38 ..j.' ')-.... ) 

12 
LKS Basket Wornen Łódź 50,00 48,00 66,25 89.15 

koszvh.Lm ka 50.00 48,00 66.2.1 X9.15 

13 
KS Dragon Lódź 104,50 86,84 109,08 87,00 

szermierka 104.50 86.84 109.08 87 JJO 

MKS Jedynka Lódź 13 1,25 43,50 58,50 86,12 
brydż SpOrlm\" 13.50 I X.OO 19.50 18.37 

14 judo °9.00 3,00 3.00 -
ph\\anic 40.00 - - 4.00 

tenis stol~)\\ \ 48.75 22.50 36.00 63.75 

15 
LKS Koszykówka Męska Łódź 78,00 60,50 101 ,92 78,88 

koszykó\\b 78.00 60.50 1111.92 78.8X 

Klub Taekwon-do Tradycyjnego 62,00 68,95 77,00 72,43 
16 kickboxilll.! - - 12.00 3.0() 

taekwondo ITF 62.011 68,95 65.1111 69.4' 

17 
UKS Boks-Tur Łódź 48,00 26,00 55,00 64,00 

boks 48.00 26,00 55.00 M.OO 

KS Wifama Łódź 87,00 51,50 49,75 63,25 
18 piłka siatktl\\<I 60.00 .10.50 '8.75 55.'5 

nilka siatko\V<i plu/tma °7.00 21.00 ' 1.00 8.00 

19 
KS Dziewiątka Łódź 12,00 18,00 18,00 53,92 

piłka sialkO\\3 12,00 18.00 IX.OO 53.92 

UKS 41 Lódź 47, 15 44,50 62,67 51,93 

20 !.!,inmasl't ka artyst\"c/na 38.15 4450 58.67 51.9.1 

lcni" (obecnie brak szkolenia) 9.00 - 4.00 -
KS "20" Łódź 39,00 19,00 67,00 5 1,00 

2 1 sumo - '.00 5.00 4.00 

zaras\ 39.00 17.00 62.00 47.00 

22 
UKS SP 7 Lódź 77,00 83 ,00 107,00 49,00 

[) imnasl\ ka sporto\\ a 77.00 83.00 107.00 49.00 

23 
LTLF Lódź 52,50 51 ,00 47,00 46,50 

h /wiarslwo fivul"O\\ c 52,50 51.110 47.00 46.50 

24 
KK Tramwajarz Łódź 35,63 30,00 52.00 45,66 

kolarsw .. o 35.63 30.00 5°.00 45.66 

LSTW Lódź 6 1,64 60,69 4 1,49 42,31 

25 piłka \"odna 58.64 59,69 4 1.49 42,:- J 

pl) \-\ anie S) m.:hroniczne (obc~njl' 
bra,1 

3.00 1.00 - -
SKS 137 Delfin Lódź 23,00 17,00 17,67 40,34 

26 plywanil' 8,00 12.00 I::!.OO "'0.00 

pięcit)bój nowOCZI..'snv 15.00 5,00 5.67 ~O,:;4 

27 Klub Karate Harasuto Łódź 12,00 11 ,00 29,00 40,00 
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karate \\ t\. F 12,00 11.00 29,00 40JJI) 

28 
Centrum Taekwon-do 32,00 31,16 28,00 38,86 

taekwondo I I I: 32.0n .lUń e8,00 31U~6 

MUKS "ABiS SP 64" (UKS 
42,00 19,00 7,50 36,58 

179 Lódź) 

29 piłka siatko\\H 6,00 - 7,50 36.58 
piłka :-.iatkowa p]a7nwa 36,00 18,00 - -

brydż sportoWY - 1,00 - -
Akademia Pilkarska LKS Łódź 27,67 44,10 39, II 35,00 

30 '27.67 
pi ł ka Iwina (LKS) 44.10 39,11 J5.00 

31 Akademicki Klub Karate Łódź 23,00 6,00 14,00 34,00 

karme trad\C\jne 23,00 (,,()O 14,00 34,O() 

32 
MKL Lódź 35,50 23,00 26,00 33,00 

I'L\\iar~two fh!urowt: 35,50 23,00 '6,00 33.00 
Lódzkic Centrum Sportów Walki 

94,00 48,39 35,00 32,00 
" (LSKT) JJ 

taek wondo 1 I F 94,00 48,3Q 35,00 32,00 

34 
Lódzki Klub Jeździecki 30,00 28,00 15,00 32,00 

jeździecI\\o 30,00 28,00 10,00 .12,()0 

35 
Klub Sztuk Walki "Alien-Kick" 45,00 57,00 78,00 30,00 

kickboxinu 45,00 57,00 78,00 30.0n 

36 
LKS Szach - Centrum 42,00 31,00 32,00 30,00 

szadn 42,00 31,00 J",).OO 30.00 

37 
UKS Anilana Lódź 18,57 80,07 26,62 30,00 

piłka ";C7na 18,57 80,07 26.6'2 30,00 

38 
KS Oł imp Lódź 6,00 16,00 20,00 28,00 

karate \\KI' 6,00 16,[)O 2ll.00 '18.00 

39 
Lódzki Klub Tenisowy - 3,50 19,50 20,00 

lenis - ),50 19,50 20,00 

40 UKS 46 Lódź 25,00 22,00 16,00 20,00 

szerm ierka '25.00 22,00 16,00 20,00 

41 
ST Eurotenis L6dź 4,50 - 4,00 19,50 

teni\ 4,50 - 4,00 19.:'0 

42 
KK Champion-Team Łódź - 12,00 8,00 19,00 

karatc \YKI - 12,00 g,OO 19,00 

43 
RTS Widzew Łódź SA 30,22 23 ,00 7,00 19,00 

pi łka nożna 30,21 23.00 7,00 19,00 

44 
KK Shotokan Kachi Łódź 22,00 35,00 10,00 17,00 

karate trad\c\ jne 22,00 35,00 10,00 17,011 

45 
KK Kum.de Łódź - - 18,00 14,00 

karate \\ KI - - 18,00 14,1)1) 

46 Klub Karate "44" Lódź 12,00 13,00 14,00 13,00 
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kanll~ Irad\ 1.:\ il1~ 12,00 13.00 14.00 13.00 

UKS Atleta Łódź 5,00 2 1,00 14,00 13.00 
47 sumo - 16,00 ~.OO 4.1i0 

zapa ... \ 5.00 5,00 I 1.00 '-} .00 

48 
SKJ Golden Dream Łódź 26,00 8,00 1,00 11 ,00 

ieździccl\\o 26.00 8.00 1.00 I 1.011 
Łódzka Akademia Karate 

1,00 6,00 8,00 10,00 
49 Tradycyjnego 

karate trad,C\inc LOO 6.00 H.OII Ill.O() 

Lódzka Akademia SPOrtu (l A T) 18,00 25 ,17 22,00 10,00 
50 hoks - - - 5.00 

taekwondo II l 18,00 25.17 22,00 5.00 

51 KS Ella Łódź 16,00 4,50 1,50 7,50 
ten is stolow\' 16,00 4.50 1.50 7.50 

52 MKS 16 Lódź - - - 6,00 
J)iłka siatkO\\ a - - - 6.011 

53 
Miejski Klub Tenisowy 2,50 6,00 4,00 5,50 

h.'OIS ?,50 6,00 4.00 S.50 
Klub Sponów Rakietkowych - - - 5,00 

54 Wolant Łódź 
badminton - - - 5.00 

55 
UKS Bushi Lódź 13,00 8,00 7,00 5,00 

judo 13,00 8,00 7.00 5.00 

MKS Palac Mlodziety Łódź - - 4,00 4,00 
56 

judo - - 4,00 4.00 

57 
Łódzki Klub Karate Shotokan 6,00 15,00 18,00 3,00 

karate \\'KF 6.00 15,00 1 RJJO 3.00 
Łódzki Klub Karate 

12,00 29,50 6,00 3,00 
58 Tradycyjnego 

brate tradyc\ jl1~ 12,00 29.50 G.OO 3.00 

UKS 44 Łódź 
5,00 3,00 

(przeicte zawodniczki ŁKS) - -
59 

lekkoat ł cT\ ka - - 5.00 3.00 

60 
Lódzki Klub Judo 2,00 4,00 /,00 2,00 

judo 2,00 4.00 1.00 2.00 
~ródlo : W dlia ł S orCu w Dr arCl mrntir S raw S o łrun c-h Urz du Milsel Łodzi. ) p p p p y • 
Łódzkie drużyny uczestniczą w najwyższych klasach rozgrywkov"'Ych następujących 

dyscyplin : 

• pi ł ka nożna: RTS "Widzew" Łódź S.A., 

• koszykówka kobiet: MUKS "Widzew", 

• piłka siatkowa kobiet: Budowlani Łódź. 

• rugby: Budowlani S.A., 
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• 

• 
• 

pilka ręcLI1a : AZS ULPL Lódż. 

waterpolo: Lódzkie Sportowe Towarzystwo Waterpolowe, 

żużel: Kż .. Orzeł" Lódź. 

Ponadto \\ rozgrywkach ligowych uczestniczą również, koszykarki. siatkarki. zawodnic)' 

unihokeja. 

\ Vykaz punktów zdobytych pne-L lódzkie kluby sportowe 
w poszczególnych dYltyplinach objętych współzawodnictwem sportowym 

dzieci i miodziety. 

Dyscypliny 
2008 r. 2009 r. 2010r. 2011 r. 

indywidualne 
badminton - - - 5.00 
boks 112,00 93.00 92,00 123,00 
brydż sportowy 13,50 19,00 19,50 18.37 
gimnastyka artystyczna 75,15 71,50 85,27 85.93 

gimnastyka sportowa 77,00 83,00 107,00 49,00 

jeździectwo 56,00 36.00 16,00 43,00 
judo 297,00 265,00 18 1,00 162,00 
karalc tradycyjne 70,00 89,50 52,00 77,00 

karate WKF 24,00 54.00 93,00 104.00 

kickboxing 45,00 57.00 90,00 33.00 
kolarstwo 155,38 174,38 220,25 169,49 

lekkoatletyka 347,39 409,26 379,88 335,00 

ł uc znictwo 139,91 12 1,34 166,00 160,50 

ł yżwiarstwo figurowe 88,00 74,00 73,00 79.50 

bieg na orientację 158,83 161,16 144,34 143,00 

pięciobój nowoczesny 39,66 50,33 42,67 67.50 

pływanie 414,50 49 1,25 330,50 253,75 

pływanie synchroniczne 
3,00 1.00 - -

(obecnie brak) 

strzelectwo 90,00 174.00 101,00 192.50 

sumo - 18,00 8,00 8,00 

szachy 42,00 31,00 32,00 30.00 

szermierka 129,50 108,84 125,08 107.00 

taekwondo ITF 206,00 173,67 150,00 145.29 

taekwondo olimpijskie 75,00 67,00 55,00 52.00 
tenis 16,00 9,50 31 ,50 45.00 
tenis stolo\\') 64,75 27,00 37,50 71,25 

zapasy 63,00 42,00 105,50 62,00 

żegl arstwo 33,00 23,00 - 5,00 
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Gry zespolowe 2008 r. 2009 r. 2010 r. 20 11 r. 

curling 14,50 24,00 24,00 -
hok~j na trawie - 8,00 36,00 44,00 
koszykówka 156,00 162,75 208,93 2 13.28 
piłka nożna 120,89 159. \0 180,54 102.00 
piłka ręczna 166,93 176,06 183,49 152.00 
piłka siatkowa 118,08 82,08 132,82 188.50 

piłka siatkowa plażowa 78,00 55,50 69,00 70.00 

piłka wodna 58,64 59,69 41,49 42,3 1 

rugby 50,00 112,00 80,00 101,00 
~ród lo : p ublikac 't UKFiS. MEN i SMSiT S sttm S ortu ~1Iodzidowe o" za J " y p g szcze ólne lata. g 

6. Imprezy sportowe. 

Co roku Miasto wspiera ponad 100 imprez o charakterze amatorskim lub sportowo 

~ rekreacyjnym, promuj ąc różnorodne dyscypliny i fornly rekreacji ruchowej. Szczegó l ną 

popularnością c i eszą się amatorskie rozgrywki ligowe. Zapewniają one możliwość 

systematycznej aktywności fi zycznej . a także li czną rodzi nno - sąsiedzką widownię. 

Do najpopularn iejszych i cyklicznych należą: Amatorska Liga Koszykówki CNBA 

- rozgrywana od ponad 25 lat, Lódzka Amatorska Liga Siatkówki. Ligi mają charakter 

masowy. a mecze odbywają się na poziomach rozgrywkowych ~ ekstraklasa. I li ga, II liga 

~ tożsamych z .,prawdziwymi" rozgrywkami. Dzieci i młodzież gimnazjalna uczestni czą 

również w ligach szkolnych judo i rugby. 

W ramach Vena Festiwal Sport na miejskim stadionie lekkoatletycznym rozgrywane są biegi 

sztafetowe w 13 konkurencjach. W finale imprezy bierze udział około 1200 dziewcząt 

i chłopców. a w 2011 roku formuła imprezy poszerzona została o udz iał młodzi eży 

niepcłnosprawnej. 

Bieg Sylwestrowy organizowany jest od ponad 15 lal i z roku na rok cieszy się coraz 

większym zainteresowaniem łodzian. niezależnie od wieku i kondycji biegowej. Impreza 

la wykreowała modę na bieganie w kompleksie l eśnym Arturówek, gdzie przez cały sezon 

wiosenno - letni odbywają się cykliczne imprezy biegowe. Coraz większą rangę mają łódzkie 

maratony. W 201 1 roku miasto powróciło do tradycji organizacji maratonu ~ Lódź Maraton 

Dbam o Zdrowie wszed ł do kalendarza cyklicznych imprez miejskich i podobnie 

jak Ogólnopolski Bieg Kobiet, notuje bardzo dobrą frekwencję. 
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Anurówek jest także miejscem biegów na orientację. W kaźdych zawodach uczestniczy 

ponad 500 dziec i. Lódź może się pochwalić mistrzami świata w tej dyscyplinie. 

WicIe imprez młodzie:rowych ma równ ież charakter międzynarodowy, np. w corocznym 

Turnieju Judo organizowanym z okazji Dnia Dziecka, bierze udział ponad 700 zawodników 

z 10 krajów europejskich. rozgrywane od ponad 29 lat Turnieje Bokserskie o Srebrną Lódkę 

stanowią przegląd tslentów, nie tylko młodzieży z polskich klubów, ale także krajów 

ościenn ych. W Międzynarodowym Turnieju w gimnastyce artystycznej. który odbywa się 

w Lodzi od ponad 5 lat, biorą udział młode gimnastyczki z całej Europy. ale także z Brazylii 

i Kuby. 

Na uwagę zasługuje także współpraca z Marcinem Gortatem - łodzianinem w NBA. 

któr) w czasie swoich tradycyjnych już campów, zachęca młodzież do aktywności fi zycznej. 

Imprezy te c ieszą się sporym zainteresowaniem młodzieży. 

W 20 12 roku Lódź była gospodarzem Klubowych Mistrzostw Europy w piłce noznej 

U - 15. Mistrzostw Europy w siatkówce p l ażowej U - 20, Akademickich Mistrzostw Świata 

w biegach przełajowych , Mistrzostw Świata w karate tradycyjnym. 

W 201 4 r. Lódź będzie jednym z miast - gospodarzy Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej 

Mężczyzn. Miastu przyznano także organizację Mistrzostw Europy w piłce ręcznej w 20 16 

roku. Ponadto Lódź stara się o organizację Halowych Mistrzostw Europy w LA w roku 2017. 

Najważniej sze imprezy sponowe, które odbyły się w Lodzi w roku 2009: 

• Mistrzostwa Europy Kobiet w Piłce Siatkowej, 

• MistrLostwa Europy Mężczyzn w Koszykówce EuroBasket 2009. 

• Puchar Polski w Siatkówce Plażowej Mężczyzn , 

• mBank Lódź Maraton, 

• Dwumecz Polska - Brazylia w ramach rozgrywek Ligi Światowej 2009. 

• Marcin Gortat Camp 2009, 

• VII Memoriał im. Huberta Wagnera. 

• Gala Boksu Zawodowego, 

• IX Otwarty Puchar Polski w Karate Tradycyjnym. 

• 
Naj\\ażniejsze imprezy sportowe, które odbyły s ię w Lodzi w roku 20 10: 

• 

• 

CEV Indesi t European Champions Leaguc Final Four 2010, 

I DO-lecie klubu sponowego RTS Widzew Lódź S.A., 
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• Gala Boksu Zawodowego w Łodzi pod patronatem Prezydenta Miasta Lodzi Wojak 

Box ing Night. 

• Mistrzostwa Świ ata IFMD w Talicu Sportowym 2010, 

• Dwumecz Polska - Kuba w ramach rozgrywek Ligi Światowej 20 l O. 

• Marcin Gortat Camp 20 1 O, 

• I MiędzynarodO\vy Turniej Piłki Ręcznej Mężczyzn. 

• Mecz Polska - Ukraina z okazji 90-lecia Lódzkiego Związku Piłki Nożnej. 

• Program Narodowy Kazachstan w Lodzi w ramach V Europejskich Letnich Igrzysk 

Olimpiad Specjalnych 20 10, 

• Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej Kobiet o Puchar Prezydenta Miasta Lodzi. 

ajwazniejsze imprezy sportowe, które odbyły się w Lodzi w roku 2011 : 
• Runda Finałowa Mistrzostw Europy w Koszykówce Kobiet EuroBaskct 20 11 , 

• Lódź Maraton Dbam o Zdrowie. 

• Dwumecz Polska - USA w ramach rozgrywek Ligi Światowej 20 11 . 

• XIV Międzynarodowy Turniej o Puchar Prezydenta Miasta Łodzi w koszykówce 

na \\ ózkach. 

• XV II Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej - Memorial Mirosławy Zakrzewskiej 

o Puchar Prezydenta Miasta Lodzi, 

• XV Międzynarodowy Turniej w Gimnastyce Artystycznej, 

• V Grand Prix Polski w Karate WKF, 

• Grand Prix Polski w pływaniu, 

• XX II Bieg Sylwestrowy, 

• M iędzynarodo\vy Wyśc ig Kolarski Solidarności i Olimpijczyków, 

• Puchar Europy w Karate WKF, 

• M iędzynarodowy Wyścig Kolarski Juniorów "Szlakiem Powiatów". 

• Vena Sport Festi val. 

W Lodzi mają tak że swoje miejsce wie lkie widowiska sportowe, takie jak m. in .: liczne gale 

bokserskie. KSW i MMA, czy też MistrLOstwa Świala w Super Enduro. 

W 2014 roku. w mieśc ie rozegrane zostaną mecze Rundy Grupowej i Rundy Kwalifikacyjnej 

Mistrzostw Świ ata Mężczyzn w Piłce Siatkowej. 
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Rozdzial II - Analiza SWOT 

Polityka rozwoju sportu 2020+ dla Miasta Łodzi nic byłaby kompletna bez rzeczowej analizy 

mocnych i słabych stron łódzkiego sportu oraz szans i zagrożeń, jakie przed nim stoją. 

Dogłębna ocena. podejmowanych w latach 2008 ~ 20 11 działań , a także związanych z nimi 

infomlacji zwrotnych. stanowi fundament tej analizy. Podczas prac nad jej przygotowaniem 

pod uwagę wzi ęto infonnacje zawarte w rozdziale I niniejszego opracowania. a także 

wszelkie doświadczenia, związane z dotychczasową realizacją zadali. i programów, zarówno 

inwestycyjnych jak i Iych związanych z propagowaniem kultury fizycznej i sportu. 

Silne strony 

l. Doświadczenie w organizacji dużych, międzynarodowych imprez sportowych. 

2. Szeroka oferta kilkudzi esięciu dyscyplin wśród blisko 390, dzi alających w Lodzi 

organizacji sportowych. 

3. Wykwalifikowana kadra instruktorsko-trenerska. 

4. Różnorodna baza sportowa, przystosowana zarówno do organizacji dużych 

wydarzeó o charakterze międzynarodowym , jak i imprez sportowo-rekreacyjnych 

o charakterze ogólnopolskim czy lokalnym. 

5. Największa w Polsce liczba boisk typu "Orlik 2012" oraz przyszkolnych boisk 

wie lofunkcyjnych. 

6. Nowoczesna łódzka baza rekreacyjna, w której skład wchodzą m. in. ,.Wodny Raj" 

oraz Aqua Park. 

7. Duża ilość Klubów z długoletnimi tradycjami sportO\vymi. 

8. Popularni i rozpoznawaln i w skali kraju, sportowcy pochodzący z Łodzi 

(np. Marcin Gortat), którzy stanowią potencjał promocyjny miasta. 

9. Silna więź kibiców z łódzkimi klubami. 

10. Szeroki wach larz. odbywających się przez cały rok imprez sportowo-rekreacyjnych 

o różnej randze. 

11. Centralne położenie Łodzi, sprzyjające organizacji międzynarodowych turniejów 

11mprez. 

12. Silne środowisko akademickie, liczące około 130 000 studentów, inicjujące liczne 

przedsięwzięcia o charakterze sportowym. 
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13. Duża liczba specjalistycznych obiektów sportowych, w tym: stadion żużlowy. 

tor kolarski . hipodrom, strzelnice, tory łucznicze. lodowiska oraz skateparki . 

14. Doświadczenie w realizacji, cieszących się ogromnym zainteresowaniem łódzkiej 

młodzieży, programów typu "Trener Osiedlowy". 

15. Oferta Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łodzi, którego obiekty 

rozlokowane są równomiernie na terenie całego miasta. 

16. Duże powierzchnie terenów zielonych wokół aglomeracji, sprzyjające uprawianiu 

wie lu form rekreacji i sportu. 

17. Obecność Szkoły Mistrzostwa Sportowego irn. Kazimierza Górskiego, w której 

skład wchodzi szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum oraz szkoła wyzsza 

- licencjat - stanowiącej jeden z elementów powiązania edukacj i ze szkoleniem 

sportowym. 

Slabe strony 

l. Brak stabilności organizacyjno-finansowej funkcjonujących w Łodzi organizacji 

sportowych. 

2. Niedostateczna liczba profesjonalnej kadry menadzerskiej. 

3. Słabe kompetencje organizacji sportowych w pozyskiwaniu środków finan sowych 

ze źródeł pozabudżetowych. 

4. Brak strategii działania większości łódzkich organizacji sportowych i okręgowych 

związków sportO\V)'ch. 

5. Niedostateczna spójność systemu oświaty z systemem szkolenia sportowego. 

6. Brak Akademii Wychowania Fizycznego - traktowanej jako placówki badawczej 

działającej w obszarze sportu, która pozwalałaby wyróżniającym się sportowcom 

na kontynuowanie edukacji w Łodzi. 

7. Niedostateczna w stosunku do potencjału miasta liczba pływalni odkrytych 

i zamkniętych oraz kąpieli sk ogólnodostępnych, szczególnie dotkliwy jest brak 

pelnowymiarowych pływalni . 

8. Znaczna ilość obiektów sporto\V)'ch (w tym sal i boisk szkolnych) w złym stanie 

technicznym. 

9. Zly stan higieniczno-sanitarny zbiorników wodnych wykorzystywanych do celów 

rekreacyjnych na terenach miejskich. 
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10. Niewystarczające stopień wykorzystania ekologicznych i energooszczędnych 

rozwiązań technicznych w i Slniejącej bazie sportowej , umożl iwiający zmniejszenie 

kosztów utrzymania obiektów w dłuższej perspektywie. 

II. Niedostateczna liczba obiektów, zwłaszcza hal sportowych, umożliwiających 

bieżącą działa l ność klubów sportowych 

Szanse 

l. Wzrost świadomości oraz chęc i mieszkańców do prowadzenia zdrowego 

i aktywnego trybu źycia. 

2. Partnerstwo publiczno-prywatne, jako jedna z możli wośc i finansowania inwestycji 

sportowych. 

3. Poprawa jakości infrastruktury transportowej oraz bazy noclegowej , ułatwiająca 

rozwój turystyki sponowej. 

4. Możliwość dofinansowania inwestycji w infrastrukturę sportową z budźetu państwa 

oraz Unii Europej skiej. 

S. Możliwość organizacji międzynarodowych 

wysokiej rangi. 

masowych imprez sportowych 

6. Rozwój infrastruk lUry rowerowej poprzez ci ąglą rozbudowę sIecI śc ieżek 

rowerowych. 

7. Poprawa działań marketingowych, ułatwiających komunikację z mieszkańcam i 

oraz środowi skiem sportowym. w zakresie rekreacji i sportu. 

8. Sukcesywna reali zacja planów inwestycyjnych, obej mujących m.in. budowę dwóch 

nowych stadionów piłkarskich, Parku Kult ur Alternatywnych, a także nowej hali 

sportowej o widowni 3 tys. miejsc. 

Zallrożen ia 

l. Niskie zainteresowanie łódzki ch firm i przeds iębiorstw sponsonnglem lokalnych 

klubów i v"ydarzeti sportowych. 

2. Ograniczone możliwości finansowe mieszkańców w zakresie ponoszenia koszlów 

za usługi sportowe. 

3. Spadek zainteresowania młodzieży sportem wyczynowym. 
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4. Długotrwale skomplikowane postępowania administracyjne w procesach 

in\\!estycyj nych. związanych z in frastrukturą sportową. 

5. N iewystarczaj ące zainteresowanie łódzki c h mediów lokalnym sportem 

młodzi ezowym i rekreacyjnym. 

6. Mała ł iczba specjalistów ds. pozyskiwania środków publicznych, funkcjonujących 

w strukturach łódzkich organizacji sportowych. 

7. N iestabilność i n ieprecyzyjność przepisów prawa, utrudniająca stabilną współpracę 

z organizacjami sportowymi . 

8. Wysokie koszty bieżącego utrzymania i remontów, i stniejącej, energoch ł onnej bazy 

sponowej . 

9. Zwiększaj ąca S ię liczba nowoczesnych obiektów sportowych w innych polskich 

miastach. z konkurencyjną dla łódzkiej Atlas Areny ofertą. 

10. Trudności z uzyskaniem akceptacj i mieszkańców dla sportowych inwestycji 

i inicjatyw samorządowych. 

11 . Sk łócone agresywne środowisko pseudoki biców piłkarskich. wpływające 

na obniże ni e zai nteresowania mieszkańców udzi a łem w wydarzeniach sportowych. 

12. Negatywne skutki kryzysu, oddziaływujące na możli wości inwestycyjne samorządu. 

13. Wysokie koszty kredytów inwestycyjnych, utrudni aj ące stabilny rozwój bazy 

sportowej . 

Wnioski 

Analizowane dane liczby organizacji sportowych, w stosunku do osiąganych wyników 

w sporcie dzieci i młodzieży jednoznacznie wskazuj ą, że wzrastaj ąca łiczba klubów 

nie pr.lekłada s ię na wzrost poziomu sportowego. Rozdrabnianie dorobku sportowego na kilka 

podmiotów nie służy rozwojowi danego sportu. Miasto nie ma jednak wpływu na taką 

sylUacj ę, a prawo swobodnego zrzeszania s i ę jest j edną z fundamentaln ych, konstytucyj nych 

zasad obywatelskich. Należy wszystkie te organizacje traktować jako naturalnych partnerów, 

proponując im udział w programach Miasta. Niezbędną jest jednak praca nad zmianą 

świ adomości środowiska sportowego, które powinno dostrzec, że sport jest elementem usługi 

publ icznej i musi być świadczony w takim zakresie, aby odpowiadał przede wszystkim 

na zapotr.lebowania mieszkańców, a także tworzył wizerunek miasta zdrowego, przyjaznego 

do życi a. 
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Z anali zy danych liczbowych wynika. że liczba zawodników w łódzkich klubach zmniejsza 

się pomimo w'"Lroslu ilości klubów. Wynika to z ni echęci poddania się rygorom systemu 

szko lenia sportowego i traktowania sportu wyłączni e jako ronny aktywności fi zycznej. 

Kon ieczne jest powi ązanie wychowania fi zycznego z systemem szkolenia sportowego. Klasy 

sportowe powinny dawać motli wość kontynuowania zawodniczej kariery sportowej w klubie. 

Dlatego leż w pierwszej kolej ności powinny być tworzone przy współpracy z konkretnymi 

klubami , które prowadzą szkolenie w danym sporcie. Atrakcyjność zajęć wychowania 

fi zycznego przesądza w dalszym życiu o stosunku, zarówno do sportu jak i aktywności 

fizycznej. 

Zachodzące w społeczeństwie łódzk im zlnIany demograficzne rodzą kon i eczność 

przygotowania prLez Miasto oferty. która umożliwi i zachęci do aktywnośc i fi zycznej 

wszystkich łodz i an . w tym także nicpełnosprawnych i osoby starsze. Zgodnie ze standardami 

WHO. dzi ałania takie przyczyni ają się nie tyłko do ogólnej poprawy zdrowia fi zycznego 

i psychicznego, ale wspomagają prewencję pierwotną 

chorobowych, minimalizują skutki niepełnosprawnośc i . 

wtórną okreś l onych stanów 

Obowiązkiem Miasta jest stałe doskonalenie i poszerzanie oferty programowej , reali zowanej 

przy współpracy z organizacjami pozarządowymi, na rzecz przec i wdziałan i a patologiom 

i wykl uczeniu. Od atrakcyjności tej ofert y zależy jej skuteczne działanie. 

Poważną barierę stanowi ograniczony zasób środków finansowych, zarówno w budżecie 

Miasta jak i budżetach mieszkańców oraz liczne obostrzenia. utrudniające utrzymanie 

wydatków na sport i kulturę na stabilnym poziomie. 

Baza sportowo-treningowa w Lodzi jest niewystarczająca i złej jakości . obiekty sportO\\C 

wybudowane są w większości w latach 50, 60 i 70 ubiegłego wieku. Biorąc pod uwagę 

wysokość środków finansowych przeznaczanych na remonty i moderni zacje obiektów 

sportowych. nasuwa s i ę wniosek. że brak bieżących remontów powoduje degradację 

i stniejącej bazy sportowej. Za kilka lat nie moderni7..0wane obiekty sportowe przestaną 

spełni ać niezbędne standardy. 

Kluby sportowe zarządzające obiektami sportowymi mają ogromne trudnośc i ze znalezieniem 

sponsorów nastawionych na rozwijanie sportu. 

Obiek ty sportowc. wybudowane według przestarzałej technologii generują wysokie koszty 

utrzymania. w zwi ązku z czym konieczna jest ich moderni zacja, dzi ęki której koszty 

te uległyby znacznemu obni żeniu. a stan bazy sportowej mógłby os i ągnąć niezbędne 

standardy. 
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Rozdział III - Główne założenia strategiczne. 

Analiza SWOT. a także płynące z niej wnioski, jednoznacznie wskazują na konieczność 

ustalenia strategicznych celów, ulokowanych w naj istotn iejszych, a zarazem najbardziej 

newralgicznych sferach dzi ałania. Oparcie głównej przestrzeni aktywności na t)ch 

W) selekcjonowanych pozycjach będzie podstawą wykorzystania wszystkich mocnych stron 

w walce z zagrożeniami, a także stanie s ię czynnikiem zapobiegającym utracie s t ojących 

przed łódzkim sportem S7..ans wskutek ujawnienia się stron s łabych . Co więcej , reali zacja 

strategicwych celów polityki wiąże się z koniecznością podjęc ia dz i a łań priorytetowych. 

zarówno w sferze zadań na rzecz ku ltury fi zycznej i sportu, jak i na pł aszczyźnie 

inwestycyjnej. 

I. Misja poli tyki rozwoju sportu Miasta Łodzi 2020+ 

Misją Polityk i. stanowiącąjednocześnie jej nadrzędny cel jest: 

Poprawa jakości życia łodzi an , poprLez wspieranie dzialań mających wpływ na wzrost 

uczestn ictwa mieszkańców w sporcie i rekreacji oraz srworLcnie warunków 

umożl iw iaj :ł cych osiąganie przez lódzkich sportowców wysokich wyników spor towych. 

2. Cele strategiczne. 

Poli tyka Miasta dotycząca sportu zawiera 3 podstawowe cele strategiczne. w których skład 

wchodzą priorytetowe cele operacyjne i związane z nimi działan i a: 

CE L I - Łódź Sportowa. 

CE L 11 - Lódź Sportowców. 

oraz wspie rający real i zację ceł u I i I I 

CE L 111 - Łódzka Infrastruktura Sportowa. 
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CE L 1- Łódź Sportowa. 

Cel .en skupia s i ę na integracji re krea ey j no~s po rl owej mieszkańców 

oraz na zwiększeniu udziału łodzian w tyciu sportowy m Miasta, m. in. popncz 

stworJ.cnie ba rdzo szerokiej , ogólnodostępnej ofe rty, skierowanej do wszystkich grup 

społecznych, w każdym przedziale wiekowym, a także poprzez pozytywny prLckaz, 

jaki nies ie ze sobą rekreacja i sport. 

Podstawą tego celu jest koncentracja miejskich i zewnętrznych środ ków fi nansowych 

na wsparciu real izacji zadań publicznych, skierowanych do ogółu m ieszkańców. 

Realizacj i ce lu s lu żą następujące cele operacyjne: 

Wsparcie organizacj i ogól nodostępnych wydarzeń oraz zajęć rekreacyjno·spol1owych: 

- Zapewnienie wysokiego poziomu bezpi eczeńs twa mieszkańców w obszarze rekreacj i 

wodnej: 

- Zapewnienie mieszkańcom możli wośc i aktywnego spędzani a czasu wolnego 

oraz zmniejszenie negatywnych zachowań społecznych, poprzez real izację Miejskiego 

Programu Profi laktyki i Rozwiązywani a Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego 

Programu Przec iwdzi a łan i a Narkomanii; 

- Zwiększeni e aktywności fi zycznej osób niepełnosprawnych, poprzez rea l i zację 

Powiatowego Programu Dzia łań na Rzecz osób Niepelnosprawnych w Mieśc i e Lodzi; 

- Zapewnienie mieszkancom dostępu do spektaku larnych, międzynarodowych imprez 

sportowych. 

Realizacji celów operacyjnych służą następujące dzi a łania o cba rakterze fina nsowym 

Dzi a łan ie I: Organizacja Imprez Sportowo-Rekreacyjnych; 

Dzi a łani e II : Zapewnienie bezpiecze6stwa osób kąp i ących s ię i pływających ; 

Dz i a łanie III: Organizacja imprez spo rtowych i prowadzenie zaj ęć sportowych w ramach 

M icjskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywan ia Problemów 

Alkoholowych; 

Działanie IV: Organizacja imprez sportowych i prowadzenie zaj ęć sportowych w ramach 

Miejskiego Programu Pr.lec iwdzialania Narkomanii ; 
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Działanie V: Organizacja imprez sportowych i prowadzenie zajęć sportowych w ramach 

Powiatowego Programu Działań na Rzecz osób Niepelnosprav.mych w Mieście 

Lodzi; 

Dzialanie VI: Organizacja zajęć sportowych, realizowanych na boiskach przyszkolnych. 

mających na celu zapewmeme aktywnego spędzani a czasu wolnego prLeL 

młodzież· Trener Osiedlowy 

Działanie VI I: Organizacja aktywności fi zycznej dla osób starszych; 

Działanie VI II : Organizacja spektaku larnych imprez międzynarodowych ; 

Działania IX: Organizacja wydarzeń sportowych w ramach integracji miast partnerskich. 

Real izacji celów operacyjnych slużą następujące dzialania o charakterze 

niefinansowym: 

Dzi ałanie X: Wypracowanie systemu współpracy, a także uporządkowanie informacyjno 

·organizacyjne w obszarach sportu, zdrowia społecznego oraz kul tury; 

Dzi ałanie XI: Wspieranie inicjatyw mających na celu ożywienie przestrzeni pubłicznej , 

w szczegó lności ukierunkowanych na orgamzaCJę regularnych treningów 

i zajęć z wykorzystaniem urządzcn rekreacyjno·ruchowych w tej przestrzeni . 

Wskaźniki efektów realizacji I celu strategicznego: 

Cel 
strlltegiczny 

CEL. l 

Lódi 
S portowa 

Nazwa 
wska1nika 

Liczba 
uczestnik6w 
(bez Trenera 
Osiedlowego) 

r 
Liczba wydarzen 
(bez Trenera 
Osiedlowego) 

Liczba 
uczestniczących 
w zajęciach 

organizowanych 
w ramach 
programu 
Trener Osiedlowy 

Jednostka 

Osoba 

Impreza, 
turniej, 

cyk l zajęć. 

Pojedyncze 
wejście 

na trening. 

War1GŚt 
WarloU 

bazowa 
docelowa 

w 
w 2020 r. 

2011 r. 

36 190 40000 

227 365 

35 000 40000 

Opli Wskainika 

Wskażnik obrazuje 
ile os6b uczestniczyło 
w imprezach i zajęciach 
zorgan izowanych przy 

~ 
wsparciu Miasta. 

Wskafnik obrazuje liczbę 
imprez i cyklów zajęć 
organizowanych przy 
wsparciu Miasta 

Wskaźnik obrazuje l iczbę 

poszczególnych \~ejść pl7.ez 
uczesln ik6w na zajęcia 
prowadzone w ramach 
programu 
Trener Osiedlowy 

Uwagi 

~ J 
~ 2 ;; 

~~ 2 
N 

c • • = " .:.: ~ ~ 

o o c 
L. E '" N~~~ ,"Ou_ 
.......... .:.o: 
~ ::; ~ 1!l 
.- .~ 8. '" 
S::; '" e:; 
rl N o ~ 
N~ei) _ 
.... c ",..c-
;: ~.U' po. 
• '" ~ ::lo' ~ ;;...3-v N 

Strona I 39 



Najpow:łżniej sze zagrożenia dla rea lizacji Celu I: 

Nisk ie zainteresowanie łódzkich finn i przeds i ębiorstw sponsoringiem lokalnych klubów 

i wydarzcJl sportowych; 

Niewystarczaj ące zainteresowanie łódzkich mediów lokalnym sportem młodzieżowym 

i rekreacyjnym; 

Ograniczone możliwości finansowe mieszkaJ1ców w zakres ie ponoszema kosztów 

za usługi sportowe: 

Zwi ększająca się li czba nowoczesnych obiektów sportowych w innych polskich 

miastach. z ofertą konkurencyjną dla łódzkiej Atlas Areny; 

S kłócone agresywne środowi sko pseudokibiców piłkarskich. wpływające 

na obni żeni e zainteresowania mieszkańców udzi ałem w wydarzeniach sportowych; 

Negat) \vne skutki kryzysu, oddzi ałujące na możl iwości inwestycyjne samorządu. 

Modelową koncepcję skorelowania poszczególnych dzia łań celu I z Budżetem Miasta. 

zapewni ającą e fektywność ich reali zacji, skonstruowaną w oparciu o dane finansowe z lat 

2009·201 1. s tanowiącą wytyczną do finansowania obszaru sportu w Lodzi. zawiera zalącznik 

nr 2 do Polityki rozwoju sportu 2020+ dla Miasta Lodzi . 

Strona I 40 



CEL II - Lódź Sportowców. 

Cel ten wyraża dążenie Miasta do stworzenia warunków, umożliwiających osiąganie 

pr"LCZ łódzkich sportowców wysokich wyników sportowych, m. in. poprzez wspieranie 

rozwoju i szkolenia łódzkich sportowców, począwszy od dzieci 

aż po najwyższą klasę rozgrywkową. 

młodzieży, 

Podstawą tego celu jest koncentracja miejskich i zewnętrznych środków finansmvych 

na wsparciu rozwoju i szkolenia łódzk ich sportowców. 

Realizacji celu s łużą następujące cele operacyjne: 

- Zapewnienie wsparcia piramidy szkolenia sportowego w łódzkich klubach sportowych, 

w dyscyplinach olimpijskich oraz obj ętych współzawodnictwem prowadzonym przez 

Ministerstwo Sportu i Turystyki. a także zapewnienie wsparcia uczestnictwa łódzkich 

druzyn ligowych we współzawodnictwie spon owym. 

- Zapewnienie moźli wości współzawodnictwa międzyszkolnego oraz rywalizacj i sponowej 

uczniów szkolnictwa specjalnego; 

- Wsparcie łódzkich trenerów i sportowców poprzez system wyróżnień Prezydenta Miasta 

Lodzi za osiągnięte wyniki sportowe; 

Wypracowanie systemu współpracy w obszarach sportu i edukacji w Lodzi. 

RealizlIcji celów operacyjnych służą następujące działania o charakterze finansowym : 

Działan ie I: 

Działanie II : 

Działanie III : 

Wspieranie szkolenia sportowego; 

Upowszechnianie sportu wśród dzieci i mlodzieży szkolnej ; 

S typendia i nagrody Prezydenta Miasta Lodz i; 

Realizacji celów operacyjnych służą następujące działania o charakterze 

niefinansowym: 

Działanie IV : Wypracowanie systemu współpracy, a także uporządkowanie infonnacyjno 

-organizacyjne w obszaracll sportu i edukacji . 
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Wskaźniki efektów rea lizacji II celu strategicznego: 
,-~-,~~~~--,---~~~-r--------.----' 

Wartość Wartość 
Ceł Nazwa 

nrategiczny wskaźnika 

CE L. II 

Lódi 
Sportowców 

Liczba 
beneficjentów 
działania [ 

Liczba 
beneficjentów 
dz i a łan ia II 

Liczba 
beneficjentów 
dzia łania 

III 

Jednosika bazowa docelowa 

Osoba 

Osoba 

Sportowiec, 
trener, 
zespół 

I 

w 2011 r. w 2020 r. 

14600 15200 

[4700 15000 

535 550 

Naj poważniej sze zagrożenia dla realizacji celu II: 

Opis Wskaźnika 

Wskaźn ik obrazuje 
ile osób ł ącznie 

uczestniczy ło 

w szkoleniu 
sponowym 
na wszystkich 
,z,,,eblach szkolen;, I 

Wskaźnik obrazuje ile 
osób uczestn iczylo 
w zajęciach 
organizowanych 
w ramach 
Upowszechniania 
sponu wśród dzieci 
i m łodzieży szkolnej 

Wskaźnik obrazuje 
liczbę sponowców, 
trenerów oraz 
zespołów, ktÓI)'TTl 
przyznane zostały 
stypendia i nagrody 
sponowe. 

Uwag; j 

Niskie zainteresowanie łódzki ch finn i przeds i ębiorstw sponsoringiem lokalnych klubów 

i wydarzeń sportowych; 

Spadek za interesowania młodzieży sportem wyczynowym; 

Niewystarczające zainteresowanie lódzkich mediów lokalnym sportem młodzieżowym 

i rekreacyjnym; 

Ograniczone możli wości finansowe mieszkańców w zakresie ponoszema kosztów 

za us ług i sportowe; 

Negatywne skutki kryzysu, oddziałujące na możl iwości inwestycyjne samorządu. 

Modelową koncepcję skorelowania poszczególnych dzi a ł ań celu Ił z Budżetem Miasta, 

zapewniającą e fektywność ich reali zacji , skonstruowaną w oparciu o dane finansowe z lat 

2009·20 11 . stanowiącą wytyczną do finansowania obszaru sportu w Lodzi , zawiera zalącznik 

nr 2 do Poli tyki rozwoju sportu 2020+ dla Miasta Łodzi. 
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CE L III Lódzka Infrastruktura Sportowa. 

Ccl tcn stunowi bezpośrednie wsparcic realizucji celu I i II, poprzez stwor.lenie 

wllrunków rozwoju uprawianych w Lodzi dyscyplin sportowych, rn . in . w oparciu 

o budowę nowych, równomiernie rozlokowanych obiektów sportowych, a także 

modernizację istniejącej bazy. 

Podstawą tego celu jest koncentracja miejskich i zewnętrznych środków fi nanso\V)'ch 

na działaniach. zmierzających do stworzenia równomiernie rozproszonej sieci różnorodnych 

obiektów sportowych, stanowiących bazę dla uprawianych w Lodzi dyscyplin. 

Realizacji celu III służą następujące cele operacyjne: 

Poprawa funkcjonowania i stniejącej bazy sportowej oraz optymalizacja efektów 

wynikających z inwestycji sportO\vych; 

Zwiększeni e dostępu do rekreacji poprzez s ieć równomiernie rozmieszczonych obiektów. 

Realizacji cclów operacyjnych służą następujące dzialania o charaktcr.le finansowym: 

Konserwacja i rewitalizacja skomunalizowanej bazy sportowej użytkowanej przez kluby 

sportowe: 

Modernizacja i dostosowania do współczesnych potrzeb łódzkich obiektów sportowych; 

Wsparcie lub realizacja dużych, kluczowych inwestycji w obszarze sportu; 

Wsparcie inwestycji sporto\V)'ch rea li zowanych przez instytucje w ramach zawartych 

porozumień. 

Naj poważniejsze zagrożenia dla realizacji celu III: 

Długotrwałe i skomplikowane postępowania administracyjne w procesach inwestycyj nych, 

związanych z infrastrukturą sponową; 

Wysokie koszty bieżącego utrzymania 

sportowej; 

remontów, istniejącej. energoc hłonnej bazy 

Negatywne skutki kryzysu, oddzi aływujące na moż li wości inwestycyjne samorządu; 

Wysok ie koszly kredytów inwestycyjnych, utrudniające stabil ny rozwój bazy sportowej; 

Ograniczone możliwości finansowe mieszkańców w zakresie ponoszenia kosztów 

za usługi sponowe. 
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Wskaźniki efektów realizacji III celu stra tegicznego: 

C,I 
slralegiczny 

Nazwa wskaźnika Jtdnostkll 
Wartość 

bazowa 
w:ZOIl r. 

Wartość 

docelowa 
w :Z012 r 

Opis Wskaźnika Uwagi 

---
.J 

'" U 

Lączna liczba 
Lakupionych 
wejściówek 

na teren obiektów 
MOSiR w Lodzi 

Liczba 
przeprowadzonych 
modernizacj i 
obiektów 
sportowych 

Liczba kluczowych 
inwestycji 
sportowych 
realizowanych 
z udziałem 
lub wsparciem 
Wydziału Sportu 

Pojedyncze 
wejśc i e 
na teren 
obiektu 

Modernizacja, 
remont, 
przebudowa 

Inwestycja 

257876 

3 

280 000 

Wskaźnik obrazuje 
łączną liczbę 
zakupionych wejściówek 
na wszystk ie obiekty 
zarządzane przez 
Miej ski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Lodzi. 

Zakładane jest 
Wskaźnik obrazuje 

UlrLymanie 
w 2020 roku łączną liczbę 

modernizacji obiektów 
wartośc i 

sportowych, 
na tym przeprowadzanyc h 
samym rocznie. 

poziom ie. -1 __ _ 
Zakładane jest Wskaźni k obrazuje 

otrzyman ie liczbę kluczowych 
w 2020 roku inwestycj i sportowych, 

wartości realizowanych w 
na poziomie ka1dym roku przez 
2 inwestycji Miasto z udziałem 

rocznie. Wydziału Sportu. 

Modelową koncepcję skorelowania poszczególnych działań celu III z Budżetem Miasta. 

zapewniającą efektywność ich realizacji, skonstruowaną w oparciu o dane finansowe z lat 

2009-20 J I. stanowiącą \lł)'tyCzną do finan sowania obszaru sportu w Lodzi, zawiera załącznik 

nr 2 do Polityki rozwoju sportu 2020+ dla Miasta Łodzi . 
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Rozdział TV - Uwagi końcowe. 

Polityka rozwoju sportu 2020+ dla Miasta Lodzi oparta jest na misji , której podporządkowane 

są cele. zarówno strategiczne jaki i operacyjne. Podstawą ich realizacji j est współpraca Miasta 

z łódzkimi organizacjami sportowymi oraz miejskimi instytucjami dzialającymi sferze sportu . 

Zapewnienie \vzrostu jakości życi a mieszkanców zależne jest w gló\'.rnej mIerze 

od konsekwentnej, usystematyzowanej efektywnej realizacji wszystkich działan o 

wyodrębn i onych w ramach III ce łów strategicznych Polityki. Elementy tak ie j ak: atrakcyjna 

oferta sportu d la wszystkich. z uwzg lędnieniem wychowania fi zycznego 

rehabil itacj i ruchowej . zmodernizowana, nowoczesna, równomiernie rozlokowana 

powszechnie dostępna baza sportowa. stale doskonalona i poszerzana oferta programowa. 

realizowana przy współpracy 
. . . 

z orgamzaCjaml pozarządowymi czy też wsparc Ie 

dla wybitnych sportowców i drużyn ligowych, a także nieprzerwane dzialania na rzecz 

poprawy wyni ków we wspó łzawodnictwie dzieci i młodzieży stanowią podstawę rozwoju 

sportu. a tym samym wyznaczają kierunek jaki miasto Lódź obiera na lata 201 2 - 2020. 

Polityka rozwoju sponu 2020+ dla Miasta Lodzi została skonstruowana w oparciu o: 

diagnozę sektorową przygotowana przez Wydzi a ł Sportu; 

li czne mater i a ł y i opracowania przygotowane przez inne Wydziały. Biura i Departamenty 

Urzędu Miasta Lodzi; 

dotychczasowe prace zespołu ds. opracowania Polityki rozwoju sportu 2020+ dla Miasta 

Lodzi; 

li czne analizy i konsultacje z Biurem Strategi i Miasta ; 

liczne konsultacje Wydziału Sportu z przedstawicie lami i działaczami łódzkich organizacji 

sportO\vych; 

wniosk i i postulaty wynikające z przeprowadzonych z mieszkańcami konsultacj i 

społecznych . 
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Załącznik nr ł - Szczegółowy wykaz obiektów sportowych. 

Obiekty sportowe administrowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lodzi, spółki prawa handlowego z udziałem kapitałowym Miasta 
oraz łódzkie organizacje sportowe. 

Charakterystyka obiektu 
L.p. Lokalizaeja Nazwa obiektu Widownia 

Wymiary w metrach 
(iloŚĆ mie' se) 

Stan techniczny 

2 korty - 23 x 8,5 
nowa oddana 

I Łódź. ul. Zeromskiego 117 
Hala tenisowa - 3 korty 

1 kort - 23 x II 
brak do użytkowania 

w roku 2011 
Korty tenisowe - 10 szt. 23 x II każdy brak dobry 

2 Lódź.. ul. Minerska 9 
Boisko piłkarskie główne, 100x65 stała na 200 os. dobry 
2 boiska piłkarskie trenin~owe 100 x 60 każde brak dobry 

3 Lódź. ul. Jachowicza 1 Boisko piłkarskie 100 x 60 stała na 200 os. dobry 
po modernizacji 

Hala lekkoat letyczna 29 x 108,5 rozkładana 
- oddana do 

4 Lódź, ul. Rudzka 37 użytkowania 

w roku 2010 
Boisko lekkoatletyczno-piłkarskie 100 x 60 stala ok. 500 os. dostateczny 

5 
Lódi., ul. Brukowa 22 

Hala sportowa 18 x 36 brak dostateczny 

6 
Łódź, 

Sala treningowa . brak . 
I. Kon stantynowska 3/5 

stala 
dobry. budowa 

Tor kolarski 400m długość bieżni toru 
na 2.500 widzów 

zakończona w roku 
2004 

7 Lódź, ul. Północna 36 Hala sportowa - sa la łucznicza 6torów - 18 m brak dostateczny 
Hala sportowa - 3 sektory 28 x 48 x 20 rozkładana dobry 
Tory łucznicze 10 stanowisk x 70m brak dostateczny 
Strzelnica . brak dostateczn ' 

8 Lódź, Hipodrom 120x60 slala na ok. 500 os. dobry 
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ul. Lagiewnicka 307/31 1 Sta·nic 1161.5 m- - dob,y 
Bud. magaz"n 1324.8 m- - dob" 
KI)1a u ·cźdżalnia 1166.4 m brak dob", 

lIala sporto\\a 
po modcrnizacj i 

9 Lódż. ul. SobolO\\a 1 24.85 x 48.44 siała na 1.000 os. - zakOllczen ie 
- boi sko do piłki ręcznej 

w ro!" u 2012 
siała 

10 Lódż. u I. Sobolowa 1 Odkryta pływalnia 50 m 50 x 25 x 1,60 x 2.40 - w okresie letnim dobry 
na ok. 1.000 os. 

Bieżnia 400 m, 8 torów rozkładana na 1.000 
po modernizacji 

Stadion główny lekkoatletyczny zakończonej w roku 
os. 

2006 

11 L6dż. ul. Lumumby 22/26 
Stadion treningowy Bieżnia 33 m, 

brak 
budowa 7..akończona 

lekkoatletyczny 4 tory w roku 2010 
Hala tenisowa 3 korty 52 x39.90 brak dobry 
Hala lekkoatletycma 120 x 8.20+ 25 x 16 brak dobry 
Korty tenisowe 4 23 x II każdy brak dobry 
Korty tenisowe 4 odkryte 

23 x II każdy 
pozy odkrytyeh 

dobry 2 pod balonem na 200 os. 

Stadion lekkoatletyczny piłkarski 
Bieżnia okólna stała 14.000 widzów 

dobry 
400 m, 6 torów. boisko 100 x 67 I (obce";. 8.000) 

Boisko treningowe 65 x 97 brak dobry 
2 sale 

12 Lódź, ul. św. Tercsy 57 Hala sportowa 15 dO brak dostateczny 
24 x 18 

Hala sportowa 28 x 19 stała na 400 os. dostateczny 

Pływa lnia 25 x 12.5 x 0,90 x 3.60 stała na 100 os. dostateczny 

Plywalnia mała 12x6xO.8x 1.4 brak dostatec7.llY 

J3 Łódź. Hala Sportowa Wielofunkcyjna Hala sportowa stała na 10.000 os. dobry 
ul. ks. I. Skorupki 21 

Stadion glówny z torem 
100 x 60 stała na 5.000 os. dobry 

14 Lódź. ul. 6-go Sierpnia 71 żużlowym 

Boiska ze sztucznąlrawą 62 x 32 każde brak dobry 
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Korty teni sowe 23 x I I każdy brak dostoteczn) 
Strzelnica sportowa - brak doslalCCZn) 
KI)1-.i1 pl '\\olnia 25x 16x l,3x 1.8 brak dobry 

15 Lódź. ul. Wiernej Rzeki 2 Odkryta plywalnia 
25 x 8 x 0,9 x 1.8 (4 lOry. brzeg 

brak dobry nicregulamy zjednej strony) 
2 boiska do piłki plażowej 18d brak dobry 

2 sale 
rozkładana na 100 

Hala sportowa 36 x 36 dobry 
36 x36 

os. 

16 Lódż, ul. Karpacka 61 
Boisko do piłki pl3ŹOwej 30 x 15 brak dobry 

Boisko "Orlik" 64x32 brak 
bardzo dobry rok 
budowy 2008 

17 
Lódż, Odkryta pływalnia 50 x20 x 1.05 x 1.60 brak dobry 
ul. Głowackiego 10/ 12 

18 Lódź., ul. Stefanowskie~o 28 Kryte lodowisko 60 x 30 stała na 450 os. dob", 

19 Łódź., ul. Popiełuszki J3b Kryte lodowisko 56x26 brak dobry 
trybuny na 10.000 

Stadion piłkarski - płyta główna 106 x70 widzów dobry 

20 Łódź. al. Unii Lubel skiej 2 Boisko treningowe 100 x 60 brak dobry 
stała na 700 osób 

Hala sportowa - 3 sektory 114 x 20 I przy sektorze A 
dostateczny 

Korty tenisowe - brak dobry 

21 Lódź., ul. Studencka 30 Mie'skie Korty Tenisowe Korty tenisowe brak dobry 

22 Lódż, ul. Srebrzyńska 95 Boisko piłkarskie trawiaste 105 x 65 brak dobry 
Stadion sporto",')': bieżnia okólna. 6 torów x 400m 

stała na 300 os. dobry 
boisko oiłkarskie f,llówne 106 x 63 

2 boiska treningowe 
90x55 brak dobry 
60xJO 

23 
Lódż, 5 kortów teni sowych 23 x II każdy brak dobry 

I. Małachowskiego 5/7 
Boisko do pilki plażowej 18 x 9 brak dobry 
Boisko do koszykówki 28 x 15 brak dobry 
2 boiska do piłki recznei 40 x 20 każde brak dobry 
Hala sportowa 23 x 43 stała na 752 os. bardzo dobl") 
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24 Lódź. ul. Odrowąża 12 
Boisko wielofunkcyjne 

50 x 30 brak dobry 
z nawierzchnia ooliuretanowa 

Stadion piłkarski 
trybuny na 9.500 os. 

Lódź. - płyta główna 
106 x 70 (poz\\olenie) dobry 

25 max. 10.000 
al. Piłsudskiego 138/140 

Boisko trenin,gowe 106 x 70 brak dobry 
Sala sportowa 25,87 x 15,85 brak dobry 

bardzo dobl)' 

27 Łódź, al. Bandurskiego 7 Hala widowiskowo - sportowa 
Dzierżawiona przez spółkę 

Jest - 14.000 miejsc 
- budowa 

M.A.K.i S. zakończona w roku 
2009 

Aquapark "Fala": 
- Basen sportowy zewnętrzny 
- Basen rekreacyjny 

zewnętrzny 
Dzierżawiony przez spółkę 

28 Lódź, al. Unii Lubelskiej 4 - Basen dla dzieci zewnętrzny 
"Fala" 

jest bardzo dobry 
- Basen z dziką rzeką 
- Basen sportowy 
- Basen rekreacyjny 
. Basen z falą 
- Boisko sportowe typu ,.Orl ik'", 

29 Lódź, ul. Rzgowska 247 
- Boisko do pilki siatkowej . . bardzo dobry 
plażowej , 

- Skatepark 
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Obiekty sportowe administrowane praz placówki edukacyjne 

Charakterystyka obiektu 

L.p. Lokalizacja Nazwa obiektu Widownia Stan Rok 
Zaplecze uiytkowe; 

Wymiary 
(ilość miejsc) tec,hniczny zabudowy 

sanitarne, szatniowe, 
iestlbrak 

SzkoIy podstawowe 

I SP-I ul. Sterlin28 24 Boisko wielofunkcyjne 44 x 22 brak dobry 2009 brak 

2 
SP -5 ul. Łęczycka 23 Boisko sportowe ORLIK 30x 62 brak dobry 0912010 jest 

19,1 x32,1 
3 SP-6 ul_ Kusocińskiego 116 Sala gimnastyczna 26,8 x 14,6 brak dostatec:ma 1988 jest 
4 SP-II ul.Hufcowa20 Sala gimnastyczna 27.0 x 16.0 balkon dobry 1977 jest 
5 SP-12 ul _JurcZV11skie'0 Sala gimnastyczna 26,5 x 13,0 brak dostateczny 1987 iest 
6 Boisko sportowe ORLIK 30 x 62 brak dobry 2008 jest 

19,1 x32,1 
S P - I 9 ul. Balonowa l Sala gimnastyczna 28.0 x 14,0 balkon zly 1983 jest 

7 -brak wyjścia 
ewakuacyjn~ 

Boisko sportowe ORLIK 30x 62 brak dobry 2009 jest 
19,1 x32,1 

Pływalnia kryta 25 x 10 brak dobry 1987 jest 
I gI 0,93 x 1,9 

8 SP·23 ul. Gdańska 16 Boisko wielofunkcyine . 2010 jest 
9 SP-B ul. Lennontowa 7 Sala gimnastyczna 25 x 14 brak dobry 1983 iest 
10 SP -3 4 ul_ Cwiktińskiei 9 Sala gimnastyczna 26,3 x 13 brak dobry 1978 iest 

11 
SP-38 ul. Krochmalna 21 Boisko sportowe ORLIK 30 x 62 brak dobry 2009 jest 

19.1 x32.1 

12 
SP·35 ul. Tybury4 Boisko sportowe ORLIK 30x 62 brak dobry 2009 jest 

19.1 x32.1 
SP·41 ul. Rajdów 18 Boisko sportowe ORLIK 30 x 62 . dobry 2008 jest 

13 19,1 xl 2.1 
Sala gi mnastyczna 26.7 x 14.6 balkon zly 1976 jest 

--- ---- ----- ._--- - ----- ---- -- --- . .. 
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14 
SP·44 Sala gimnastyc7Jla 42 x 24 brak zly 1987 jest 
ul. Kusocińskieg o I 00 

15 
SP-55 ul. Mackiewicza 9 Boisko sportowe ORLIK 30x62 brak dobry 2008 jest 

19,1 x32, 1 

16 
SP·56 ul. Turoszowska 10 Boisko simkówki 25 x 28 brak dobry 1995 brak 

plażowej 

17 SP-7 1 ul. Roina 58 Sala gimnastyczna 27 x 15 balkon zly 1974 jest 

18 
SP-8l ul. E. Plater 28/322 Boisko sportowe ORLIK 30x 62 brak dobry 2008 jest 

19,1 x32,1 

19 
SP-l09 ul. Pryncypalna 74 Boisko sportowe ORLIK 30x 62 brak dobry 2009 jest 

19,1 x32,1 
20 SP-33 ul. Lennontowa 7 Sala gimnastyc:ma 25 x 14 brak dobry 1983 esl 
21 SP-34 uJ . (wiklińskiej 9 Sala gimnastyczna 26,3 x 13 brak dobry 1978 eSI 

22 
SP-38 ul. Krochmalna 21 Boisko sportowe ORLIK 30 x 62 brak dobry 2009 jest 

19,1 x32,l 

23 
SP·35 ul. Tybury4 Boisko sportowe ORLIK 30 x 62 brak dobry 2009 jest 

19,1 x32,I 
SP·41 ul. Rajdowa 18 Boisko sportowe ORLIK 30 x 62 dobry 2008 jest 

24 19.\ x32,1 
Sala gimnastyczna 26,7 x 14,6 balkon zlv 1976 esl 

25 
SP·44 Sala gimnastyczna 42 x24 brak zly 1987 jest 
ul. Kusocińskieg o l 00 

26 
SP55 ul. Mackiewicza 9 Boisko sportowe ORLIK 30x62 brak dobry 2008 jest 

19,1 x32,l 

27 
SP-56 ul. Turoszowska 10 Boisko siatkówki 25 x28 

I plażowe' 
brak dobry 1995 brak 

28 SP·71 ul. Roina58 Sala gimnastyczna 27 x 15 balkon zły 1974 eSI 

29 
SP-81 ul. E. Plater 28/322 Boisko sportowe ORLIK 30x 62 brak dobry 2008 jest 

19,1 x 32,1 

30 
S P-I 09 ul. Pryncypalna 74 Boisko sportowe ORLIK 30 x 62 brak dobry 2009 jest 

19,1 x32,1 
SP-162ul. Powszecna 15 Sala Aimnastyczna 32,6 x 19,7 Stała (balkon dobry 1983 iest 

3 1 Boisko sportowe ORLIK 30 x 62 brak dobry 2009 jest 
19,1 x32,1 
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'7 SP-172 u!.Jaskrowa 15 Bois~o pi/karskie 30 x 60 brak banlzodobry 2008 b", 
~- Isztuczna trawa 

33 
SP-173 Boisko wielofunkcyjne 44 x 22 brnk dobl) 0912010 b", 
u I. Sienkiewicza 46 
SP - 182 ul. Lanowa 16 Sala l!.imnaSlYczna 2-1x12 brnk dobry 1966 iest 

34 Boisko SP0l10\\C ORLIK 30 x 62 b"k dobry 2008 jest 
19,1 x32.1 

35 SP - 184 ul. Syrenki 19a Basen 25 x 12.5 bmk b.dobr)' 2008 iest 
SP-190 Sala lZimnastvczna 25 x 16 stala (balkon) dostateczny 1975 iest 
ul. Malczewskiego 37/47 Basen 25 x 8 zły 1975 jest 

36 I gI.I,7 x 0,9 
Boisko sportowe ORLIK 30x 62 brnk dobry 2009 jest 

19,1 x32,1 
37 SP-199 ul. EIsnera 8 Sala ginmastyczna 26.5 x D.3 brak dostateczny 1979 jest 

38 
SP - 202 Sala gimnastyczna 29,9 x 18,0 brnk dobry 2003 jest 
ul. Jugosłowiańska 2 
SP - 205 u!' Dąbrówki I Sala ~imnastyczna 44,4 x 27 rozkl360m dobry 1999 iest 

39 Boisko sportowe ORLIK 30x62 brnk dobry 2008 jest 
19,1 x 32,1 

Gimauja 

I 
G - 15 Boisko sportowe ORLIK 30x62 brak dobry 2009 jest 
u!' Sowińskie~o 50/56 19,1 x32,1 

2 G - 16 ul. Syrenki 19a Sala gimnastyczna 30x 18 brak zły 

3 G - 25 ul. Zwirid I l/D Sala gimnastyczna 28x 16 brak zły 1957 I jest 
4 G - 37 ul. Jarosławska 29 Boisko wielofunkcyjne - brak dobry 2009 
5 G - 38 ul. Municypalna 4 Boisko wielofunkcyjne 44 x22 brak dobry 2009 I iest 
6 G - 42 ul. Dubois 7/9 Sala sz.imnastvczna 26,8 x 16.6 brak dobry 1958 I iest 

7 
G 44 ul. DCOIymy I Boisko sportowe ORLIK 30 x 62 brnk dobry 2009 jest 

19,1 x32,1 
8 G - 44 ul. Krochmalna 15 Sala gimnastyczna 26 x 13,4 brnk zly 1982 jest 

9 
PM - 4 ul. Kmicica S Boisko sportowe ORLIK 30 x 62 brak dobry 2009 jest 

19,1 x32.\ 
---- ._. 
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Licea ogólnoksztalące 

1 
LO - IX Sala gimnastyczna 30 x 12.2 brak dostateczn) 1999 jest 
ul. Paderc\\skiego 24 

2 
LO- XVIII 

Boisko sportowe ORLIK 
30x 62 

brak dobry 2009 jest ul. Perl a 11 19.1 x32, l 

3 
LO - XX 

Sala gimnastyczna 24 x 12 brak dostateczny 1965 jest ul. Obywatelska 57 

4 
LO - XX III Sala gimnastyczna 25 x 14,5 brak dostateczny 1961 jest 
ul. Pił sudskieRo 159 

5 
LO - XXIV Boisko piłkarskie 

30x 60 brak b. dobry 
ul. Marysińska 61 /67 /sztuczna trawa! - -

6 
LO - XXV Boisko sportowe ORLIK 30 x 62 

brak dobry 2009 jest ul. Podhalań ska 2a 19,1 x 32,1 

Boisko sportowe ORLIK 30x 62 
brak dobry 2008 LO - XXVI 19,1 x32,1 eSl 

7 ul. Wileńska 22 
Sala gimnastyczna 22 x 11 dobry 1949 jest 

8 LO - XX IX Sala gimnastyczna 24,4 x 12,4 brak dostateclJ1Y 1962 eSl 

9 
LO-XXX Boisko sportowc ORLIK 30 x 62 

brak dobry 2009 
ul. Obornicka II/B 19,1 x32,1 eSl 

lO 
LO - XLIV Boisko sportowe ORLIK 30x 62 brak dobry 2009 jest ul. Wacława 22/24 19,1 x32,1 

II 
LO- LI 

Sala gimnastyczna 24 x 12 brak dostateczny 1963 jest ul. PrzybYS7..ewskiego 

Sala gimnastyczna 28.4 x 13.6 balkon dobry 1982 jest 

12 
ZSO-I 

Sala gimnastyczna 28.4 x 13,6 balkon dostatec7JlY 1982 jest ul. Czajkowskiego 14 
Boisko do piłki nożnej - ",c dobry 1982 brak 

Boisko sportowe ORL IK 30 x 62 brak dobry 2008 ZSO-4 19,1 x32,1 -
13 

ul. Stawowa 28 Sala gimnaslyc7Jla 48.5 x 19.8 brak dostateczny - csl 
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14 
ZSO-5 

Boisko wielofunkcyjne 44x22 brak dobry 2007 brak ul. Królewska 11 /13 

ZSO-8 Sala gimnastyczna 42x17 barkon dobry 1988 jest 
15 ul. Czcmika 1/3 Boisko sportowe ORLIK 30x6219.JxJ2.1 brak dobry 2009 jest 

Ośrodki oświatowe 

I SOS \V 1 ul. Siedlecka 7f2l sala gimnastycnla 24xl2 brak zly 1964 es' 

2 CKU-2 ul. Różyckiego 5 sala gimnastyczna 55xl3 brak dobry 1962 eSl 
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Zalącznik nr 2 - Modelowa koncepcja finansowania sportu. 

Modelowa koncepcja skorelowania poszczcgóln)'ch celów strategicznych, celów operaC)'jnych i działań z Budżetem Miasta, zapewniająca 
efektywność ich realizacji, skonstruowana w oparciu o dane finansowe z łat 2009-2011 , 

~~_" V '" ~_ .. ,. ~~ •• _~ •••• _ •• ~~ .. _ ••• _ v~~~. _ ~ ~v • • _ .. ~v __ • • 

CEL STRATEGICZNY l - t..60t SPORTOWA 

Łączna planowana 
war10śt wszyslkich 

działań rulizowanych Terminy ~czna planowana Żródło 
Cel operacyJny w ramach celu Oziałanie Opis działania warlość działania 

opencyjnqo 
reałizacji 

do 2020 r, w zl 
finansowania 

do 1020 r, w zł 

20 12 r.' I 501 500 

2013 r. - 882 000 
Dzialanie polega 
na wsparciu impre7 sponow)ch 

2014 r. - 882 000 
Organizacja Imprez o zasięgu lokain) m. !..rujO\I·) m 

i międ7ynarodowym. Illabc 2012 - 2020 Oudtet Miasta 
Sportowo.Rekreacyjnvch 

na rea li7.8cji rMnorodnych 2015r. - 882000 

pr.o:edsię\\7:ięĆ o charuklerze 
2016r.- 2020r. rckreac)jn) m. 
8K2 000 roc/.Jlic 

Wsparcie orguni7.8cji 2012r.- 2020r. 
ogóJnodostępn)ch wydarzeń 9176100 Łącznie - 8557500 
oraz 7.ajęt rekreacyjno-sportowych. 

20 12r. - 60000 

20 13 r. - 58 800 
Działanie jest odpo" iedLią 
na zachodl.ące \1 spolccl.CńSI\I ie 20 14 r. - 58 800 

Organizacja al..tywności 
łódzkim zmiany demogmliczne 

li/)czncj dla osób 
OraL SlanO\1 j element slrategii 

20 12 2020 201 5 r. - 58 800 Budtel Mi~la 
slarsl)'ch. 

rOl\1 iązywania problemó\1 2016 r. - 2020 r. 
spolcc7..ll)"ch Miasta. 58 800 rocznie 

2012 r. - 2020 r 
I ąClni.: 530400 
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:2013 r. - 2tJ 400 

Organi7.acja w~daTlt'ń 
D ... i ałanit' pokga na II\pllrciu 

20 14 r.-29400 
sportowych II r.lmach o~anizllcii imrm, ... ~portlJl' ~ ch. 

integracji miast 
ll6rt' mają Ilpły\, na ro",,, ój 2013 - 2015 2015 T.-29 400 Budit't Mla~ta 

partncrslich 
i locie<nienic I"pólprac~ 
... miastami partncn.l.imi I .odzi 201 3 T, 2015 r . 

lącmie - S8 200 

2012 T. - 36 000 

2013r.-35280 

Zapewnienie Celem dzialania 2014 r. - 35 280 
Zapewnienir: wysokit'go poziomu jest poprawa bezpieczeńsIwa 
bezpieczeństwa mieszkańc61' 318240 

bezpieczeństwa osób 
na pływalniach i innych 2012 - 2020 20 15 r.-35 280 Budżet MillSta 

w obsZlllLC rekreacji wodnej. kąpiących s ię akwenach miejskich. 
i pływających 20 16 r. - 2020 r. 

35280 TOC7.nie 

2012 r. 2020 r. 
~cznie - 318240 

2012 r. - 205 000 
Organizacja impTel 

2013 r. - 237 000 sportowych i 
Celem d 7.i ałllniajesl m.in. 

prowadzenie l.ajęt 7.llpohicganic u7..alcżnicniom 2014 r. - 205 000 
sportowych 
w ramach Mir:jskiego 

alkoholowym. ks;aaltowlUlic 
2012 - 2020 2015r.- 205000 llud1:cl Miasta 

I>rogramu Prolilalt)li umiejętności I'Spó/ż)cia I' 
Zapewnienie mieszkańcom grupie. promowanie ldro\\ego 2016 r.- 2020 r. 
mo1:li~ości aktywnego spl,."dzania i Rozwią7ywallia 

i aktywnego tl)bu t) cia. 205000 rocznic 
czasu wolnr:go Problemów 

oraz zmniejszenie ncgalywnych Alkohololl')ch 2012r. - 2020r. 

zachowań społeczn)ch. poprzez 
7444000 

Łącznie - I 877000 

realizację Miejskiego Programu 20 12r.- 205000 
Profilaktyki i Rozwiązywania 
Prob/cm6" Alloholo")ch Organizacja imprez 2013 r.-237 000 
oraz Miejsl.icgo Programu sportol\)'ch 

2014 T. - 205 000 Przeci\\dzialania Narlomanii. i prowadzenie Działame 10 mll na celu 
zajęć sportow~ch s!llorzenie altcmat)wn)ch form 

2012 - 2020 20 15 r. - 205 000 Bud ... ct Miasta 
II ramach Miejskiego spędl.llnia C7..1lSU "olncgo 
Programu dla d ... ieci i mlod ... ic"~ . 20 16 f. - 2020 T. 

Prleciwdzi ałania 205 ()()() rocznie 
Narkomanii 

2012 r. - 2020 r. 
Ląc.mic I R77 ()()() 
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-
2012 T. - ·105 000 

\\J rumach d/jalania 
na obid.l!lch sportO\\ )ch prl) 2013 r. -I SO 000 

lódó:ich placól\kach 2014 r. - 4\1j 000 
cdukac~ jn) ch mSlaną 

'1 rcn~r Oskdlo\\) pr/cpro\HldlOnc f-<ij"cia 20 12 2020 2015 T, -ł05000 Ilud l<cl \ 'lias!a 
~portIJl\O - rc"rcac~jnc 2016 r. - 2020 r. 
dla d/kei i mlodzic2~. 405000 roclllic 
pod opieką trcncró\\ 
osic:dIO\oI)ch. 2012r. - 202Qr. 

Łącmie - 3 690 000 

Celem Działania.. 2012 r. - 110 000 

Organizacja imprez 
które stanowi jeden 

2013 r. - 107 800 z elementów strategii 
Zwiększenie aktywności fiZYC1JlCj 

sportowych 
rozwiązywania problemów 2014 r. - lO? 800 i prowadzenie z.aj"ć 

osób niepcłnosprn\\'nych. popocz 
sporlov.}'ch II ramach 

społecznych. jest intcgmcja osób 
rcali7.acjl; Po\\iato\\cgo Programu 972 400 n icpclnosprm.\ nych. 2012 - 2020 2015 r. t07800 Bud;t..ct Miasta 
Działań na Rzecz osób 

1'0\\ ;!lIowego Programu 
poprawa ich ogólnej sprawności 

Działań na Rzecz Osób 2016 r. - 202Q r. 
Niepelnosprawnych v. Mie:ście Lodzi. 

Nicpcłnosprawnych 
fi/YC7..nej i osiąganie l.Ilac/.ąc)ch 

107 800 rocznie 
v. Mieście Lodzi 

w)nikóv. v.e 
współzawodnictwie: 2012 r. - 2020 r. 
osób niepcłnosprawn)ch. Lącmic - 972 400 

2012 r. - 500 000 

2013r. - 1670 000 

Organizacja 07ialanie polega 
2QI4r. - 4000000 

min. 
6170000 

spcklakulamych imprez na zwir;kszeniu udziału 201S r. - 2Q2Qr. 
mir;dzynarodowych miCSJJ:.ańców w imprezach rangi Calk.owila ""anoić 

Zapewnienie micszkańcom dostr;pu do (Całkowita wortoić 
( w tym Mistrzostw Świata d=ialal1iajeJt :ale:l1o 

spektakularn)ch. mi,d/ynarodowych d=iolo"ia jest :ale:l1a 
Promocja Miasta podC/.!IS lub Mist rzostw Europ) . 

2012 - 2020 od ilości apfilwcjl Budżct Miasta 
impru. sponow)ch. od ilości apllkncji Mwsto, 

Rund) Grupoll.:j II 1.161) ch udzial biorą 16d7.e~ .II/Osla. :aakceplUlw-
i Rundy Kv.alilikoc)"jnej /.8llodnic) bądź dru1:yny 

:aakcepIQIl'an)'ch pr.e: 
MistrlOSlv. SIliata lub rcprc7.entanci Polski 

I/ych pr.e: ,daŚCiwf' 
właściwe federacje 

Mr;źcz)1Jl II Pilce bądi reprezentującc PoisI., 
federacje n/lęd:rl1l1rQ-

międ,.·)'norodowe 
Siatko\\cj 2014) dru tyny. 

dOli"e) . 

20 12r. - 2020r. 
Lącznic min 6 170 ()()() 
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CEL STRATEGICZNV 11 - ŁÓDŹ SPORTOWCÓW 

Łączna planowana 
wartość wszystkich Łączna planowana 

C el operacyjny 
działań realizowanych 

[)zia la nie Opis działania 
Terminy wartość działania Źródlo 

w ramach celu realizacji do 2020 r. finansowania 
operacyjnego w.1 
do 2020 r. w zł 

20 12 r.~230000 

Celem D7ialaniajest organizacja 2013 r. - 176400 

Zape\\oTIienie możliwości 
wspólza\\oodniclwa 2014 r. - 176 400 

Upowszechnianie sportu międzyszko lnego w co najmniej 
współzawodnictwa międzyszkolnego 

1 64 1 200 wśród dzieci i młodzieży 5 dyscyplinach sportowych. 2012 -2020 2015 r, - 176 400 Budżet Miasta oraz rywalizacji sportowej uczniów 
s7Jmlnej Prowadzona jest również 

szkolnictwa specjalnego. 
I) II alizacja spOrtOlI a ucznióII 

2016r,~2020r, 

szkolnictl\a specjalnego. 
176400 roemie 

2012 r. - 2020 r. 
tąe7.nie - 1 64 1 200 

Nagrody Cekm D7.ialania jest 
dla zawodników uhonorowanie osiągnięć 

osiągających .... ·ysokie sporto\\yeh lódzkich 
\\)'niki sportowe zawodników, a także 2012 2012 r. - 440 000 Rudżct Miasta 

lIC Ilspól,..awodnictwie zmolywowanie ~porto .... cÓw 
międL)'narodowym do dalszego rozwoju swoich 

lub krajowym umiejętności. 

Wsparcie łódzkich trenerów 
i sportowców poprzez system 

7 602 400 Stypendia dla Celem Dzjalania jest 
wyróżn ień Prezydenta Miasta Lodzi zawodników uhonorowanie osiągnięć 

za osiągnięte w)niki sportowe. o~iągając) ch wysokie sporto\V)ch ł6dLkich 
wyniki sportowe l..awodnikÓw. 1\ tak:1:e 2012 2012r. - ]20000 l3 ud:1:et Miasta 

Ile wsp6lzawodniclwie zmOly .... ollanie sponol\cól\ 
międi'ynarodo\\'} m do dalszego roLwOjU slloich 

lub krajowym umiejętnośc i . 

Cclem Dzialaniajesl 

Nagrou) dla Ir<!n<:róII 
uhonoro .... anie łó<l;o:kich 

2012 2012 r. 100000 Bud;)et !\-lia,ta szJ...o1cniowcól\. któl)ch 
"'!I\\odnicy o~iąg!ll;li l\yM!J...ie 

Strona I 58 



- r 
wyniki ~por10\\C 
\\1;: II sp<ił/-1t\\oonicl\\ ie 
międl)'narodo\\) m 
lub kr,ljo\\')m. 

Cek'm D.:ialania jest 2013 f . - 1'142 800 
uhonoro\\anie osiągnięć 

1014r.- R42800 spono .... ')ch 16d7J;ich 
l..llwodników. a także 2015r.-842800 

Stypendia i nagrody zm01ywowanic sponowcó\\ 
2013 - 2020 UuM..ct Miasta 

Prclydcnt8 Miasta Lodz! do dalsl..ego rozwoju swoich 2016 r. - 2020 r. 

umiejętności. a takle 842800 rocz.nie 
nagrodzenie trenerów mających 

2012r. - 2020r. swój udział w sukcesacn 
łódzkiego sportu. Łącrnic - 6 742 400 

Działanie polega na wsparciu 
szkolenia sportowego 
w łódzkich klubach sportO\\)'ch. 
od kategorii młodzików 

S:IJwlcnic sportowe do seniorów, w dyscyplinach 2012 2012r. - 5031628 Budżet Miasta 
olimpijskich oraz objętych 
współzawodnictwem 

prowadzonym przez 
Ministerstwo Sportu i Turyslyki 

Zapewnienie wsparcia piramidy 
szkolenia sportowego w lód7..kich W ramach Działania wspienma 

klubach sportowych. jest organizacja szkoleni a 

w dyscyplinach olimpijskich i udziału łódzkich klubó\.\ 

oraz objęlych współzawodnictwem 70031 628 Wspieranie lód7J:iego w rozgrywkach i 7.a\\odach 

prowadzonym przez Ministerstwo sportu ligowego seniorskich. w najwyt.szych 2012 2012 r. - 5 000000 Budżct Miasta 

Sportu i Turystyki, a takte zapewnieni i olimpijskiego klasach rozgrywkowych 

wsparcie uczestnictwa lód7..kich oraz udział łódzkich 

drużyn ligowych sportowców w Igrzyskach 

II·C wsp6Iz.a\\oonieIWic sporto\.\ym. Olimpijskich i Paraolimpijskich. 

W ramach Działania wspicrana 
jest piramida szkolenia 2013 r. - 7 500 000 
sportol\ego (wszystkie katcgorie 

Wspieranie ~fkolcnia wiekowe \.IłąC7J"1ie z seniorem) 

sportowego w łódzkich klubach sportoW) ch. 2013 . 2020 
2014 r. -7 500 000 Budżct Miasta 

II dyscyplinach olimpijskich 
oraz obj\,,!}'ch 
II"spólro\\ odn ir;t \\ cm 2015r. - 7500ooo 
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proll'adzon~ n1 przez 
20 16 r. 2020 r. 

Ministcr~h .. o Sportu 7 5 ()(J ()(J() mo Jl i e 
i TUf) S1~"i. a także I\spicrane 
jest uClestniCIII'O lód/Jtich 
drut) n ligoII") ch 2012r. - 2020r. 
II e II'spótmwodnicl\\ je 

sportowym. 
Ląc/nic - 60 000 000 

CEL STRATEGICZNY 111- ŁÓDZKA INFRASTRUKTURA SPORTOWA 

Łączna planowana 
wartość wszystkich Łączna planowana 

Cel ope ... acyjny 
działań realizowanych 

Działanie Opis dmlania 
Terminy wartość działania Żródlo 

w .... macb celu realizacji do 2020 r. - finansowania 
ope .... cyjnego wu 
do 2020 .... w zI 

2012r. - 200000 

2013r. - 2 15600 

Konserwacja 2014r. - 2 15600 
i rcwitalimcja Dziabnie ma na celu 

skomunalizowanej bazy mbczpicczcnic istniejącej bazy 2012 - 2020 2015r. - 2 15 600 Budżct Miasta 
spoltowej użytkowanej Sp0r101\ej prz<.-oU degradacją 2016r. - 2020r. , 
przez kluby sportowe. 

215600 rocznic 

2012r.-2020r. 
Poprawa funkcjono\\ania istniejąccj Lącznic - 1 924800 

bazy sporto\\ej 
oraz optymali/.acja efektów 23086204 Wydatki inwestycyjne 
.... ynikających z inwestycji Wydzialu Sportu UML 

sportowych. i MOSiR w Łodzi 

łącznie: 

Modemimcja 
Dzi ałanie:: ma na celu 20 12r.-916 1404 Budżet Miasta + środki 

i dostosowanic 
do wspó łczcsnych 

dostosowanie obiekIÓ\\ 
2012-2020 

zewnętrzne (MSiT. 
do aklUaln) ch slandardó\ .. 2013 r. - 1500000 U. Maf'Smlkoll"ski. polr/..eb istnicjących 

obiektól\ sportowych. i potrzeb lódzkiego sportu. 2014r. - 1500000 Unia Europejska) 

2015r. - 1500ooo 

2016 r. - 2020 r. 
roclnil' l 500 00(} 

--
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2012 r. 2020 T. 

Lącznie - 2116140-ł 

InI\est~ejc ujęte 
\\ \\ 1)1': 

.... -------
I Jn\\cst)cje pr/~ 
I at "iłsudsliego 138 

I (W) dział Sponu 
I niejl"'St d)sponentem 

I środk6w) 

I zgodnie z WPF , 
" I 

12012 r. - 150 ()()() 

12013 r. - 450 ()()() 

Wsparcie lub reali ... .acja 
D/ialanie ma na cdu popm\\r,: p Ol4 r. - 30 000000 !ludkt Miasto + środki 324064468 

dużych. kluczowych bazy sponowej miasta 
2012 - 2015 12015r. - 70000000 Zel.\llęlr ... .ne (MSn. 

(Wydział Sponu 
in\\estycji w obszar .. ..e oraz lwir,:ks ... .cnic jcgo 1 U. Marsl.lllkowsld. 

nic jest dysponentem 
spor1u 

atrakcyjności pod względem I Łącznie - 100 648 216 I Unia Europejska) 
Zwiększenie dostępu do sponu środk6w) rekreacyjn) m i sponowym. r--------1 

i rekreacji poprzez sicć równomiernie 1 In" es\ycje przy 

rozmiesl.tlonych obiekt6". I al. Unii Lubelskiej 2 
I (W)dzial Sponu 
I nic jest dysponentem 

środk6w) 

t zgodnie .. WPF 

I 
: 2012r. - 3761802 

1201 3r. - 5201850 

12014r.-214153400 

I Łącznie - 223 416 252 
-------

Wsparcie in\\estycji Akademickie Centrum 
12000000 Dlialanie ma na cdu poprawę Spono\\o 

(Wydzia ł Spor1U nic jest spono\\')'ch 
bal.) spono\\ej miasta JXIprzc .. -Dydaktyczne 

d)'sponenlcm środk6\\ l 
reali ... owanych prze ... 

"sparcie ill\\estycji sponow)ch 
2U13 - 20 15 (W)dzial Sponu l3udtel Miastu 

instytucje II ramach rcalil.owlUl)'ch przc ... instytucje. nicjest d)~pollcntem Z-awan)ch pow/umień 
środl6\\ lIg. I \\ 1'1' 
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20IJr. - O 

2014 r. 3 000 000 

2015 r. 9000000 

IĄcznie - 12000000 

462506640 LIIczny prognozow.ny kont ruliucji Polityki rozwoju sportu 2020+ dl. MilSt. Łodzi. 

Lllaniew zI 

126442172 
LIIuny prognozow.ny koszt realiucji Polityki rozwoju sportu 2020+ dl. Mi.stll Łodzi 
- środki w dyspozycji W!""dzialu Sportu UML 
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Uzasadnienie do projektu uchwaly Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie prąjęcia 
" Polityki rozwoju sportu 2020+ dla Miasta Łodzi", 

Poli tyka rozwoju sportu jest długofalowym, deklaratywnym i ogólnym scenariuszem rozwoju 
sportu. określającym: docelową wizję rozwoju, strategiczne cele i kierunki rozwoju, 
które slu:2:ą zaspokojeniu potrzeb mieszkańców w obszarze kultury fizycznej. a tym samym 
poprawie jakości ich :2:ycia. Przedstawiony projekt Polityki ma na celu popularyzację sportu 
wśród wszystkich łodzian, wzrost poziomu osiągnięć sportowych oraz zapewnienie rozwoju 
infrast ruktury sportowo - rekreacyjnej. Za pomocą dokumentu realizowane będą zalozenia 
Strategii Zintegrowanego Rozwoju Lodzi 2020+. Uwzględniono w nim propozycje, uwagi 
i opinie łodzian, zebrane podczas konsultacji spo łecznych przeprowadzonych na podstawie 
zarządzenia Nr 2363NII12 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 8 czerwca 2012 r. w dniach 
od 22 czerwca 2012 r. do dnia 29 czerwca 2012 r. 


