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Wykaz skrótów
AWI - Active Well-Being Initiative - Inicjatywa na rzecz aktywności prozdrowotnej
BSiR – Biuro Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy
COS – Centralny Ośrodek Sportu
CSR – Corporate Social Responsibility Społeczna odpowiedzialność biznesu
EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
EFS – Europejski Fundusz Społeczny
EUROSTAT – Portal Otwartych Danych Unii Europejskiej oferuje dostęp do stale rosnącej
liczby danych z instytucji Unii Europejskiej oraz innych organów unijnych. Dane te można
wykorzystywać zarówno do celów komercyjnych, jak i niekomercyjnych
GUS – Główny Urząd Statystyczny
HEPA – (Health Enhancing Physical Activity) aktywność fizyczna pozytywnie wpływająca na
zdrowie
IPAQ – (International Physical Activity Questionnaire) Międzynarodowy Kwestionariusz
Aktywności Fizycznej
jst – jednostki samorządu terytorialnego
KE – Komisja Europejska
LTPA – Leisure-Time-Physical-Activity - aktywność fizyczna w czasie wolnym
MKOl – Międzynarodowy Komitet Olimpijski
NGO – Organizacje pozarządowe (Non-Government Organization)
OSiR – Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy
PKOl – Polski Komitet Olimpijski
TFUE – Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
TAFISA - The Association for International Sport for All, organizacja pozarządowa
specjalizująca się w rozwoju i promocji dobrego samopoczucia i zrównoważonego zdrowia
UE – Unia Europejska
WHO – Światowa Organizacja Zdrowia (World Health Organisation)
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Słownik pojęć
Analiza – rozpatrywanie problemu czy zjawiska z różnych stron w celu jego zrozumienia lub
wyjaśnienia. Można w jej ramach wykorzystywać różne metody badawcze.
Analiza SWOT – analiza mocnych i słabych stron (czynników wewnętrznych) oraz
szans i zagrożeń (czynników zewnętrznych) wpływających na rozwój miasta. Czynniki
wewnętrzne dotyczą bezpośrednio miasta lub są w jego gestii i wyróżniają je na tle
innych miast, stanowiąc jego przewagę konkurencyjną (silne strony) lub też utrudniają
jego rozwój i wynikają z ograniczonych, szeroko rozumianych zasobów (słabe strony).
Czynniki zewnętrzne znajdują się poza władztwem samorządu, odnoszą się do
otoczenia miasta lub niezależnych od niego uwarunkowań. Są to czynniki stanowiące
impulsy rozwojowe, które należy wykorzystać (szanse), lub czynniki osłabiające silne
strony, a także ograniczające możliwość wykorzystania szans (zagrożenia).
Diagnoza – analiza zjawisk zachodzących w obszarze podlegającym analizie oraz ich
przyczyn. W strategii dotyczy ogólnej sytuacji społeczno-gospodarczej i funkcjonalnoprzestrzennej miasta, w przypadku pozostałych dokumentów czy projektów jej zakres
i szczegółowość są definiowane odpowiednio do podejmowanych zagadnień. Na jej
podstawie planuje się interwencję – wyznacza cele i określa działania.
Aktywność fizyczna – pojmowane funkcjonalnie podejmowanie wysiłku fizycznego o
charakterze umiarkowanym lub intensywnym, bez względu na cel lub motywację
podejmowania tego wysiłku; aktywność fizyczna obejmuje zarówno wyczynowe lub
rekreacyjne uprawianie sportu, jak również inne zachowania, takie jak taniec czy praca w
domu i ogrodzie. Pojęcie stosowane w dokumentach Światowej Organizacji Zdrowia oraz
Komisji Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem prozdrowotnego aspektu aktywności
fizycznej, składające się na koncepcję HEPA (ang. Health Enhancing Physical Activity –
prozdrowotna aktywność fizyczna lub aktywność fizyczna pozytywnie wpływająca na
zdrowie).
Rekreacja – rodzaj sportowej aktywności fizycznej, który zasadniczo nie jest związany z
uprawianiem sportu na zasadach określonych obowiązującymi regułami sportowymi;
rekreacja podejmowana jest w przestrzeni rekreacyjnej lub na obiektach infrastruktury
rekreacyjnej, np. w formie spaceru, zabawy na placu zabaw/w parku linowym, Nordic
walking itp.
Sport –
1. wielopodmiotowa struktura organizacyjna, której istotą jest uprawianie sportu,
2. wszelkie formy aktywności fizycznej, które mają na celu wypracowanie lub
poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej lub osiągnięcie wyników sportowych na
dowolnym poziomie współzawodnictwa; podejmowane zwykle w sposób
zorganizowany, na zasadach określonych obowiązującymi regułami sportowymi,
3. konkretny typ współzawodnictwa objęty przepisami jednej międzynarodowej federacji
sportowej; dawniej: dyscyplina (sportu).
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Sport dla wszystkich – rodzaj sportu określony obowiązującymi regułami sportowymi,
uprawiany w celu utrzymania sprawności fizycznej, zdrowia psychicznego i dobrego
samopoczucia, związany (choć niekoniecznie) z udziałem w imprezach sportowych
nastawionych najczęściej na masowe uczestnictwo; sport uprawiany niezawodowo
(amatorsko, rekreacyjnie); zwany również jako: sport powszechny, sport rekreacyjny, sport
masowy, sport amatorski.
Sport wyczynowy – rodzaj sportu określony obowiązującymi regułami sportowymi i
uprawiany na drodze systematycznego treningu w celu osiągania jak najlepszych wyników
w zawodach sportowych różnego szczebla; często – sport zawodowy, którego uprawianie
jest formą pracy zarobkowej; dawniej: sport kwalifikowany.
MET – oznacza równoważnik metaboliczny odpowiadający zużyciu tlenu w trakcie
przemiany spoczynkowej. Określono, że np. intensywny wysiłek fizyczny to jest koszt 8 MET
w ciągu każdej minuty jego trwania, umiarkowany wysiłek to 4 MET, a chodzenie (marsz,
szybki spacer) 3,3 MET. Obliczenie całkowitego wydatku energetycznego, a więc określenie
poziomu aktywności fizycznej osobnika polega na przemnożeniu częstotliwości
podejmowania aktywności fizycznej w ciągu tygodnia przez czas trwania danego wysiłku w
minutach oraz przez odpowiadającą mu intensywność wyrażoną w jednostkach MET.
Pozwala to na łatwe klasyfikowanie ankietowanych do jednej z trzech kategorii aktywności:
niewystarczającej (poniżej 600), dostatecznej (600-3000 (600 -1500 do 2005 r.) oraz
wysokiej (powyżej 3000, (powyżej 1500 do 2005 r.).
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1.

Wstęp

1.1.

Określenie celu Diagnozy

Strategia rozwoju m.st. Warszawy do 2030 roku: Strategia #Warszawa2030 przyjęta
przez Radę m.st. Warszawy Uchwałą nr LXVI/1800/2018 z dnia 10 maja 2018 r.
przedstawia wizję Warszawy do 2030 roku, określając ją w trzech wymiarach:


aktywni mieszkańcy,



przyjazne miejsce,



otwarta metropolia.

Strategia definiuje ponadto 4 cele strategiczne, którym odpowiada 13 celów
operacyjnych. Sposób osiągnięcia Celu strategicznego 2. Wygodna lokalność zostaje
uszczegółowiony m.in. przez Cel operacyjny 2.2. Aktywnie spędzamy czas wolny blisko
domu, który zapowiada zwiększenie dostępności atrakcyjnych i przyjaznych miejsc
aktywności kulturalnej, edukacyjnej, sportowej, rekreacyjnej oraz innych sposobów
spędzania czasu wolnego w pobliżu miejsc zamieszkania. Do realizacji Celu 2.2.
wyznaczone zostało m.in. biuro odpowiedzialne za politykę w zakresie sportu – Biuro Sportu
i Rekreacji (BSiR) Urzędu m.st. Warszawy. W ramach realizacji tego zadania BSiR
przygotowuje Program wykonawczy Sport i rekreacja w Warszawie 2020-2025.
Prace nad dokumentem Diagnoza sportu i rekreacji w Warszawie 2015–2019
rozpoczęły się w pierwszym półroczu 2019 roku. Wyniki analiz i wnioski sformułowane w
Diagnozie stanowić mają podstawę do opracowania celów szczegółowych oraz działań i
projektów Programu wykonawczego Sport i rekreacja w Warszawie 2020–2025,
powstającego w Urzędzie m. st. Warszawy, a także innych elementów określonych w
Zarządzeniu nr 1868/2017 Prezydenta m.st. Warszawy. Program wykonawczy Sport i
rekreacja w Warszawie koresponduje z Celem Strategicznym 2. Wygodna lokalność oraz
obejmuje część zakresu Celu operacyjnego 2.2. Aktywnie Spędzamy Czas Wolny Blisko
Domu Strategii #Warszawa2030.
Niniejsze opracowanie pełni następujące funkcje:
1. informuje o procesach, działaniach i zjawiskach mających miejsce w Warszawie i jej
otoczeniu w dziedzinie sportu i szeroko pojętej aktywności fizycznej mieszkańców
miasta;
2. przedstawia zagadnienia najważniejsze z punktu widzenia zwiększania poziomu
aktywności fizycznej mieszkańców;
3. daje podstawę do formułowania celów i konkretnych działań w ww. obszarze.
Diagnoza obejmuje przede wszystkim stan aktualny i działania bieżące, ale odnosi
się także do oceny lat 2015–2019, kiedy to działania Biura Sportu i Rekreacji Urzędu m.st.
Warszawy oparte były na zapisach Strategii rozwoju sportu w Warszawie do roku 2020

8

(przyjętej Uchwałą nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października
2010 r.).
W Diagnozie staramy się dokonać oceny stanu sportu i rekreacji w Warszawie oraz
sformułować odpowiedzi na kluczowe pytania:


Jaka jest rola sportu i rekreacji w życiu mieszkańców Warszawy?



Jaka jest aktywność fizyczna mieszkańców?



Jakie działania na rzecz mieszkańców podejmował samorząd m.st. Warszawy w
zakresie sportu i rekreacji?



Jaka jest baza infrastrukturalna i organizacyjna dla uprawiania aktywności fizycznej w
Warszawie?



Jaka jest pozycja Warszawy pod tym względem w stosunku do innych miast i stolic
europejskich?

W ocenie obecnej sytuacji, wskazaniu obszarów, celów, działań i projektów, które
powinny być uwzględnione w ww. Programie wykonawczym, istotne było uchwycenie zmian
dotyczących priorytetów oraz oczekiwań społecznych wobec sportu i rekreacji. Zmiany te
wynikają w istotnej mierze z przejmowania wzorców europejskich przez mieszkańców
Warszawy i umacniania się trwałego kierunku zmian społecznych, jakim jest moda na
zdrowy styl życia. Istotne jest także zharmonizowanie celów samorządowych Warszawy z
celami Unii Europejskiej w zakresie sportu i rekreacji oraz, co oczywiste, z celami
określonymi w Strategii #Warszawa2030.

1.2.

Opis metodyki działań i źródeł danych

W pracach nad częścią diagnostyczną Programu wykorzystano następujące metody i
techniki badawcze oraz dostępne wyniki adekwatnych badań:


analiza danych zastanych,



badania ilościowe,



badania jakościowe,



warsztaty i spotkania robocze,



analiza SWOT

Diagnoza przedstawia ocenę faktów wynikającą z raportów prac grup roboczych:
sport kwalifikowany i aktywność fizyczna mieszkańców, powołanych w czerwcu 2019 r.,
przeprowadzonych badań i analiz dotyczących aktywności fizycznej mieszkańców, a także
danych zgromadzonych w Biurze Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy (BSiR) oraz
innych biurach i jednostkach Urzędu m.st. Warszawy.
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Do analiz wykorzystano również dane statystyczne GUS i EUROSTAT, dostępne
wyniki badań przeprowadzone przez WHO, Unię Europejską, MKOl oraz uczelnie wyższe i
instytuty badawcze. Korzystano też ze wsparcia ekspertów zewnętrznych, przedstawicieli
środowiska sportowego Warszawy, przedstawicieli uczelni wyższych zajmujących się
tematem sportu i rekreacji w Warszawie oraz przedstawicieli strony społecznej (m.in.
stowarzyszeń kultury fizycznej i Komisji Dialogu Społecznego). W Diagnozie uwzględniono
działania ogólnomiejskie prowadzone nie tylko przez samorząd lokalny, Urząd m.st.
Warszawy i Dzielnice m.st. Warszawy, ale także przez inne podmioty obecne na terenie
miasta w obszarze sportu i rekreacji.

1.3.

Ramowy harmonogram prac nad Programem Sport i rekreacja w Warszawie

Prace nad przygotowaniem Programu rozpoczęły się w czerwcu 2019 r., a przyjęcie
Programu przewidziane jest w czerwcu 2020 r.
Powołanie grup roboczych:

czerwiec – lipiec 2019 r.

Sport kwalifikowany
Aktywność fizyczna mieszkańców
Warsztaty grup roboczych:

lipiec 2019 – marzec 2020 r.

Przygotowanie Diagnozy do Programu

sierpień - grudzień 2019 r.

Punkty konsultacyjne dla mieszkańców
(Dzielnice m. st. Warszawy/OSiR-y):

styczeń - luty 2020 r.

Spotkania z mieszkańcami:

marzec - 2020 r.

Przygotowanie projektu Programu:

marzec - 2020 r.

Konsultacje społeczne projektu Programu:

kwiecień - 2020 r.

Przygotowanie drugiej wersji projektu Programu:

maj - 2020 r.

Procedura przyjęcia Programu:

czerwiec - 2020 r.
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Otoczenie prawne1

2.

Działania samorządu m.st. Warszawy w obszarze sportu i rekreacji w latach 2015–
2019 oparte były na następujących uregulowaniach prawnych i dokumentach:

Wytyczne i zalecenia Unii Europejskiej


Biała księga na temat sportu Komisji Wspólnot Europejskich2



Wytyczne Unii Europejskiej dotyczące aktywności Fizycznej3



Konkluzje Rady Unii Europejskiej dotyczące aktywności fizycznej4.

Uregulowania o zasięgu krajowym


Ustawa o sporcie
Określa tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu w ramach zadań
własnych jednostek samorządu terytorialnego.



Ustawa o samorządzie gminnym
Określa zadania własne gminy, do których należą zagadnienia z zakresu kultury
fizycznej i turystyki, w tym dotyczące utrzymania terenów rekreacyjnych, obiektów i
urządzeń sportowych, oraz wspierania i upowszechniania idei samorządowej,
promocji gminy i współpracy z organizacjami pozarządowymi.



Ustawa o Działalności Pożytku Publicznego i Wolontariacie
Reguluje zasady, na jakich samorząd wspiera stowarzyszenia działające na rzecz
upowszechniania kultury fizycznej i sportu, które wspierają samorząd w wykonywaniu
zadań własnych.



Program Rozwoju Sportu w Polsce do 2020 roku Ministerstwa Sportu i Turystyki

Rozdział przedstawia akty prawne, ustawy, prawo lokalne, dokumenty Unii Europejskiej w zakresie aktywności fizycznej
społeczeństwa.
2 Dokumenty Unii Europejskiej dotyczące sportu,, Ministerstwo Sportu i Turystyki, https://msit.gov.pl/pl/sport/wspolpracamiedzynarodo/wspolpraca-w-ramach-ue/baza-dokumentow-europej/566,Sport-EU-documents-on-sport.html, dostęp
10.12.2019.
3 Wytyczne Unii Europejskiej dotyczące Aktywności Fizycznej,
https://ec.europa.eu/assets/eac/sport/library/policy_documents/eu-physical-activity-guidelines-2008_pl.pdf, dostęp
14.12.2019.
4 Dokumenty Unii Europejskiej dotyczące sportu, Ministerstwo Sportu i Turystyki, https://msit.gov.pl/pl/sport/wspolpracamiedzynarodo/wspolpraca-w-ramach-ue/baza-dokumentow-europej/566,Sport-EU-documents-on-sport.html, dostęp
23.12.2019.
1
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Uregulowania prawne o zasięgu regionalnym i lokalnym


Strategia Rozwoju Mazowsza do 2030 roku



Strategię #Warszawa2030



Strategia Rozwoju m.st. Warszawy do 2020 roku



Cel strategiczny 1. Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców
Warszawy



Cel strategiczny 2. Wzmocnienie poczucia tożsamości mieszkańców poprzez
pielęgnowanie tradycji, rozwój kultury i pobudzanie aktywności społecznej



Cel strategiczny 5. Osiągnięcie w Warszawie trwałego ładu przestrzennego



Społeczna Strategia Warszawy – Strategia Rozwiązywania Problemów
Społecznych w latach 2009–2020



Cel strategiczny 2. Wzrost potencjału społecznego



Cel strategiczny 3. Integracja i reintegracja społeczna i zawodowa –
zapewnienie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym dostępu do
edukacji, pracy, kultury, sportu i rekreacji oraz innych dóbr i usług



Strategia Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020
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3.

Organizacje i instytucje działające na rzecz aktywności fizycznej

3.1.

Światowa Organizacja Zdrowia i HEPA

Aktywność fizyczna to pojęcie szeroko stosowane w dokumentach Światowej
Organizacji Zdrowia (WHO), ze szczególnym uwzględnieniem prozdrowotnego aspektu
aktywności fizycznej ujętego w koncepcji HEPA– aktywności fizycznej pozytywnie
wpływającej na zdrowie (Health-Enhancing Physical Activity)5.
Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) brak aktywności fizycznej wywołuje
ewidentne negatywne skutki dla zdrowia. Prowadzi do chorób serca i układu krążenia,
cukrzycy, nowotworów oraz sprzyja nadwadze i otyłości, co w konsekwencji powoduje
przedwczesną utratę sprawności oraz zwiększa ryzyko śmierci z powodu chorób
cywilizacyjnych. W związku z tym WHO prowadzi szereg działań promujących koncepcję
HEPA , która uwzględnia wiele różnych aspektów sprzyjających podejmowaniu aktywności
fizycznej, m.in. poprzez działania w obszarze transportu, przestrzeni publicznej czy
kształtowania odpowiednich zachowań w miejscu edukacji i pracy6.
Regionalne biuro Światowej Organizacji Zdrowia dla Europy (WHO/Europe) jest
jednym z sześciu regionalnych biur WHO na świecie. W ramach WHO działa organizacja
HEPA Europe – jest to sieć działająca na rzecz lepszego zdrowia i dobrostanu
psychicznego ludzi w regionie europejskim WHO poprzez stymulowanie powszechnej
aktywności fizycznej. Jej misją jest zapewnienie forum dla rozwoju badań, polityki i praktyk
prozdrowotnej aktywności fizycznej w całym regionie europejskim WHO. HEPA Europe
działa zgodnie z celami programów WHO dotyczących żywienia, aktywności fizycznej i
otyłości, a także transportu i zdrowia. Programy te obejmują promowanie aktywności
fizycznej w ciągu całego życia człowieka i we wszystkich warunkach, w tym w
zrównoważonym transporcie.
HEPA Europe wspiera interdyscyplinarną komunikację i wymianę wiedzy między
badaczami, praktykami i decydentami. Ułatwia wymianę doświadczeń i najlepszych praktyk
w zakresie promocji koncepcji HEPA. Wszystkie działania HEPA Europe są zgodne ze
strategią Światowej Organizacji Zdrowia przedstawioną w dokumentach, takich jak:
Globalny Plan Działania Dotyczący Aktywności Fizycznej 2018–20307, Globalny Plan
Działania Dotyczący Zapobiegania Chorobom Niezakaźnym 2013-20208, Strategia

5

http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/physical-activity/activities/hepa-europe; Ministerstwo Sportu i
Turystyki, Program rozwoju sportu w Polsce do 2020 roku.
6 HEPA European network for the promotion of health-enhancing physical activity, http://www.euro.who.int/en/healthtopics/disease-prevention/physical-activity/activities/hepa-europe, dostęp 23.12.2019.
7 https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272722/9789241514187-eng.pdf, dostęp 20.12.2019.
8 https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/94384/9789241506236_eng.pdf?sequence=1, dostęp 18.12.2019.
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aktywności fizycznej dla regionu europejskiego WHO 2016–20259, oraz – dzięki bliskiej
współpracy z Unią Europejską – na odpowiednich dokumentach Komisji Europejskiej10.
Członkostwo HEPA Europe jest otwarte dla organizacji i instytucji działających na
szczeblu międzynarodowym, krajowym lub niższym niż krajowy, które chcą przyczyniać się
do realizacji celów i zadań sieci. Według stanu na listopad 2017 r. sieć liczy 172 członków,
w tym: 167 krajowych instytucji członkowskich, 2 międzynarodowe instytucje członkowskie i
3 indywidualnych członków, a także 8 obserwatorów.

3.2.

Działania Unii Europejskiej na rzecz aktywności fizycznej

Unia Europejska nie posiada kompetencji do harmonizacji prawa państw
członkowskich w zakresie realizacji polityki sportowej. Art. 6 Traktatu Lizbońskiego oraz art.
165 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) dają Unii Europejskiej możliwość
prowadzenia aktywności mającej na celu wspieranie, koordynowanie lub uzupełnianie
działań państw członkowskich o wymiarze europejskim.
Instytucje Unii Europejskiej takie jak Komisja, Rada oraz Parlament przyjęły szereg
dokumentów stanowiących wskazówki dla państw członkowskich, w jaki sposób formułować
politykę sportową, tak aby wychodziła ona naprzeciw wspólnym wyzwaniom. Podstawowym
dokumentem, który określa strategiczne wytyczne dla roli sportu w Europie jest Biała Księga
na temat Sportu sporządzona przez Komisję Europejską w 2007 r. po przeprowadzeniu
licznych konsultacji. Należy podkreślić, że cele, priorytety i działania opisane w Programie
Rozwoju Sportu do roku 2020, przyjętego 31 sierpnia 2015 r. uchwałą Rady Ministrów
Rzeczpospolitej Polskiej, w znacznej mierze wpisują się w te zalecenia, które z punktu
widzenia Białej Księgi są kluczowe dla polityki sportowej w Europie.
Biała Księga na temat sportu podkreśla znaczenie kwestii takich jak:


poprawa zdrowia publicznego poprzez aktywność fizyczną,



konieczność walki z dopingiem,



możliwość tworzenia kapitału ludzkiego poprzez sport,



propagowanie wolontariatu,



integracja społeczna poprzez sport,



konieczność walki z nietolerancją i przemocą w sporcie,



tworzenie zrównoważonego modelu finansowania sportu ze środków publicznych.

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0014/311360/Physical-activity-strategy-2016-2025.pdf, dostęp 19.12.2019.
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0014/311360/Physical-activity-strategy-2016-2025.pdf, dostęp
18.12.2019.
9
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Konsekwencją sporządzenia Białej Księgi było opracowanie Wytycznych Unii
Europejskiej dotyczących Aktywności Fizycznej11 przyjętych przez Grupę Roboczą Unii
Europejskiej Sport i Zdrowie w 2008 r. Wytyczne wyznaczają priorytety polityk, które
promowałyby większą aktywność fizyczną europejskich społeczeństw. Zwracają również
uwagę na konieczność integracji różnych polityk przekładających się na zwiększoną
aktywność fizyczną w codziennym życiu, co oznacza konieczność bliskiej i spójnej
współpracy między właściwymi podmiotami publicznymi i prywatnymi w zakresie koordynacji
polityk sportu, zdrowia, edukacji, transportu, urbanistyki, środowiska pracy, rekreacji, itd.
Jeżeli polityki te zostaną skutecznie zintegrowane, wybór zdrowego trybu życia nie będzie
stanowił dla obywateli problemu.
Przyjmowane przez Radę Unii Europejskiej zalecenia oraz konkluzje skupiają się na
poszczególnych wyzwaniach, opisując ich charakter oraz sugerując określone działania.
Porównanie tych dokumentów z Programem Rozwoju Sportu do roku 2020 Ministerstwa
Sportu i Turystyki w Polsce pokazuje, że program ten odnosi się do większości obszarów
wskazywanych w dokumentach unijnych, dostosowując zawarte w nim rozwiązania do
polskich warunków.
Rada Europejska przyjmuje konkluzje na każdym posiedzeniu. Wskazuje w nich
problemy, z którymi mierzy się UE, oraz określa, jakie działania należy podjąć lub jakie cele
zrealizować. Wiele z Konkluzji Rady Unii Europejskiej dotyczy sportu i aktywności fizycznej.
Konkluzje te podkreślają znaczenie zachęcania do rozwoju inicjatyw sportowych na
właściwym szczeblu – tak aby tworzyć bogatą oraz dostępną ofertę – propagowania
aktywności fizycznej oraz włączania zagadnień związanych z aktywnym starzeniem się do
krajowych polityk. Szczególnie istotna z punktu widzenia Unii Europejskiej jest kwestia
budowania kapitału społecznego i włączenia społecznego poprzez sport, która również
znajduje odzwierciedlenie w Programie Rozwoju Sportu do roku 2020 Ministerstwa Sportu i
Turystyki. Poniżej wymieniamy niektóre z konkluzji i zaleceń w nich zawartych, aby
zobrazować zakres spraw dotyczących aktywności fizycznej będących przedmiotem
zainteresowania Rady Unii Europejskiej12:


Konkluzje Rady Unii Europejskiej i przedstawicieli państw członkowskich zebranych
w Radzie w sprawie dostępu osób z niepełnosprawnościami do sportu,



Konkluzje Rady Unii Europejskiej oraz przedstawicieli rządów państw członkowskich
zebranych w Radzie w sprawie gospodarczego wymiaru sportu i związanych ze
sportem korzyści społeczno-gospodarczych,

https://ec.europa.eu/assets/eac/sport/library/policy_documents/eu-physical-activity-guidelines-2008_pl.pdf, dostęp
12.12.2019.
12 Dokumenty Unii Europejskiej dotyczące sportu, Ministerstwo Sportu i Turystyki, strona archiwalna,
https://msit.gov.pl/pl/sport/wspolpraca-miedzynarodo/wspolpraca-w-ramach-ue/baza-dokumentow-europej/566,Sport-EUdocuments-on-sport.html, dostęp 23.12.2019.
11
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Konkluzje Rady Unii Europejskiej i przedstawicieli rządów państw członkowskich
zebranych w Radzie w sprawie roli sportu jako instrumentu sprzyjającego włączeniu
społecznemu poprzez wolontariat,



Konkluzje Rady Unii Europejskiej w sprawie maksymalizowania roli sportu
powszechnego w rozwijaniu umiejętności przekrojowych, zwłaszcza wśród
młodzieży,



Konkluzje Rady Unii Europejskiej w sprawie promowania zajęć w zakresie
sprawności ruchowej, aktywności fizycznej i zajęć sportowych dla dzieci,



Zalecenie Rady Unii Europejskiej z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie
propagowania we wszystkich sektorach prozdrowotnej aktywności fizycznej,



Konkluzje Rady Unii Europejskiej z dnia 18 listopada 2010 r. w sprawie roli sportu
jako źródła i podstawy aktywnego włączenia społecznego.

Z uwagi na starzejące się społeczeństwa oraz rozwój chorób cywilizacyjnych kraje
członkowskie Unii Europejskiej stoją przed poważnymi wyzwaniami. Dlatego Unia podjęła
intensywne działania wspierające aktywność fizyczną (powstają m.in. plany krajowe,
wytyczne dla instytucji w celu promowania korzyści z aktywności fizycznej i zmiany
niezdrowych nawyków)13. Unia Europejska kładzie silny nacisk na współpracę partnerską,
która daje możliwość przeniesienia innowacyjnych rozwiązań opracowanych w różnych
dziedzinach związanych ze sportem i aktywnością fizyczną i wdrożenia ich w innych
krajach. Partnerstwo ułatwia także angażowanie się w intensywne działania popularyzujące
sport i aktywność fizyczną. Współpraca odbywa się między różnymi organizacjami i
podmiotami działającymi w dziedzinie sportu lub poza nią, w tym w szczególności między
władzami publicznymi na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim,
organizacjami sportowymi i instytucjami edukacyjnymi. Współpraca partnerska to przede
wszystkim innowacyjne projekty mające na celu:


zachęcanie do uprawiania sportu i aktywności fizycznej, w szczególności poprzez
wdrażanie zaleceń Rady w sprawie propagowania we wszystkich sektorach
prozdrowotnej aktywności fizycznej,



przestrzeganie wytycznych UE dotyczących aktywności fizycznej oraz wezwania z
Tartu do działań na rzecz zdrowego trybu życia,



zachęcanie do uprawiania sportu i aktywności fizycznej, w szczególności poprzez
wspieranie Europejskiego Tygodnia Sportu,



wspieranie edukacji w dziedzinie sportu i poprzez sport, ze szczególnym naciskiem
na rozwój umiejętności, a także wdrażanie zaleceń UE dotyczących kariery
dwutorowej sportowców,

np. Francja, Ministère da la Santé et de la Solidarité (2005); Niemcy, Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft
und Verbraucherschutz (2007).
13
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promowanie wolontariatu w sporcie; walka z dopingiem i ustawianiem wyników
zawodów sportowych,



doskonalenie dobrego zarządzania w sporcie,



zapobieganie przemocy oraz zwalczanie rasizmu, dyskryminacji i nietolerancji w
sporcie,



stymulowanie włączenia społecznego i równych szans w dziedzinie sportu.

We wszystkich wymienionych wyżej obszarach Unia Europejska zaleca wspieranie
równości kobiet i mężczyzn.

3.3.

Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl)

Międzynarodowy Komitet Olimpijski od dawna uznaje, że ma do odegrania znaczącą
rolę w promowaniu sportu i aktywności fizycznej na wszystkich poziomach. Ta rola została
odzwierciedlona w Agendzie Olimpijskiej 2020 – strategicznej mapie drogowej określającej
przyszłość Ruchu Olimpijskiego, a także w programach Olimpizm w działaniu MKOl, takich
jak: Dzień Olimpijski14, Wartości Olimpijskie i Edukacja15, Kobiety w Sporcie16 lub Pokój
przez sport17.
MKOl, świadomy, że w skali globalnej 25% dorosłych i ponad 80% światowej
populacji nastolatków jest niewystarczająco aktywna fizycznie (WHO), działa na rzecz
zmiany tej niekorzystnej sytuacji. Komisja ds. Sportu i Aktywnego Społeczeństwa MKOl
opracowała użyteczny zestaw narzędzi dla organizacji działających w ruchu olimpijskim na
całym świecie, które prowadzą program Sport i aktywne społeczeństwa 18 przygotowany
przez tę komisję. Narzędzia te zapewniają wiedzę, zrozumienie, standardy i dobre praktyki,
które ułatwiają doskonalenie istniejących programów oraz tworzenie nowych koncepcji. W
tej chwili na całym świecie realizowanych jest 45 tego rodzaju programów wspieranych
przez MKOl.
Zaangażowanie MKOl w promowanie sportu znajduje także wyraz w dotacjach
oferowanych przez Komisję Sportu i Aktywnego Społeczeństwa MKOl. W tym roku
kandydaci mogli ubiegać się o przyznanie dotacji na projekty związane z jednym z czterech
tematów:

Dzień Olimpijski - Olimpic Day, https://www.olympic.org/olympic-day, dostęp 16.12.2019.
Wartości Olimpijskie i Edukacja - The Olympic Values Education Programme (OVEP), https://www.olympic.org/olympicvalues-and-education-program, dostęp 16.12.2019.
16 Kobiety w sporcie – Women in Sport, https://www.olympic.org/gender-equality, dostęp 16.12.2019.
17 Pokój przez sport – Peace Through Sport - https://www.olympic.org/peace-through-sport, dostęp 16.12.2019.
18 Sport i aktywne społeczeństwa - Sport And Active Society Programmes,
https://stillmed.olympic.org/media/Document%20Library/OlympicOrg/IOC/What-We-Do/Promote-Olympism/Sport-AndActive-Society/Sport-And-Active-Society-Programmes-Guide.pdf, dostęp 16.12.2019.
14
15

17



Włączenie społeczne osób przymusowo przesiedlonych poprzez sport i aktywność
fizyczną,



Promowanie równości płci poprzez sport i aktywność fizyczną,



Zwalczanie zmian klimatu i ochrona środowiska poprzez sport i aktywność fizyczną,



Promowanie uczestnictwa w sporcie i aktywności fizycznej poprzez innowacje.

3.4.

Active Well-Being Initiative - Inicjatywa na rzecz aktywności prozdrowotnej

Międzynarodowy Komitet Olimpijski aktywnie promuje zdrowie i aktywność fizyczną
także poprzez międzynarodowy Global Active City Programme (Program Globalne Aktywne
Miasto). Miasta z całego świata zostały zaproszone do wzięcia udziału w tej nowej
inicjatywie, aktywnie wspieranej przez MKOl. Program, realizowany w 10 pilotażowych
miastach, okazał się znacząco skuteczny dla poprawy zdrowia ich mieszkańców oraz
zwiększenia ich udziału w sporcie i aktywności fizycznej. Global Active City Programme
został oficjalnie uruchomiony w 2017 r. przez Active Well-being Initiative (AWI), organizację
pozarządową (NGO) z siedzibą w Szwajcarii, utworzoną przez dwie organizacje – TAFISA19
(The Association for International Sport for All) oraz Evaleo20, organizację pozarządową
specjalizującą się w rozwoju i promocji dobrego samopoczucia i zrównoważonego zdrowia.
Global Active City Programme obejmuje standardy, narzędzia wspierające i moduły
szkoleniowe umożliwiające miastom i ich liderom podjęcie konkretnych kroków w celu
poprawy jakości życia ich mieszkańców. W odpowiednim czasie miasta uczestniczące w
programie mogą uzyskać status Global Active City, aby potwierdzić jakość i skuteczność
swoich projektów w tym obszarze, a także skuteczniej promować miasto w kraju i na arenie
międzynarodowej21.

3.5.

Instytucje – organizatorzy rekreacji i sportu. Rola samorządów lokalnych

W Polsce jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności gminy, mają
obowiązek zaspokajania potrzeb mieszkańców w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz
zapewnienia odpowiedniej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej.
Samorząd terytorialny realizuje zadania w zakresie kultury fizycznej jako zadania
własne. Jednostki samorządu mogą określić, w drodze uchwały, warunki i tryb finansowania
danego zadania własnego. Warunkiem koniecznym do wydania takiej uchwały jest
wskazanie w niej celu publicznego z zakresu sportu, który jednostka ta zamierza osiągnąć.

TAFISA (The Association for International Sport for All), http://www.tafisa.org/, dostęp 17.12.2019.
EVALEO, http://evaleo.org/accueil.html, dostęp 17.12.2019.
21 The Active Well-being Initiative (AWI), http://activewellbeing.org/, dostęp 17.12.2019.
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Gminy, powiaty i województwa zobowiązane są do współdziałania z organami administracji
rządowej i innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Współpraca ta ma na celu
zapewnienie odpowiednich warunków prawnych, organizacyjnych oraz ekonomicznych
umożliwiających zintensyfikowanie aktywności fizycznej obywateli. Ponadto, na gminach
spoczywa obowiązek organizowania działalności w dziedzinie rekreacji oraz tworzenia
odpowiednich warunków materialno-technicznych umożliwiających jej rozwój – we
współdziałaniu z organami administracji rządowej, klubami sportowymi oraz
stowarzyszeniami kultury fizycznej i ich związkami. Zadania te realizowane są w
szczególności poprzez:


popularyzację wartości aktywności fizycznej,



organizowanie zajęć, zawodów oraz imprez sportowych i rekreacyjnych,



szkolenie kadry trenerów i instruktorów,



kreowanie, utrzymywanie i udostępnianie bazy sportowo-rekreacyjnej.

Powiaty wykonują określone zadania publiczne o charakterze ponad gminnym, w tym
sprawują nadzór nad działalnością stowarzyszeń kultury fizycznej i ich związków oraz
prowadzą ewidencję uczniowskich klubów sportowych. Obowiązkiem województwa
samorządowego jest z kolei przyjęcie i uchwalenie wojewódzkiego wieloletniego programu
rozwoju bazy sportowej, na podstawie którego dofinansowywane są inwestycje sportowe z
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
Jednostki samorządu terytorialnego współpracują z organizacjami pozarządowymi
(NGO), realizującymi zadania na rzecz sportu i aktywności fizycznej.
Jak wskazują wyniki badań przytoczonych w niniejszym dokumencie, aktywność
fizyczna jest znakomitym wsparciem dla prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży oraz
codziennego właściwego funkcjonowania organizmu dorosłych. Jednocześnie wiele badań
wskazuje na zdecydowanie zbyt niski poziom aktywności fizycznej we wszystkich grupach
wiekowych oraz utrzymującą się od lat tendencję spadkową w tym zakresie Dlatego też
wśród wyzwań dla samorządów lokalnych znajduje się nadanie i utrzymanie wysokiego
priorytetu realizacji wytycznych krajowych i międzynarodowych dotyczących działań na
rzecz podnoszenia poziomu aktywności fizycznej mieszkańców na swoim terenie.
Samorządy mogą też korzystać z rozmaitych programów przygotowanych przez organizacje
międzynarodowe, w tym Światową Organizację Zdrowia, Unię Europejską, Międzynarodowy
Komitet Olimpijski i organizacje pozarządowe. Ponadto doświadczenia i wiedza zdobyte
przez samorządy lokalne w różnych krajach, w tym w wielu dużych miastach, mogą być
twórczo dostosowane do polskich warunków i z pożytkiem wykorzystane w Polsce i
Warszawie w celu podniesienia aktywności fizycznej mieszkańców.
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4.

Aktywność fizyczna jako niezbędny element prawidłowego rozwoju

4.1.

Definicje, przybliżenie pojęć

człowieka

Według definicji przyjętej na potrzeby niniejszego dokumentu, wynikającej m.in. z
pracy grup roboczych22, aktywność fizyczna to pojmowane funkcjonalnie podejmowanie
wysiłku fizycznego o charakterze umiarkowanym lub intensywnym, bez względu na cel lub
motywację podejmowania tego wysiłku. Aktywność fizyczna, w odróżnieniu od aktywności
ruchowej (w której czynności mogą być mechaniczne, automatyczne), jest celowo
ukierunkowana23. Oznacza ona podejmowanie wysiłku fizycznego w konkretnym celu24.
Pojęcie to jest szeroko stosowane w dokumentach Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)
oraz Komisji Europejskiej (EU), ze szczególnym uwzględnieniem prozdrowotnego aspektu
aktywności fizycznej, czyli koncepcji HEPA (ang. Health Enhancing Physical Activity –
prozdrowotna aktywność fizyczna lub też aktywność fizyczna pozytywnie wpływająca na
zdrowie).
Aktywność fizyczną należy więc rozumieć jako dowolną celową formę ruchu ciała
spowodowaną skurczami mięśni szkieletowych, przy którym to ruchu wydatek energii
przekracza poziom energii spoczynkowej. Ta szeroka definicja obejmuje rozmaite formy
aktywności fizycznej, przede wszystkim wyczynowe i rekreacyjne uprawianie sportu
(większość dyscyplin sportowych oraz taniec), a także aktywność fizyczną w domu i jego
okolicy oraz aktywność fizyczną związaną z przemieszczaniem się25.
Aktywność fizyczna jest także jedną z form spędzania czasu wolnego, służącą
zapewnieniu zdrowia fizycznego i dobrostanu psychicznego26. Możemy wyróżnić aktywność
fizyczną spontaniczną oraz zaplanowaną. Wydatek energetyczny wiąże się bowiem
zarówno z aktywnością fizyczną zaplanowaną (związaną z ćwiczeniami), jak też
spontaniczną - codzienną porcją ruchu, którą każdy człowiek wykonuje, nie zastanawiając
się nad tym np. chodzenie)27. Aby aktywność fizyczna zaplanowana odniosła zamierzone
efekty zdrowotne powinna być regularnie powtarzana, trwać co najmniej 10 minut, powinna
też być dynamiczna (powodować wysiłek, który skutkuje przyspieszeniem oddechu oraz
tętna - docelowe tętno ćwiczeń powinno wynosić około 60-70% tętna maksymalnego, czyli
około 120-140 uderzeń na minutę)28.

Raport warsztat grup roboczych aktywność fizyczna mieszkańców i sport kwalifikowany, lipiec 2019, BSiR Urząd m.st.
Warszawy.
23 J. Drabik, Profilaktyka zdrowia – aktywność fizyczna czy aktywność ruchowa, w: „Wychowanie fizyczne i zdrowotne”
AWF Poznań, (5) 2011, s. 5.
24 D.S. Ward, R.P. Saunders, R.R. Pate, Physical activity interventions in children and adolescents, Human Kinetics Publ.,
2007.
25 Ministerstwo Sportu i Turystyki, Program rozwoju sportu w Polsce do 2020 roku.
26 E. Biernat, Aktywność fizyczna mieszkańców Warszawy, Warszawa 2011, s. 15.
27 M. Jodkowska, Aktywność fizyczna i jej uwarunkowania, w: Aktywność fizyczna młodzieży szkolnej w wieku 9-17 lat,
Instytut Matki i Dziecka, raport na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki, Warszawa 2013, s. 12.
28 A. Cendrowski, Przewodzić innym. Poradnik dla liderów zdrowia i sportu, Warszawa 1997; Owczarek S. (red.) Ruch w
terapii otyłości, Warszawa 2009.
22

20

Na poziomy aktywności fizycznej, obok czynników osobistych, duży wpływ mają
zarówno środowisko (aspekt fizyczny – np. zabudowane środowisko miejskie,
ukształtowanie i wykorzystanie terenu), jak i aspekty społeczny oraz ekonomiczny29.
Według zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)30 osoby zdrowe w wieku
18-64 lat powinny podejmować wysiłek:


umiarkowany – co najmniej 150 minut na tydzień lub



intensywny – co najmniej 75 minut na tydzień lub



kombinację wysiłków umiarkowanych i intensywnych z dostosowaniem czasu trwania
do intensywności.

Przy czym, wysiłek umiarkowany oznacza aktywność fizyczną prowadzącą do nieco
wzmożonego oddychania i nieco przyspieszonej akcji serca, np.: jazda na rowerze,
pływanie, chodzenie, bieg w spokojnym tempie, natomiast wysiłek intensywny oznacza
aktywność prowadzącą do silnie wzmożonego oddychania oraz znacząco przyspieszonej
akcji serca, np.: aerobik, szybki bieg lub szybkie pływanie. Zaleca się także podjęcie co
najmniej 2 dni w tygodniu ćwiczeń zwiększających siłę i wytrzymałość mięśni (z udziałem
dużych grup mięśniowych).
Wyniki pracy grupy roboczej Aktywność fizyczna mieszkańców wskazują na
spontaniczne rozumienie aktywności fizycznej, która jest opisywana jako wszelki ruch,
przemieszczanie się, działanie dla dobrej kondycji i zdrowia, zarówno fizycznego jak i
psychicznego, dla przyjemności, dla spędzenia czasu z rodziną i przyjaciółmi, a także dla
korzyści indywidualnych i społecznych. Podkreślono rolę świadomego wyboru w
podejmowaniu aktywności fizycznej, relacje w dwóch obszarach – z samym sobą i innymi,
stawianie sobie celów i wyzwań, rozwój osobisty, zmianę, podniesienie atrakcyjności
miejsca zamieszkania poprzez warunki dla aktywności fizycznej, czynniki społeczne –
poznawanie się, integrację, motywację, rywalizację, a także zabawę, radość, relaks,
pokonywanie własnych słabości, cierpliwość i stałość w dążeniu do celu. Podkreślono także
walory aktywności fizycznej w czasie wolnym rozumianej jako relaks i przyjemność, a także
związane z nią poczucie wolności, możliwość spędzania czasu na świeżym powietrzu w
przyjaznej przestrzeni. Do istotnych czynników wpływających na powodzenie działań w
sferze aktywności fizycznej zaliczono edukację społeczeństwa w tym zakresie, wskazującą
na korzyści płynące z aktywności fizycznej, a także podnoszącą świadomość jak należy
uprawiać aktywność fizyczną, aby przynosiła pozytywne skutki31.

Wytyczne UE dotyczące aktywności fizycznej, Grupa Robocza UE „Sport i Zdrowie”, 25 września 2008 r.,
https://ec.europa.eu/assets/eac/sport/library/policy_documents/eu-physical-activity-guidelines-2008_pl.pdf, dostęp
12.12.2019.
30 World Health Organization (WHO), Global Recommendations on Physical activity for Health, 2010.
31 Raport warsztat grupy roboczej aktywność fizyczna mieszkańców, 10.07.2019 r., BSiR Urząd m.st. Warszawy.
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4.2.

Współczesne osiągnięcia nauki w zakresie aktywności fizycznej32

Przekonanie o korzystnym wpływie aktywności ruchowej, a zwłaszcza
systematycznych ćwiczeń fizycznych na zdrowie nie jest koncepcją nową ani oryginalną.
Już 2500 lat przed naszą erą w starożytnych Chinach pojawiły się pierwsze informacje o
stosowaniu zorganizowanych ćwiczeń fizycznych dla wzmocnienia zdrowia. Do
zwolenników aktywnego trybu życia i stosowania wysiłku w leczeniu chorób należeli m.in.
najwybitniejsi lekarze ery starożytnej, tacy jak Hipokrates i Galen. Na przełomie XIX i XX
stulecia pojawiły się pierwsze publikacje naukowe analizujące zależność między
wyczynowym uprawianiem sportu a długością życia ludzkiego, lecz dopiero druga połowa
minionego stulecia przyniosła prawdziwy przełom w tej dziedzinie.
Prowadzone w wielu krajach badania dostarczały coraz to nowych i bardziej
przekonywujących dowodów świadczących o znaczeniu systematycznej aktywności
fizycznej dla zapobiegania chorobom układu krążenia, redukcji umieralności przedwczesnej
oraz ograniczenia umieralności ogólnej. Badania epidemiologiczne obejmowały różne
populacje i bardzo długi okres obserwacji, dotyczyły zarówno zawodowej, jak i
pozazawodowej aktywności fizycznej, wysiłku o rozmaitej intensywności, różnym czasie
trwania itp. Warto podkreślić, że wyniki najbardziej znanych i najczęściej cytowanych w
piśmiennictwie medycznym długofalowych badań epidemiologicznych, takich jak:


Framingham Heart Study (National Heart, Lung, and Blood Institute, University of
Boston, USA) 33,



MRFIT Study (Test interwencyjny z wieloma czynnikami ryzyka, National Institutes of
Health, National Heart, Lung, and Blood Institute, USA )34,



Harvard Alumni Health Study (badanie zdrowia absolwentów Harvardu koncentrujące
się na wpływie ćwiczeń na chorobę wieńcową, udary mózgu, cukrzycę, nadciśnienie,
raka, otyłość i ogólną śmiertelność, The Harvard Medical School, USA)35,



Nurses' Health Study I, II i III (badanie czynników ryzyka poważnych chorób
przewlekłych (Brigham and Woman Hospital, Harvard Medical School, Harvard T.C.
Chan School of Public Health, USA)36.

wskazują na korzystne efekty systematycznego wysiłku fizycznego w profilaktyce choroby
niedokrwiennej serca, a także umieralności z powodu różnych chorób układu krążenia.
Okres obserwacji w wielu badaniach sięgał kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu lat,
zaś liczba osób objętych obserwacją wynosiła od kilku tysięcy do około 300 tysięcy (Nurses’

Podrozdział prezentuje wskazania i wyniki badań organizacji prozdrowotnych.
Framingham Heart Study, https://www.framinghamheartstudy.org/, dostęp 09.12.2019.
34 MRFIT Study, http://www.epi.umn.edu/cvdepi/study-synopsis/multiple-risk-factor-intervention-trial-mrfit/, dostęp
09.12.2019.
35 Harvard Alumni Health Study, https://clinicaltrials.gov/ct2/show/study/NCT00005169?show_desc=Y#desc, dostęp
09.12.2019.
36 Nurses' Health Study https://www.nurseshealthstudy.org/, dostęp 16.12.2019.
32
33
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Health Study)37. Dane pochodzące z badań epidemiologicznych stanowią niewątpliwie
istotne źródło informacji o korzystnych efektach systematycznego wysiłku fizycznego.
Natomiast badania eksperymentalne i kliniczne pozwoliły na poznanie wielu mechanizmów
korzystnego oddziaływania ćwiczeń fizycznych.
Choroby układu krążenia są największym zagrożeniem życia w Polsce. Od wielu lat
blisko połowa wszystkich zgonów w naszym kraju spowodowana jest przez Choroby układu
krążenia (Tabela. 4.2.1).

Tabela 4.2.1. Liczba zgonów z powodu chorób układu krążenia w Polsce w latach 20122017 38.

Jednocześnie od kilku lat, za wyjątkiem 2015 r., obserwuje się niewielką poprawę w
tym zakresie, tj. spadek częstość zgonów z tej przyczyny. W 2012 r. choroby układu
krążenia były powodem ponad 46% wszystkich zgonów, natomiast w 2017 r. udział zgonów

W. Drygas, A. Jegier, Zalecenia dotyczące aktywności ruchowej w profilaktyce chorób układu krążenia, Czynniki Ryzyka:
pismo Polskiego Towarzystwa Badań nad Miażdżycą 2002/2003, nr 4/1, s. 76-77.
38 Krystian Lurka, Kręte drogi profilaktyki chorób układu krążenia, Menedżer Zdrowia, Termedia, 2020,
https://www.termedia.pl/mz/Krete-drogi-profilaktyki-chorob-ukladu-krazenia,36491.html, dostęp 04.01.2020
37
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spowodowanych chorobami układu krążenia w ogólnej liczbie zgonów obniżył się do
poziomu 41,5%.
Co istotne, w latach 2012–2017, mimo malejącego udziału zgonów z powodu chorób
układu krążenia w ogólnej liczbie zgonów, bezwzględna liczba osób, które zmarły wskutek
tej grupy schorzeń, zmieniła się zaledwie o 6 proc. Niechlubny rekord pod tym względem
odnotowano w 2015 r.
Z metaanaliz dostępnych badań wynika, że aktywność fizyczna związana z
wydatkiem energetycznym powyżej 4200 kJ/tydzień (tj. > 1000 kcal /tydzień.) wiąże się z
redukcją umieralności ogólnej na poziomie ok. 30%, zaś ryzyko choroby niedokrwiennej
serca zmniejsza się w granicach 30–50%, zarówno u mężczyzn, jak i kobiet oraz osób w
podeszłym wieku39. Niezależnie od korzystnego wpływu aktywności fizycznej w profilaktyce
kardiologicznej, systematyczny wysiłek jest również czynnikiem istotnym w profilaktyce
udarów mózgu, niektórych nowotworów, cukrzycy typu II, nadciśnienia, osteoporozy,
hiperlipidemii, nadwagi i otyłości, depresji oraz umieralności ogólnej.
Badania i analizy wskazują (Tabela 4.2.2. poniżej), że aerobowa aktywność fizyczna,
taka jak praca zawodowa niesiedząca, aktywność rekreacyjna, a nawet ciężkie prace
domowe zmniejszają ryzyko zawału.
Co ciekawe, badanie wskazuje, że aktywność fizyczna w pracy zawodowej związana
z wysiłkiem anaerobowym (podnoszeniem i przenoszeniem ciężkich przedmiotów podczas
pracy) jest związana ze wzrostem ryzyka zawału, a także zwiększała ryzyko zgonu z
powodu choroby niedokrwiennej serca i ze wszystkich pozostałych przyczyn.
Warto jednak podkreślić, że we wszystkich grupach wyróżnionych ze względu na
wyższy poziom aktywności fizycznej w pracy zawodowej wśród tych, którzy deklarowali
małą aktywność fizyczną w czasie wolnym, ryzyko zgonu było większe niż wśród tych,
których aktywność ta w czasie wolnym była umiarkowana lub duża 40.

W. Drygas, A. Jegier, Zalecenia dotyczące aktywności ruchowej w profilaktyce chorób układu krążenia, Czynniki
Ryzyka : pismo Polskiego Towarzystwa Badań nad Miażdżycą 2002/2003, nr 4/1, s. 77.
40 T. Makowiec-Dąbrowska, Wpływ aktywności fizycznej w pracy i życiu codziennym na układ krążenia, Instytut Medycyny
Pracy w Łodzi, Wydział Nauk o Zdrowiu, UM w Łodzi, Wybrane Problemy Kliniczne, Łódź 2012, s. 136.
39
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Tabela 4.2.2. Ryzyko zawału a różne rodzaje aktywności fizycznej 41.

41

E. Fransson, U. De Faire, A. Ahlbom, C. Reuterwall, J. Hallqvist, L. Alfredsson, The risk of acute myocardial infarction:
Interactions of Types of Physical Activity. Epidemiology Volume 15 Number 5, Lippincott Williams & Wilkins September
2004, s. 573.
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Z kolei przeprowadzone w 2018 roku badanie przekrojowe European Social Survey
2018 (Europejski sondaż społeczny) wykazało, że regularna aktywność fizyczna zapobiega
szkodliwemu wpływowi długiego oglądania telewizji na rozwój wielu chorób 42.
Niezaprzeczalny jest zatem negatywny wpływ braku aktywności fizycznej i pozytywny
wpływ wysiłku rekreacyjnego na zdrowie człowieka. W życiu współczesnym, pełnym napięć,
stresów i wyzwań, istotną rolę powinna zatem odgrywać aktywność fizyczna jako forma
spędzania czasu wolnego. Aktywność fizyczna może w znaczący sposób przeciwdziałać
szkodliwym skutkom cywilizacji i zapobiegać chorobom cywilizacyjnym43.
Należy również zwrócić uwagę na inne pozytywne skutki systematycznej aktywności
fizycznej. Są to m.in. korzyści:


Somatyczne
Aktywność fizyczna przyczynia się do rozwoju mięśni, zwiększając ich siłę i
sprężystość, pomaga budować i wzmacniać siłę kości, wpływając pozytywnie na ich
mineralizację, wzmacnia i stabilizuje stawy, poprawia koordynację ruchową oraz
poczucie równowagi, zapewnia harmonijny rozwój poprzez proporcjonalne przyrosty
masy ciała, zwiększa pojemność życiową płuc, sprzyja lepszej pracy serca i układu
krążenia, obniża ciśnienie tętnicze krwi, kształtuje dobrą sprawność fizyczną.



Psycho-emocjonalne
Aktywność fizyczna przyczynia się do poprawy pamięci i samopoczucia, kształtuje
charakter, uczy radzenia sobie ze zmęczeniem i stresem, usprawnia
wielozadaniowość i planowanie, korzystnie wpływa na osiągnięcia w nauce i pracy
zawodowej, obniża poziom lęku i zmniejsza ryzyko wystąpienia demencji oraz
depresji.



Społeczne
Aktywność fizyczna kształtuje dobre relacje z innymi, sprzyja tworzeniu pozytywnych
zachowań w ramach idei fair play, uczy wygrywać i przegrywać, uczy współpracy w
zespole, kształtuje charakter i rozwija samokontrolę, jest dobrym sposobem
spędzania czasu w grupie rówieśników44.



Ekonomiczne
Aktywność fizyczna skutkuje mniejszymi wydatkami na ochronę zdrowia i pomoc
społeczną, zmniejsza liczbę dni absencji w pracy, zwiększa efektywność i
kreatywność, wspiera gospodarkę kreując popyt na produkty i usługi związane z
aktywnością fizyczną.

European Social Survey 2018, https://doi.org/10.1016/j.ypmed.2018.01.015, dostęp 20.12.2019.
E. Biernat, Aktywność fizyczna mieszkańców Warszawy, Warszawa 2011, s. 16.
44 B. Woynarowska, Aktywność fizyczna, w: W. Woynarowska (red.) Profilaktyka w pediatrii, Warszawa 2008, za: M.
Jodkowska, Aktywność fizyczna i jej uwarunkowania, w: Aktywność fizyczna młodzieży szkolnej w wieku 9-17 lat, Instytut
Matki i Dziecka, raport na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki, Warszawa 2013, s. 11.
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4.3.

Aktywność fizyczna dzieci i młodzieży

Anna Nitecka-Walerych, w swojej pracy Aktywność ruchowa młodzieży
ponadgimnazjalnej – dostępność i ograniczenia45 odnosi się do aktywności fizycznej dzieci i
młodzieży w kontekście nowoczesnej koncepcji zdrowia.
W świetle współczesnej wiedzy nie ulega wątpliwości, że aktywność fizyczna jest
jednym z najważniejszych determinantów stylu życia, a styl życia bezpośrednio wpływa na
nasze zdrowie, kondycję i dobre samopoczucie. Według nowoczesnej koncepcji zdrowia zdrowie to optymalny stan dobrego samopoczucia związany z jakością życia. Optymalne
zdrowie obejmuje wysoki poziom dobrego samopoczucia (tzw. dobrostanu, well-being)
psychicznego, fizycznego, społecznego i duchowego w granicach określonych przez
dziedziczność i indywidualne możliwości jednostki46. Myśląc o dobrym zdrowiu nie sposób
pominąć aktywności fizycznej. Jest ona jedną z podstawowych potrzeb człowieka w każdym
okresie życia, a prawidłowo dozowana stanowi najważniejszy czynnik utrzymywania i
pomnażania zdrowia.
Doraźnym celem szkolnego procesu edukacji z zakresu kultury fizycznej jest
zaspokojenie aktualnych potrzeb ucznia, jego usprawnianie, zahartowanie, zaznajomienie z
różnymi formami aktywności ruchowej: zdrowotnej, utylitarnej, sportowej, artystycznoestetycznej i rekreacyjno-hedonistycznej oraz wyposażenie ucznia w odpowiednie
„narzędzia” (zasób ćwiczeń, umiejętności, wiedza) tak, aby mógł aktywnie w tych formach
uczestniczyć. Natomiast nadrzędnym celem jest ukształtowanie postaw prozdrowotnych,
wytworzenie w świadomości ucznia potrzeby odpowiedzialności za swój harmonijny rozwój,
sprawność i zdrowie. Miernikiem efektywności tego procesu powinny być trwałe zachowania
prozdrowotne w późniejszym życiu pozaszkolnym, czyli całożyciowa troska o własne ciało.
Powyższe myślenie opiera się na kilku tezach:


zaniedbań w stymulacji rozwoju fizycznego z okresu młodości później nadrobić się
nie da;



nawet intensywny trening fizyczny w młodości nie zapewnia sprawności organizmu w
późniejszych dekadach życia;

A. Nitecka-Walerych, Aktywność ruchowa młodzieży ponadgimnazjalnej, w: Osoba, Edukacja, Aktywność Fizyczna,
Zdrowie, red. A. Kostencka i inni, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2017.
46 Ch. Corbin., G. Welk., W. Corbin, K. Welk.), Fitness i Wellness. Kondycja, sprawność, zdrowie. Wydawnictwo Zysk i Ska, Warszawa 2007, s. 15.
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trwałości efektów fizycznej edukacji nie decyduje bezwzględna sprawność i
wydolność organizmu (jako rezultat wyćwiczenia ciała), ale postawa wobec ciała i
jego potrzeb (jako skutek oddziaływania na osobowość)47.

Tymczasem, np. z badań, które objęły uczniów z przedziału wiekowego 16-19 lat
oraz ich rodziców, wynika, że zaangażowanie w aktywność fizyczną młodzieży w czasie
wolnym jest niewystarczające i niezadowalające, co wiąże się z narastającym wśród
licealistów sedentarnym (siedzącym) trybem życia. Ankietowani rodzice w większości
potwierdzają niechęć swoich dzieci do uczestnictwa w różnorodnych, pozaszkolnych
formach aktywności ruchowej, ale też sami nie kształtują u dzieci odpowiednich wzorców
racjonalnego wykorzystania czasu wolnego. Podsumowanie wyników wygląda następująco:


W zajęciach wychowania fizycznego uczestniczyło 89% badanych.



Wśród młodzieży 78% respondentów deklaruje, że lubi lekcje wychowania
fizycznego, ale tylko 46% ogółu licealistów chciałoby zwiększyć ich wymiar godzin.



Przed ekranem komputera bądź telewizora spędza czas codziennie lub prawie
codziennie odpowiednio 70% (miasto) i 48% (wieś) licealistów.



Według ankietowanych rodziców tylko 6% młodzieży uczęszcza 3-4 razy w tygodniu
na treningi, 9% uczniów dwa razy w tygodniu uprawia rekreacyjnie sport48.

Wyniki tych oraz podobnych badań są bardzo niepokojące. W świetle współczesnej
koncepcji zdrowia można zaryzykować stwierdzenie, że większość naszych szkół nie
spełnia istotnej roli w kształtowaniu odpowiednich wzorców i postaw w zakresie aktywności
fizycznej dzieci i młodzieży. Również rodzice, którzy nie przyswoili sobie odpowiednich
wzorców i postaw w młodości, nie spełniają istotnej roli. Wobec ww. faktów, wszystkie
inicjatywy, działania, projekty i akcje promocyjne mające na celu zwiększenie aktywności
fizycznej mieszkańców są bardzo cenne.
Pojawiają się również ciekawe badania poświęcone nowym technologiom. Piotr
Drzewiecki, w raporcie z badań jakościowych Cyberprzestrzeń a aktywność fizyczna dzieci i
młodzieży, omawia komunikację, odbiór przekazów oraz korzystanie z aplikacji
komputerowych i telefonów komórkowych, dokonującą się w wirtualnej przestrzeni
tworzonej przez elektroniczne media. W tym, przede wszystkim Internet, sieciowe gry
komputerowe i portale społecznościowe. Celem badań było zbadanie jak ta wirtualna
aktywność ma się do aktywności fizycznej młodych ludzi. Autor badań wyciąga ciekawe
wnioski, które warto przytoczyć:
Analiza tej części wyników badań napawa optymizmem. Nie można jednoznacznie
negatywnie odnosić się do problemu kondycji fizycznej młodych ludzi, ponieważ podejmują

47

H. Grabowski, Teoria fizycznej edukacji, WSiP, Warszawa 1997, s. 68.
P. Wojtyła-Buciora, J. T. Marcinkowski, Aktywność fizyczna w opinii młodzieży licealnej i ich rodziców, Problemy Higieny
i Epidemiologii, Polskie Towarzystwo Higieniczne, Warszawa, 2010, 91(4), s. 644-649.
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oni liczne inicjatywy polegające na osobistej rekreacji i sporcie amatorskim. Wykazaliśmy
również, że same media nie stanowią przeszkody w podejmowaniu tej aktywności, że
problem dotyczy bardziej zaniedbania i złych nawyków wychowawczych. Wreszcie
podkreśliliśmy znaczenie promocji sportu w środowiskach lokalnych i potrzebę
instytucjonalnego wsparcia działań. Przeprowadzone badania wskazują na formy
przeciwdziałania zagrożeniom, o którym mowa w poprzednich dwóch rozdziałach. Możemy
określić je wspólnie mianem promocji sportu. Dotyczy ona zarówno podmiotów
instytucjonalnych (samorząd, szkoła) jak i działań podejmowanych przez poszczególne
osoby czy rodziny. Promocja sportu wpisuje się we wcześniejsze postulaty edukacji
rodziców i nauczycieli, ale wymaga bardziej zorganizowanego wsparcia. To mądre
programy rozwoju kultury fizycznej w społecznościach lokalnych, inicjatywy kierowane do
rodzin i młodych. Ich realizacji powinna towarzyszyć często postulowana przez badanych
zmiana myślenia w podejściu do aktywności fizycznej49.

4.4.

Aktywność fizyczna dorosłych

Odpowiednia do wieku i sprawności fizycznej aktywność ruchowa jest najlepszym
sposobem na zachowanie zdrowia, długowieczności, a także dobrego samopoczucia.
Stanowi ona bardzo ważny, a zarazem wciąż niedoceniany element zdrowego stylu życia.
Jest też istotnym czynnikiem warunkującym prawidłowy rozwój organizmu człowieka w
każdym okresie jego egzystencji.
Opublikowany w 2018 r. Raport Special Eurobarometer 47250 pozycjonuje Polskę w
grupie kilku krajów Unii Europejskiej, w których aktywność fizyczna obywateli jest najniższa.
W szczególności, wśród osób, których wiek mieścił się w przedziale od 15 – 55 i więcej:


56% respondentów w naszym kraju zadeklarowało, że nigdy nie ćwiczy i nie uprawia
żadnego sportu (średnia dla 28 krajów Unii Europejskiej wynosi 46%),



71% respondentów przyznało, że nigdy nie ćwiczy lub ćwiczy rzadko (średnia dla 28
krajów Unii Europejskiej wynosi 60%),



w porównaniu do 2013 r. liczba osób w Polsce, które zadeklarowały, że nigdy nie
ćwiczą wzrosła w 2018 r. o 4% (średnia dla 28 krajów Unii Europejskiej wynosi 4%),
dane te wskazują na niekorzystny trend występujący nie tylko w Polsce, ale także w
całej Unii Europejskiej,



5% respondentów w naszym kraju zadeklarowało, że ćwiczy regularnie, a 23%
ćwiczy z pewną regularnością (średnia dla 28 krajów Unii Europejskiej wynosi
odpowiednio 7% i 23%),

P. Drzewiecki, Cyberprzestrzeń a aktywność fizyczna dzieci i młodzieży, Raport z badań jakościowych realizowanych w
środowisku szkolnym, UKSW, Otwock - Warszawa 2013, s. 28.
50 Special Eurobarometer 472, Unia Europejska, 2018, EU Open Data Porrtal,
https://data.europa.eu/euodp/en/data/dataset/S2164_88_4_472_ENG, dostęp 12.12.2019.
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zaledwie 9% respondentów w naszym kraju podejmuje regularnie inną aktywność
fizyczną (jazda na rowerze, przemieszczanie się pieszo, taniec, praca w ogrodzie,
itp.), a 29% podejmuje inną aktywność fizyczną z pewną regularnością (średnia dla
28 krajów Unii Europejskiej wynosi odpowiednio 14% i 30%),



42% Polaków najczęściej podejmuje aktywność fizyczną dowolnego rodzaju w
parkach i podobnych przestrzeniach publicznych na świeżym powietrzu, a 36% w
domu (średnia dla 28 krajów Unii Europejskiej wynosi odpowiednio 40% i 32%),



Polska należy do grupy zaledwie 4 krajów Unii Europejskiej, w których więcej niż
połowa respondentów uważała, że lokalne władze samorządowe nie robią
wystarczająco wiele na rzecz aktywności fizycznej obywateli (średnia dla 28 krajów
Unii Europejskiej wynosi 39%).
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Rys. 4.4.1 Wyniki ankiety dot. poziomów aktywności fizycznej51.
Źródło: Special Eurobarometer 472, 2018.
Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że w Europie bezczynność fizyczna
powoduje około 600 tys. zgonów rocznie i prowadzi do utraty 5,3 mln lat oczekiwanej
długości życia w zdrowiu. Ekonomiczne konsekwencje braku aktywności fizycznej są
znaczące dla kosztów opieki zdrowotnej, lecz jeszcze większe są straty gospodarcze
spowodowane przez niższą wydajność pracowników i ich absencje w pracy, związane z
chorobami oraz przedwczesną śmiercią. Ocenia się, że ww. koszty w Unii Europejskiej
wynoszą rocznie 80 miliardów EURO.
Należy podkreślić, że w Polsce nie dysponujemy w pełni wiarygodnymi badaniami,
dotyczącymi poziomu aktywności fizycznej dorosłej części społeczeństwa. Nieliczne
opublikowane badania dotyczyły najczęściej jedynie wybranych miast lub regionów kraju. W
większości dostępnych badań i analiz prowadzonych przez instytucje naukowe, GUS lub
ośrodki badania opinii publicznej (CBOS) nie oceniano we właściwy sposób rodzaju,

51

Special Eurobarometer 472, Unia Europejska, 2018, https://s3-eu-central1.amazonaws.com/arboonline.nl/app/uploads/2018/08/ebs_472_en.pdf s. 8, dostęp 12.12.2019.
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częstości i czasu trwania ćwiczeń fizycznych lub przyjmowano niewłaściwe definicje
siedzącego i aktywnego trybu życia.
Badanie WOBASZ (Wieloośrodkowe Ogólnopolskie Badanie Stanu Zdrowia)
przeprowadzone w 2005 r., którego wyniki przedstawiono w Tabeli 4.4.1. poniżej, było
pierwszym dużym, wieloośrodkowym badaniem epidemiologicznym, pozwalającym na
ocenę poziomu aktywności fizycznej populacji dorosłych kobiet i mężczyzn w Polsce.
Tabela 4.4.1. Ocena poziomu aktywności fizycznej dorosłej populacji Polski.
Wyniki programu WOBASZ

Warto zwrócić uwagę na niektóre z wyników badania WOBASZ:


Około 30% pracujących zawodowo lub uczących się chodziło zazwyczaj piechotą lub
poruszało się rowerem. Ponad połowa respondentów należących do tej grupy
przeznaczała jednak na to mniej niż 15 min dziennie, jedynie 34% mężczyzn i 36%
kobiet poświęcała na te czynności od 15 do 30 min dziennie. Osoby przeznaczające
na przemieszczanie się do lub z pracy więcej niż 30 min dziennie stanowiły zaledwie
ok. 10% ogółu piechurów / rowerzystów.



Blisko 35% uczestników badania WOBASZ (37% kobiet i 32% mężczyzn) nie
wykonywała jakichkolwiek ćwiczeń fizycznych trwających przynajmniej 30 min
dziennie w czasie wolnym od pracy czy nauki.



Wśród osób, które wykonywały ww. ćwiczenia, niemała część czyni to jednak
niesystematycznie lub bardzo rzadko (Tab. 4.4.1. poniżej).
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Należy odnotować, że blisko 27% mężczyzn i 23% kobiet deklarowało codzienne
wykonywanie ćwiczeń trwających przynajmniej 30 min.52.
W świetle wyników badania WOBASZ z 2005 r. oraz omówionych wcześniej wyników
przedstawionych w Raporcie Special Eurobarometer 472 z 2018 r., które wskazują, że 71%
respondentów w Polsce przyznało, iż nigdy nie ćwiczy lub ćwiczy rzadko, oraz
przedstawionego w tym raporcie trendu spadkowego (od 2013 r. o 4% wzrósł odsetek osób
nigdy niepodejmujących aktywności fizycznej), uprawnione jest stwierdzenie, że poziom i
częstość podejmowania aktywności fizycznej przez Polaków są obecnie istotnie niższe niż
w 2005 r. Jest to niekorzystny trend, który daje się zauważyć w całej Europie.
W ostatnich latach, w niektórych badaniach zaczęto stosować w Polsce do oceny
aktywności fizycznej polską wersję Międzynarodowego Kwestionariusza Aktywności
Fizycznej – IPAQ (International Physical Activity Questionnaire)53. Kwestionariusz IPAQ
wyraża aktywność fizyczną w jednostkach MET × min w czasie 1 tygodnia. MET oznacza
równoważnik metaboliczny odpowiadający zużyciu tlenu w trakcie przemiany spoczynkowej.
Określono, że np. intensywny wysiłek fizyczny to jest koszt 8 MET w ciągu każdej
minuty jego trwania, umiarkowany wysiłek to koszt 4 MET, a chodzenie (marsz, szybki
spacer) to koszt 3,3 MET. Obliczenie całkowitego wydatku energetycznego, a więc
określenie poziomu aktywności fizycznej osobnika polega na przemnożeniu częstotliwości
podejmowania aktywności fizycznej w ciągu tygodnia przez czas trwania danego wysiłku w
minutach oraz przez odpowiadającą mu intensywność wyrażoną w jednostkach MET.
Pozwala to na łatwe klasyfikowanie ankietowanych do jednej z trzech kategorii
aktywności: niewystarczającej (poniżej 600), dostatecznej (600-3000) oraz wysokiej
(powyżej 3000)54 55. Kwestionariusz IPAQ jest jednym z najczęściej wykorzystywanych
narzędzi pomiaru poziomu aktywności fizycznej badanych56.

W. Drygas, M. Kwaśniewska, D. Szcześniewska, K. Kozakiewicz, J. Głuszek, E. Wiercińska, B. Wyrzykowski, P. Kurjata,
Ocena poziomu aktywności fizycznej dorosłej populacji Polski. Wyniki programu WOBASZ, Polskie Towarzystwo
Kardiologiczne Warszawa, Kardiologia Polska, 2005; 63: 6 (supl. 4).
53 E. Biernat, Międzynarodowy Kwestionariusz Aktywności Fizycznej – wersja polska, Medycyna Sportowa,
MEDSPORTPRESS, 2013 1(4); Vol. 29, s. 1-15.
54 według norm obowiązujących od 2005 r.
55 E. Biernat, R. Stupnicki, A.K. Gajewski, Międzynarodowy Kwestionariusz Aktywności Fizycznej (IPAQ) - wersja polska,
Wychowanie Fizyczne i Sport 51 (1), 2007, s. 47-51,
https://www.academia.edu/19229070/Mi%C4%99dzynarodowy_Kwestionariusz_Aktywno%C5%9Bci_Fizycznej_IPAQ_wer
sja_polska, dostęp 28.12.2019.
56 E. Biernat, R. Stupnicki, A.K. Gajewski, Międzynarodowy Kwestionariusz Aktywności Fizycznej (IPAQ) - wersja polska,
Wychowanie Fizyczne i Sport 51 (1), 2007, s. 47-51,
https://www.academia.edu/19229070/Mi%C4%99dzynarodowy_Kwestionariusz_Aktywno%C5%9Bci_Fizycznej_IPAQ_wer
sja_polska, dostęp 28.12.2019. Ibidem
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4.5.

Aktywność fizyczna a sprawność funkcjonalna i jakość życia osób
starszych

Z Raportu Special Eurobarometr 472 wynika, że częstość podejmowania ćwiczeń lub
uprawiania sportu zmniejsza się z wiekiem. 62% osób w wieku 15–24 lat ćwiczy lub uprawia
sport regularnie lub z pewną regularnością. Odsetek ten spada do: 46% w grupie wiekowej
25 - 39 lat, do 39% w grupie wiekowej 40 - 54 lat i 30% w grupie wiekowej 55+.
W szczególności:


wśród osób w wieku 55 lat i starszych odsetek osób, które nigdy nie ćwiczą, ani nie
uprawiają sportu, wynosi 61%,



odsetek osób w wieku 55 lat i starszych, które nie podejmują także innej aktywności
fizycznej (jazda na rowerze, przemieszczanie się pieszo, taniec, praca w ogrodzie,
itp.) lub robi to rzadko wynosi 60%, 45% nigdy nie podejmuje innej aktywności
fizycznej, a 15% robi to rzadko.

Na poziom aktywności fizycznej istotny wpływ ma także sytuacja finansowa
badanych. Większość osób, które mają trudności z opłaceniem rachunków, nigdy podejmuje
ćwiczeń ani nie uprawia sportu (66% osób, które mają trudności finansowe przez większość
czasu). Z pewnością ma to istotne znaczenie w polskich warunkach, ponieważ większość
polskich emerytów należy do uboższych grup społecznych.
Tymczasem, badania, które obejmują osoby starsze pozwalają nie tylko coraz lepiej
zrozumieć proces starzenia, ale jednocześnie mogą przyczynić się do polepszenia jakości
ich życia. Obecnie nabierają one szczególnego znaczenia, zważywszy na fakt, że
w najbliższych latach osoby w podeszłym wieku stanowić będą bardzo znaczną grupę
społeczną. Aktywny styl życia to jeden z czynników istotnie wpływających na zdrowie osób
starszych. Wiadomo, że niedobór ruchu może prowadzić do przyspieszenia procesów
starzenia się, rozwoju chorób cywilizacyjnych oraz niedołęstwa, a nawet w niektórych
przypadkach - do inwalidztwa fizycznego. Regularne ćwiczenia fizyczne są nie tylko
potencjalnym czynnikiem spowalniającym proces starzenia się, pozwalającym zachować
sprawność fizyczną, ale także pozytywnie wpływają na sprawność umysłową oraz
samopoczucie osób w podeszłym wieku. Badania wykazały, że sprawność umysłowa i
dobre samopoczucie w późniejszym wieku mają ścisły związek z aktywnością fizyczną 57.
Wskazują one, że regularne ćwiczenia fizyczne są potencjalnym czynnikiem
zapobiegającym starzeniu się oraz wpływają pozytywnie na osoby w podeszłym wieku.
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Badania ankietowe przeprowadzone wśród osób powyżej 65. roku życia wykazały, że
osoby aktywne fizycznie miały lepszą kondycję fizyczną oraz psychiczną, były mniej
obciążone chorobami układu krążenia, a także rzadziej korzystały z opieki szpitalnej58.
Coraz więcej badań potwierdza, że o tym jak długo człowiek żyje i w jakiej jest formie,
decydują nie tylko czynniki biologiczne, ale także jego systematyczna aktywność fizyczna.
Aktywna postawa może się przyczynić nie tylko do przedłużenia życia jednostki, ale również
znacznie poprawić jego jakość59. W świetle wyników badań obejmujących ludzi w
podeszłym wieku oraz istotnego znaczenia wysokiej aktywności fizycznej dla zachowania
zdrowia, dane przedstawione w Raporcie Special Eurobarometr 472 dotyczące Polski są
niepokojące i wymagają podjęcia szeroko zakrojonych działań mających na celu
zwiększenie aktywności fizycznej ludzi starszych.

4.6.

Współczesne rodzaje aktywności fizycznej, wskazania, trendy i kierunki
rozwojowe

Na podstawie wielu długoterminowych badań naukowych i we współpracy z instytutami
naukowymi zajmującymi się promocją zdrowia i aktywności fizycznej WHO przyjęło
zalecenia określające preferowany czas oraz intensywność aktywności fizycznej dla różnych
grup wiekowych (Tabela 4.6.1.). Podkreśla się, że oprócz ćwiczeń wytrzymałościowych,
które powinny stanowić najważniejszą i przeważającą część systematycznego treningu –
należy stosować jako uzupełnienie także ćwiczenia oporowe (siłowe) i ćwiczenia
kształtujące gibkość (10-15% objętości treningu). Główna część treningu powinna być
poprzedzona 3 5 min. rozgrzewką, a zakończona trwającymi 2-5 minut ćwiczeniami
wyciszającymi, o niewielkiej intensywności. Naukowcy szczególnie podkreślają znaczenie
częstotliwości ćwiczeń. Systematyczna aktywność fizyczna najczęściej oznacza
wykonywanie ćwiczeń przez większość dni tygodnia (4-6 razy/tydzień, a nawet codziennie),
choć autorzy niektórych zaleceń są skłonni akceptować także ćwiczenia wykonywane 3
razy/tydzień. Czas trwania treningu musi być tak długi, by całe ciało zdołało się
wszechstronnie adaptować do zmienionych wymagań i zaangażować w niezbędny wydatek
energetyczny. Przeważa pogląd, że pojedyncza dawka wysiłku powinna trwać w granicach
20-60 min. Najczęściej proponowaną dawką ćwiczeń jest 30 min. Osobom, które z różnych
względów nie są w stanie wykonywać ćwiczeń w sposób ciągły przez co najmniej 30 min.,
rekomenduje się kilkakrotne w ciągu dnia wykonywanie krótszych wysiłków trwających 8-10

A. Gębska-Kuczerowska, Ocena zależności między aktywnością a stanem zdrowia ludzi w podeszłym wieku. Przegląd
Epidemiologiczny, 2002, 56: s. 471–477.
59 A. Grzanka-Tykwińska, K. Kędziora-Kornatowska, Znaczenie wybranych form aktywności w życiu osób w podeszłym
wieku, Gerontologia Polska, 2010, tom 18, nr 1, s. 29.
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min. o podobnej intensywności. Przy krótkim czasie trwania jednostki treningowej
intensywność winna być wyższa60 61.

Tabela 4.6.1. Zalecenia WHO dotyczące poziomów aktywności fizycznej62.

E. Biernat, M. Piątkowska, Rekreacyjna aktywność fizyczna Polaków na tle Europy, Raport dla Departamentu Analiz i
Polityki Sportowej Ministerstwa Sportu i Turystyki, 2013.
61 Wytyczne Unii Europejskiej dotyczące Aktywności Fizycznej,
https://ec.europa.eu/assets/eac/sport/library/policy_documents/eu-physical-activity-guidelines-2008_pl.pdf, dostęp
12.12.2019.
62 World Health Organization (WHO), Global Recommendations on Physical activity for Health, 2010,
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44399/9789241599979_eng.pdf?, dostęp 10.12.2019.
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Warto zauważyć, że rekomendacje Światowej Organizacji Zdrowia dla osób w wieku
65 i więcej lat są takie same jak dla osób dorosłych w wieku 18-64 lata, jeśli chodzi o
objętość wysiłku, z zastrzeżeniem, że aktywność osób starszych powinna być adekwatna do
ich możliwości fizycznych. Dzieci i młodzież w wieku szkolnym (5-17 lat) powinny
podejmować aktywność fizyczną codziennie przez co najmniej 60 min. na umiarkowanym
bądź intensywnym poziomie (np. wielokrotne ćwiczenia w 10-minutowych seriach), w formie
odpowiedniej do etapu rozwoju (zróżnicowanej i atrakcyjnej).
Wskazana objętość obejmuje różne formy aktywności fizycznej, m.in. gry i zabawy
ruchowe, zajęcia wychowania fizycznego w szkole, rekreacyjne uprawianie sportu oraz
aktywność związaną z celowym przemieszczaniem się. Większość wysiłków
podejmowanych przez młodzież powinny stanowić formy aerobowe – takie jak np.: jazda na
rowerze, bieganie, pływanie, jazda na rolkach. Zaleca się także wysiłki intensywne
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wzmacniające mięśnie i kości (co najmniej 3 dni w tygodniu)63. W swoich działaniach na
rzecz zwiększania poziomu aktywności fizycznej ludzi Światowa Organizacja Zdrowia
nadaje obecnie wysoki priorytet aktywności fizycznej o umiarkowanej intensywności, która
obejmuje zarówno spacery, jazdę na rowerze, gry, zabawy i różne formy lekkich ćwiczeń.
Zalecenia WHO są powszechnie akceptowane na całym świecie, w tym przez Unię
Europejską, MKOl oraz liczne organizacje pozarządowe zajmujące się organizacją oraz
promocją zdrowia i aktywności fizycznej. Zalecenia te leżą także u podstaw wielu planów,
programów i projektów mających na celu zwiększenie aktywności fizycznej dzieci, młodzieży
i dorosłych, realizowanych w wielu krajach Unii Europejskiej.
Z badań Polek i Polaków w wieku 15-69 w okresie 2014-2018, przeprowadzonych
kwestionariuszem IPAQ wynika, że aktywność fizyczna społeczeństwa w czasie wolnym
(tzw. LTPA - Leisure-Time-Physical-Activity, zgodne z zaleceniami prozdrowotnymi WHO)
stale rośnie i osiąga obecnie średni wskaźnik 43,9 % mężczyzn, 43,5 % kobiet. Tendencja
ta obrazuje aktualny styl życia przede wszystkim mieszkańców większych miast. Poziom
aktywności jest zróżnicowany ze względu na wiek, płeć, pochodzenie i warunki życia.
Wydaje się zatem istotne, aby tworzyć ofertę aktywności fizycznej dla różnych grup
odbiorców, przede wszystkim kobiet i mężczyzn, osób zamieszkujących różne tereny,
różnych grup wiekowych (dzieci/młodzież, dorośli, dorośli w wieku 50-59 szczególnie
wymagający aktywności fizycznej, osoby starsze), różnych grup zawodowych (pracownicy
fizyczni i umysłowi)64. Zróżnicowanie oczekiwań dotyczących oferty sportowo-rekreacyjnej
osób w różnym wieku i odmiennej sytuacji życiowej i zawodowej potwierdzają badania
jakościowe aktywności fizycznej mieszkańców Warszawy65.

4.7.

Wpływ aktywności fizycznej na rozwój miasta i jego mieszkańców

Podejmowanie aktywności fizycznej ma duże znaczenie nie tylko dla mieszkańców,
ale i dla samego miasta. Wymieńmy najważniejsze przesłanki:
Kapitał ludzki
Ciągłe zmiany w różnych dziedzinach życia, gospodarki i polityki, często
przebiegające relatywnie szybko, są obecnie stałym elementem otaczającej nas
rzeczywistości. Zdrowy, aktywny i wykształcony człowiek łatwiej przystosowuje się do
zmieniających się warunków życia, zachowuje dłużej zdrowie fizyczne i psychiczne, jest
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dłużej aktywny zawodowo i społecznie. Sport, rekreacja i szeroko pojmowana aktywność
fizyczna, mają znaczący wpływ na kształtowanie aktywnych i przedsiębiorczych obywateli 66.
Sport jest także skutecznym narzędziem wychowawczym dzieci i młodzieży,
zapewnia bowiem pożądane warunki kształtowania charakteru młodych osób. Wspomaga
również rozwój osobisty na każdym etapie życia. Rozwój sportowej aktywności i pasji
włącza jednostkę w relacje społeczne, pozwala lepiej gospodarować czasem, efektywniej
pracować i łatwiej osiągać zamierzone cele.
Zdrowie fizyczne i dobrostan psychiczny
Aktywność fizyczna, zdrowie oraz jakość życia są ze sobą ściśle powiązane.
Aktywność fizyczna jest bowiem jednym z najważniejszych determinantów stylu życia, a styl
życia bezpośrednio wpływa na nasze zdrowie, kondycję i dobre samopoczucie. Obecnie
głównymi czynnikami ryzyka powstawania chorób, w tym chorób cywilizacyjnych, są
siedzący tryb życia i stres. Podejmowanie aktywności fizycznej zgodnie z wyżej
omówionymi zaleceniami może im przeciwdziałać i zapobiegać.
Każdy, kto zwiększa poziom własnej aktywności fizycznej, może osiągnąć korzyści
zdrowotne bez względu na wiek67. Badania naukowe pokazują, że zróżnicowany poziom
aktywności fizycznej ludzi przed 35. rokiem życia miał istotny wpływ na jakość życia w wieku
starszym. Badani bardzo aktywni fizycznie w przeszłości lepiej oceniają swoje obecne
zdrowie i lepiej radzą sobie aktualnie z wykonywaniem czynności dnia codziennego. Także
rodzinne aktywne spędzanie wolnego czasu w młodości ma istotny wpływ na obecny stan
zdrowia respondentów oraz ich sprawność funkcjonalną68.
Integracja społeczna, kształtowanie postaw obywatelskich
Sport odgrywa ważną rolę w procesach integracji społecznej oraz wyrównywania
szans osób i rodzin znajdujących się w trudnych sytuacjach i osób z
niepełnosprawnościami, mając coraz większe znaczenie dla stylu życia, oraz kreując wzory
zachowań społecznych. Jest sposobem na spędzanie wolnego czasu, wspiera integrację
międzypokoleniową i stwarza okazję do odkrywania i pielęgnowania osobistych pasji i
zainteresowań oraz samodoskonalenia.
Działania mające na celu integrację powinny być z założenia egalitarne i oparte o
zasadę powszechnej dostępności. Problemy społeczne, takie, jak alkoholizm czy przemoc
dotyczą osób i rodzin o różnym statusie materialnym. Jednocześnie jest to bardzo ważne,
żeby osoby i rodziny w trudnych sytuacjach nie rezygnowały z aktywności fizycznej i

Sport i Rekreacja. Analiza na potrzeby diagnozy strategicznej Warszawa 2030, Urząd m.st. Warszawy, 2016,
http://2030.um.warszawa.pl/wp-content/uploads/2017/04/8.-Sport-i-rekreacja.pdf, dostęp 09.12.2019.
67 Biała Księga na temat Sportu oraz Wytyczne Unii Europejskiej dotyczące aktywności fizycznej,
https://msit.gov.pl/pl/sport/wspolpraca-miedzynarodo/wspolpraca-w-ramach-ue/baza-dokumentow-europej/566,Sport-EUdocuments-on-sport.html, dostęp 10.12.2019.
68 A. Marchewka, M. Jungiewicz, Aktywność fizyczna w młodości a jakość życia w starszym wieku, Gerontologia Polska
2008, tom 16, nr 2, s. 127.
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kontaktów społecznych. Z diagnozy społecznej strategii rozwiązywania problemów
społecznych wynika, że profilaktyka uniwersalna dotycząca picia alkoholu powinna według
wytycznych WHO obejmować 85% mieszkańców. Nie jest to jedynie domena pomocy
społecznej, ale wszystkich podmiotów, których zadaniem jest propagowanie pozytywnych
postaw wśród ogółu mieszkańców. Oddziaływanie na dzieci i młodzież poprzez budowanie
kondycji fizycznej i zachęcanie do zdrowego stylu życia może powstrzymać powielanie
przez nie negatywnych wzorców dotyczących spożycia alkoholu. Oddziaływanie na
dorosłych może zachęcić ich do zmniejszenia ilości spożywanego alkoholu69.
Zdrowe miasto
Powyższe przesłanki mieszczą się w koncepcji Zdrowego Miasta, wprowadzonej
przez Biuro Regionu Europejskiego Światowej Organizacji Zdrowia, opartej na holistycznej
koncepcji zdrowia i odzwierciedlającej wyniki badań naukowych, wg których za zdrowie w
ok. 50% odpowiada styl naszego życia, w 20% - warunki środowiskowe, w 20% - czynniki
genetyczne, a w około 10% - opieka zdrowotna. Z uwagi na fakt, że aktywność fizyczna jest
nieodłącznie związana ze stylem życia mieszkańców ma ona znaczący wpływ zarówno na
zdrowie mieszkańców, jak i na całe miasto. Takie pojmowanie zdrowia wymaga ścisłej
współpracy różnych sektorów życia miasta, ale też w każdym z tych sektorów współpraca ta
przynosi pozytywne rezultaty i korzyści.

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2020 r.
https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/C0C401A2-7B66-4C8F-BDD2-CD0BC4E17A34,frameless.htm;
projekt diagnozy społecznej m.st. Warszawy:
http://politykaspoleczna.um.warszawa.pl/sites/politykaspoleczna.um.warszawa.pl/files/artykuly/zalaczniki/diagnoza_srps_pr
ojekt_5ii2019.pdf dostęp marzec 2020.
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5.

Bariery podejmowania i rozwoju aktywności fizycznej oraz metody
przeciwdziałania ograniczeniom

5.1.

Bariery podejmowania aktywności fizycznej

Niski poziom aktywności fizycznej w różnych grupach wieku, w tym wśród młodzieży,
stał się istotnym problemem zdrowia publicznego także w Polsce. Badania
epidemiologiczne jednoznacznie wskazują, że niedostatek aktywności fizycznej jest silnym,
niezależnym czynnikiem ryzyka wielu chorób. Przegląd literatury światowej odnoszącej się
do tego zagadnienia pozwala na zaobserwowanie stałego obniżania się aktywności
ruchowej w okresie całego życia, szczególnie w okresie dojrzewania. Ta niekorzystna
tendencja utrzymuje się w Polsce od lat 90. ubiegłego wieku 70.
Zasadne jest zatem pytanie o postrzegane przez ludzi bariery w podejmowaniu przez
nich aktywności fizycznej. Bariery te mają charakter wielowymiarowy, można je
zakwalifikować do kilku kategorii. Przykładowo:


środowiskowej – brak urządzeń i udogodnień do uprawiania sportu w bliskiej
odległości od domu (hal i boisk sportowych, dostępu do bezpiecznych ścieżek
rowerowych i terenów dogodnych do biegania, przestrzeni zielonych), brak czasu
spowodowany innymi obowiązkami,



kulturowej – tradycyjne wzorce zachowań w danej społeczności, brak wsparcia ze
strony rodziców i przyjaciół, rozwój cywilizacji (udogodnienia cywilizacyjne i nowe
technologie bez ograniczeń), negatywne postawy wobec kultury fizycznej,



poznawczej – niski poziom wiedzy o zdrowiu, o profilaktyce zdrowotnej, o
możliwościach uprawiania sportu i rekreacji,



psychologicznej – brak wewnętrznej motywacji, poczucie braku umiejętności, brak
energii (skłonności i siły do działania), lęk przed kontuzją lub ośmieszeniem,



osobniczej – choroby i niepełnosprawności, wiek,



społecznej – niedostateczne inicjatywy, działania i programy państwa i / lub
samorządu lokalnego, na rzecz promocji aktywności fizycznej,



ekonomicznej – brak pieniędzy.

Wyniki przeprowadzonych w Warszawie badań ankietowych, które przedstawiamy w
rozdziale 7.5. Rekreacja fizyczna – wyniki badań – formy, bariery, wskazują na czynniki
postrzegane przez warszawiaków jako główne bariery podejmowania aktywności fizycznej.

M. Jodkowska, J. Mazur, A. Oblacińska, Postrzegane bariery w podejmowaniu aktywności fizycznej młodzieży w Polsce,
Przegląd Epidemiologiczny 2015, 69, s. 169-173.
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5.2.

Czynniki wpływające na poziom aktywności fizycznej

Szczególnym wyzwaniem jest planowanie aktywności fizycznej w miastach, które to
zagadnienie jest kluczowe dla niniejszej Diagnozy. WHO wskazuje na konieczność
umieszczenia ludzi – mieszkańców miasta – w centrum planowania. Aby móc to uczynić,
konieczne jest podstawowe zrozumienie ludzkich potrzeb i zachowań. Poniżej omówimy
priorytety i wytyczne WHO dotyczące formułowania strategii i praktycznego wdrażania
konkretnych rozwiązań projektowych w środowiskach miejskich, które koncentrują się na
zwiększaniu aktywności fizycznej71, a jednocześnie mogą odnosić się do specyficznych
uwarunkowań miasta stołecznego Warszawa.
Związek między poziomem aktywności fizycznej a środowiskiem fizycznym w
miastach był przedmiotem wielu różnych badań, często koncentrujących się na konkretnych
dzielnicach miasta lub na kluczowych aspektach środowiska zabudowanego mogących
wpływać na poziomy aktywności, takich jak otwarte przestrzenie publiczne (place, skwery,
itp.), parki, ścieżki rowerowe i systemy transportu publicznego. W badaniach wykazano, że
środowisko nieustannie wpływa na poziom aktywności fizycznej mieszkańców, w związku z
czym zakres działań, które należy uwzględnić w planowaniu rozwoju miast, jest szeroki.

Rys. 5.2.1. Czynniki wpływające na poziom aktywności fizycznej mieszkańców miast72.
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Towards More Physical Activity in Cities, World Health Organization Regional Office for Europe, 2017.
Ibidem.
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Należy tu dodać, że w wyniku pracy grupy roboczej Aktywność fizyczna
mieszkańców, wskazano następujące czynniki wpływające na aktywność fizyczną: wiek,
płeć, liczbę osób ćwiczących (indywidualnie, zespołowo), zawód (forma wykonywanej
pracy), wykształcenie, sytuację rodzinną, dzieci (brak lub posiadanie, wiek dzieci), stan
zdrowia, cechy charakteru, aspiracje, potrzeby (np. bycia samemu, odreagowania stresu),
czas i miejsce zajęć, infrastrukturę i sprzęt, porę roku, czas wolny (ilość, pora dnia),
zamożność, rodzaj motywacji do podjęcia aktywności, nastrój, stosunek do innych, wygląd
(ubiór), cechy fizyczne (sprawność, postura), historię aktywności (tradycje lokalne),
dostępność (czy to jest dla mnie), modę, tendencje, nałogi, czystość powietrza i klimat 73.
W świetle powyższego Światowa Organizacja Zdrowia, a także wiele innych
organizacji i instytucji zalecają uwzględnienie potrzeb mieszkańców w zakresie aktywności
fizycznej w procesie planowania urbanistycznego, co znalazło odzwierciedlenie w koncepcji
Zdrowego miasta.
Rys. 5.2.1. pokazuje, jak złożony, wieloaspektowy i multi-sektorowy charakter ma
zagadnienie aktywności fizycznej mieszkańców miasta takiego jak Warszawa. Jednym
słowem, jak wiele uwarunkowań decyduje o tym, czy poziom tej aktywności jest relatywnie
wysoki czy nie.

5.3.

Metody przeciwdziałania ograniczeniom aktywności fizycznej
Aktywność fizyczna o umiarkowanej intensywności

Światowa Organizacja Zdrowia nadaje obecnie wysoki priorytet aktywności fizycznej
o umiarkowanej intensywności, obejmującej zarówno spacery, jazdę na rowerze, gry i
zabawy, jak i różne formy lekkich ćwiczeń. Chociaż ma ona znaczący wpływ na zdrowie,
badania pokazują, że większość z nas prowadzi siedzący tryb życia i coraz częściej
korzysta z transportu samochodowego74. Przykładanie wagi do aktywności fizycznej o
umiarkowanym natężeniu jest także istotne w świetle obecnych tendencji w sposobach
przemieszczania się i rekreacji. Przestrzenie miejskie, które pozwalają na nieformalną
aktywność fizyczną, zapewniają możliwość spontanicznego ćwiczenia i samoorganizacji
mieszkańców. Umożliwiają im też wybór, kiedy i gdzie zaangażować się w aktywny
wypoczynek.
Co więcej, spacery i aktywne gry oraz zabawy mogą przyczynić się znacznie do
podniesienia ogólnego poziomu aktywności fizycznej i sumarycznego wydatku
energetycznego, zwłaszcza u dzieci75, przynosząc pozytywne skutki dla zdrowia. Należy

Raport warsztat grupy roboczej aktywność fizyczna mieszkańców, 7.10.2019 r., BSiR Urząd m.st. Warszawy.
P.C. Hallal, L.B. Andersen, F.C. Bull, i inni, Global physical activity levels: surveillance progress, pitfalls, and prospects.
Lancet Physical Activities Series 2012; 380 (9838), s. 247–257.
75 R. Mackett, J. Paskins, Children’s physical activity: the contribution of playing and walking, Children and Society, Vol.
22,2008, s. 345–357.
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zatem spodziewać się znaczących korzyści z promowania aktywnego wypoczynku
mieszkańców i zabawy w miejscach i przestrzeniach publicznych, a także ze spacerów i
jazdy na rowerze „w określonym celu”, na przykład na zakupy, do szkoły lub do pracy.
Bezpieczeństwo i ochrona
Bezpieczeństwo użytkowników chodników i ścieżek rowerowych powinno mieć
najwyższy priorytet. Jeśli ścieżki rowerowe nie są postrzegane jako bezpieczne, wówczas
przyciągają tylko tych, którzy są gotowi wystawiać się na ryzyko sytuacji zagrażających
zdrowiu i życiu, a nie tych, którzy najbardziej ich potrzebują. Jeśli korzystają z nich kobiety,
dzieci i osoby starsze, to dowód, że trasy te są bezpieczne. Planując rozwiązania
komunikacyjne, często buduje się kładki lub przejścia podziemne, aby zapewnić
bezpieczeństwo pieszym i rowerzystom. Większość z nas nie uważa tych rozwiązań za
atrakcyjne, a niektórzy wręcz starają się je omijać. Potrzebne jest zatem planowanie
uwzględniające również takie wzorce ludzkich zachowań, a potrzeby pieszych są często
pomijane w procesie planowania systemów transportowych. Uwzględnianie potrzeb osób
poruszających się pieszo (np. zmniejszona prędkość ruchu samochodowego; środki
zapewniające uspokojenie ruchu) zachęcają do przemieszczania się pieszo i wpływają na
bezpieczeństwo ruchu76. Jednocześnie zwiększony ruch pieszych (więcej oczu na ulicy),
poprawia poczucie bezpieczeństwa ludzi i może przyczynić się do ograniczenia
przestępczości77.
Środowiska lokalne i społeczności mieszkańców
Wiele miast skoncentrowało się na zwiększeniu możliwości poruszania się po
centrach miast pieszo i na rowerze. Tego rodzaju działania mają wysoką wartość
symboliczną, pomagają bowiem budować wizerunek miasta oraz rządzących nim polityków.
Nie mniej ważne są działania koncentrujące się na poszczególnych dzielnicach. Takie
lokalne działania znacznie ułatwiają trwałe włączanie aktywności fizycznej w codzienne
życie mieszkańców. Szczególnie dotyczy to dzieci, młodzieży i osób starszych.
Zapewnić mieszkańcom swobodę wyboru
Często w wielu rejonach miasta nie ma prawdziwej alternatywy dla jazdy
samochodem. Zachęcanie mieszkańców do podjęcia większej aktywności fizycznej nie
powinno sprowadzać się do przekonywania ich do porzucenia auta. Chodzi raczej o
zapewnienie swobody wyboru dowolnego środka transportu (lub też ich kombinacji), w
zależności od celu podróży i innych uwarunkowań indywidualnych. Prawdziwa swoboda
wyboru oznacza także, że ludzie mają duży wpływ na decyzje oddziałujące na ich życie,
zdrowie i samopoczucie.
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Road safety: speed. WHO/World Bank/Road Safety Is No Accident; 2004
http://www.who.int/violence_injury_prevention/publications/road_traffic/world_report/speed_en.pdf, dostęp 15.12.2019.
77 S. Goodyear, A new way of understanding “Eyes on the Street”. CityLab; 2013.
https://www.citylab.com/equity/2013/07/new-way-understanding-eyesstreet/6276, dostęp 15.12.2019.
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Inter-modalność i wysoka jakość węzłów transportowych
Nierealistycznym byłoby założenie, że mieszkańcy miasta będą przemieszczać się
wyłącznie pieszo lub na rowerze, dlatego niezbędne jest tworzenie sieci komunikacyjnych
dobrze zintegrowanych z różnymi opcjami transportu publicznego. Korzystanie z połączeń
intermodalnych musi być łatwe i płynne. Niezbędny jest prosty i bezpośredni dostęp do
licznych parkingów dla rowerów. Aby takie intermodalne przemieszczanie stało się opcją
atrakcyjną, same węzły komunikacyjne powinny mieć wysoki standard. Powinny zapewniać
bezpieczeństwo i wygodę osobom w nich oczekującym i oferować usługi umożliwiające
załatwianie codziennych spraw w czasie podróży (np. małe sklepy, kafejki, kioski,
bankomaty itp.), wszystkie oznakowania w nich powinny być jasne i czytelne.
Równość - wyrównywanie szans
Liczne badania wykazały, że problemy zdrowotne w miastach, takie jak wysoki
odsetek osób cierpiących w wyniku braku aktywności fizycznej lub otyłości, często
występują ze szczególną intensywnością w dzielnicach zasiedlonych przez mieszkańców o
niskich dochodach. Są to również obszary zazwyczaj pozbawione atrakcyjnej oferty
publicznej i bogatej infrastruktury, gdzie elementy takie jak: wysokiej jakości zieleń miejska,
bezpieczeństwo w parkach, oświetlenie ulic, placów i skwerów, budowa i utrzymanie
chodników w dobrym stanie, długość i jakość ścieżek rowerowych itp. pozostawiają wiele do
życzenia78. Poprawa warunków zachęcających mieszkańców do aktywnej mobilności może
być jednym ze sposobów niwelowania nierówności. Przemieszczanie się pieszo i jazda na
rowerze to tanie sposoby poruszania się, podczas gdy korzystanie z samochodu, a nawet z
transportu publicznego może być zbyt kosztowne dla niektórych grup o niskich dochodach.
Istotna dla przyszłych działań jest uwzględnienie profilaktycznej roli sportu w życiu
społecznym. Jej pominięcie może zwiększać istniejące nierówności, ponieważ większość
działań będzie skierowanych do osób już przekonanych do aktywnego stylu życia. Według
Physical activity strategy for the WHO European Region 2016–2025 pracownicy fizyczni,
osoby pracujące w szarej strefie, osoby o niskich dochodach oraz kobiety na różnych
etapach życia wymagają szczególnego podejścia. Konieczne jest też opracowanie metod
przeciwdziałania ograniczeniom aktywności fizycznej dla tych grup.
Dokumenty międzynarodowe przywoływane w niniejszej diagnozie wskazują na
potrzebę oddziaływań skierowanych już do osób od 55 roku życia. Z diagnozy sytuacji
społecznej strategii rozwiązywania problemów społecznych również wynika, że osoby w tym
wieku potrzebują aktywizacji. Szczególnie programami aktywności fizycznej powinni zostać
objęci mężczyźni od 55 roku życia. Istotne jest opracowanie działań aktywności fizycznej dla
mieszkańców Warszawy w tej grupie wiekowej.
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E. Leslie, E.Cerin, P.Kremer, Perceived neighborhood environment and park use as mediators of the effect of area
socio-economic status on walking behaviors, J Phys Act Health 2010 Nov; 7(6), 802-10.
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Synergia i tworzenie nowych strumieni finansowania
Wiele strategii, polityk i programów miejskich jest opracowywanych oddzielnie w
ramach sektorów (zdrowie, transport, urbanistyka, edukacja, sport itd.), w wyniku czego
często traci się szansę na tworzenie potencjalnych korzyści międzysektorowych. Bardziej
zintegrowane zasady planowania mogą utorować drogę długoterminowym inwestycjom i
programom, które zaowocują zwiększeniem poziomu aktywności fizycznej mieszkańców
miasta.
Zobowiązanie długoterminowe, ciągłe zmiany
Podczas gdy sezonowe wydarzenia, takie jak maratony, przyciągają uwagę i budzą
rozgłos, ich wpływ na trwałe zmiany w postawach mieszkańców miast nie jest jednak
znaczący. Z tego powodu ważne jest długoterminowe zaangażowanie samorządów we
wdrażanie w sposób ciągły niezbędnych zmian w strukturalnej tkance miasta. Zmiany te
zachęcają do trwałych przemian w zachowaniu mieszkańców oraz zwiększają pozytywne
efekty innych programów promujących aktywność fizyczną.
Projekty pilotażowe / Testowanie wizji
Uruchamianie większej liczby projektów pilotażowych stanowi szansę na pogodzenie
zarówno wizjonerskiego, jak i pragmatycznego podejścia do budowania miast bardziej
przyjaznych mieszkańcom. Wiele miast odniosło sukces, wykorzystując projekty pilotażowe
jako strategiczne narzędzie do testowania nowych rozwiązań na małą skalę. Rezultaty
niektórych realizacji umożliwiły władzom miejskim zdobycie szerszego poparcia dla zmian
długoterminowych i działań bardziej radykalnych, takich jak trwałe zamknięcie niektórych
ulic dla ruchu samochodowego. Podejście to może mieć także pozytywny wpływ na
aktywność fizyczną mieszkańców.
Zmiana paradygmatu w podejściu do oceny projektów
Analiza powyższych priorytetów pokazuje, jak wieloaspektowy i ważny może być
wpływ rozmaitych projektów i działań samorządu na życie mieszkańców, także w zakresie
promowania i zwiększania ich aktywności fizycznej. Jednocześnie zbyt często projekty te są
oceniane wyłącznie pod kątem osiągnięcia wąsko zdefiniowanych celów, takich jak terminy
realizacji i wykonanie budżetów projektów, a wiec parametry ilościowe. W ocenie projektów
często pomijany jest natomiast ich wpływ na życie mieszkańców i wartości, jakie projekty te
wnoszą, a więc parametry jakościowe. W związku z tym istnieje fundamentalna potrzeba
ponownego przemyślenia sposobów przeprowadzania takich ocen. Oceny działań i
projektów samorządowych powinny obejmować także ocenę ich wkładu w realizację celów
strategicznych i operacyjnych. A w szczególności oddziaływania na zachowania i postawy
mieszkańców. Zachowania – ponieważ mają one bezpośredni wpływ na poziom aktywności
fizycznej i zdrowie mieszkańców, a postawy – ponieważ oferują one wgląd w motywacje
ludzi do podejmowania (lub nie) aktywności fizycznej.
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Rys. 5.3.1. Zmiana paradygmatu w podejściu do oceny projektów samorządowych 79.

Tak więc, dla pełnej i prawidłowej oceny działań oraz projektów samorządowych
potrzebujemy:


więcej informacji na temat aktywności fizycznej ludzi w różnych codziennych
sytuacjach, na które samorząd stara się wpływać (przemieszczanie się / dojazdy,
zakupy, rekreacja, sport, itd.),



więcej informacji o poziomach aktywności obywateli w różnych dzielnicach / rejonach
miasta,



więcej informacji na temat zależności między zgłaszaną jakością życia, a zmianami
wzorców podejmowania aktywności fizycznej,



określenia nowych wskaźników, służących do oceny projektów, w tym wskaźników
jakościowych,



udoskonalenia i stałego ulepszania narzędzi oceny i badań projektów.

5.4.

Czynniki istotnie wpływające na sukces działań

Ważnym uzupełnieniem wytycznych, priorytetów i dobrych praktyk są czynniki
mogące mieć istotny wpływ na rezultat działań podejmowanych w celu zwiększenia
aktywności fizycznej mieszkańców. Opisane poniżej czynniki sukcesu (Critical Success
Factors) związane są z koncepcją Placemaking for Cities (Tworzenie miejsc w miastach),
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Towards More Physical Activity in Cities, World Health Organization Regional Office for Europe, 2017.
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wywodzącą się z programu URBACT działającego w ramach Unii Europejskiej. URBACT
koncentruje się na zrównoważonym i zintegrowanym rozwoju obszarów miejskich w
Europie. Program jest instrumentem polityki spójności Unii, współfinansowanym przez
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, 28 państw członkowskich, Norwegię i
Szwajcarię.
Koncepcja Placemaking for Cities powstała, aby opisać celowy proces aktywacji
nowych lub istniejących przestrzeni publicznych, w celu stworzenia emocjonalnego
połączenia między tymi miejscami, a mieszkańcami. Warto wziąć pod uwagę wnioski
wyciągnięte na podstawie kilkunastoletnich doświadczeń projektu URBACT80 81:


Mniej często znaczy więcej
Szczególnie odnosi się to do uboższych rejonów miasta, ale także w innych
przypadkach niewielka zmiana może przynieść znaczący rezultat. Na przykład: w
grach zespołowych najważniejsze jest znalezienie miejsca, które nadaje się na
boisko. Jego wykonanie nie musi pociągać za sobą wysokich kosztów, a umożliwi
podejmowanie aktywności przez dzieci i młodzież.



Szczegóły są ważne
Na przykład: ważna jest trasa prowadząca na plac zabaw; ważne jest to, czy w
okolicy można atrakcyjnie spędzić czas w trakcie przerwy w grze lub zabawie; ważny
jest dostęp do zieleni.



Dla różnych grup wiekowych
Projektowanie powinno tworzyć sposobność do podejmowania aktywności przez
różne grupy wiekowe. Można to osiągnąć, dzieląc przestrzeń tak, aby umożliwić
jednoczesne działania osób w różnym wieku.



Oświetlenie
Przemyślane i kreatywne oświetlenie może zamienić dane miejsce w plac zabaw czy
boisko, z którego można korzystać także po zmroku.



Niewykorzystane obszary
Niezabudowane miejsca, puste zakątki, przestrzenie pod mostami i wiaduktami czy
też mało wykorzystywane parkingi można przekształcić w miejsca przeznaczone do
podejmowania aktywności.



Zmiany estetyczne
Tworzenie miejsc wyjątkowych, ciekawych i intrygujących pod względem
estetycznym, sprzyja osiągnięciu sukcesu, ponieważ badania pokazują, że właśnie
postrzeganie takich miejsc ma istotny wpływ na to, czy ludzie podejmują w nich
aktywność fizyczną.

URBACT https://urbact.eu/, dostęp 17.12.2019.
Urban sports promotion for social inclusion, healthy and active living, Baseline Study Urbact III Programme, VITAL
CITIES, http://www.forumdascidades.pt/sites/default/files/Projetos/vitalcities_baselinestudy.pdf, dostęp 17.12.2019.
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Miejsca sprzyjające integracji społecznej
Miejsca kumulacji problemów społecznych określane są podstawie precyzyjnych
danych. Testowany jest model przeciwdziałania dziedziczeniu biedy w takich
miejscach oraz funkcjonują lokalne sieci wsparcia. Sama infrastruktura w miejscach
kumulacji problemów społecznych nie będzie wystarczającym czynnikiem inicjującym
aktywność fizyczną. Konieczne jest bardziej kompleksowe działanie wpisujące się w
dotychczasowe polityki miejskie.
Warto w tym miejscu przywołać dobre praktyki o charakterze integrującym i
równościowym, gdzie wszyscy mogą wspólnie uczestniczyć, również osoby o
niższych dochodach, z wykształceniem poniżej wyższego, osoby w kryzysie
bezdomności i uchodźcy. Na boisku, podczas maratonu, czy gimnastyki na trawie
status osoby może nie zostać ujawniony. Tworzenie inicjatyw dedykowanych wąskiej
grupie może być inicjatywą oddolną inicjowaną przez te osoby, jednak nie stanowi
dobrego wzorca w rozumieniu integrujących miejskich polityk publicznych.
Pozyskanie dodatkowych inspiracji i dobrych praktyk równościowych dla wszystkich,
pozwoli uzupełnić możliwe sposoby na przezwyciężanie barier utrudniających
podejmowanie aktywności fizycznej oraz zachęcić do niej osoby, które dotychczas jej
nie uprawiały.
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6.

Przykłady dobrych praktyk i projektów, które odniosły sukces

6.1.

Włączanie lokalnych społeczności do projektowania przestrzeni publicznej

Metodologia tworzenia miejsc i przestrzeni publicznych oraz wytyczne różnych
organizacji podkreślają, że udział społeczności lokalnych jest kluczem do sukcesu, również
podczas projektowania aktywności fizycznej. Jest to szczególnie ważne, ponieważ pozwala
zmaksymalizować przyszłe wykorzystanie obiektów i zagwarantować, że mieszkańcy będą
o nie dbali. Skuteczne strategie w tej kategorii działań mogą obejmować na przykład:
4. odnowienie i przebudowę placu zabaw dla dzieci i dorosłych,
5. tenis stołowy późnym wieczorem i w nocy, w lokalnej szkole / domu kultury,
6. interaktywne gry miejskie tworzone przez mieszkańców,
7. organizację imprez sportowych przez lokalne organizacje pozarządowe.

El Campo de Cebada, Madryt, Hiszpania
W latach 70. XIX wieku na kilku placach w Madrycie umieszczono wdzięczne
metalowe konstrukcje, które pełniły rolę miejskich hal targowych. Jednym z nich był plac La
Cebada plac o powierzchni 5500 metrów kwadratowych w dzielnicy robotniczej La Latina. W
połowie XX wieku metalową konstrukcję zastąpiono betonowym budynkiem, a w 1968 r. do
hali na placu La Cebada dobudowano miejskie centrum sportowe, wypełniając w ten sposób
resztę wolnej przestrzeni.
W XXI wieku Rada Miasta Madryt przedstawiła plan zmiany sposobu użytkowania
dwóch obiektów niszczejących na placu. Zamierzano je przebudować, a zarządzanie nimi
przekazać prywatnym koncernom. Centrum sportowe rozebrano w 2009 r., z powodu
kryzysu gospodarczego budowa nowego kompleksu nie rozpoczęła się. W następnym roku
pusta przestrzeń placu stała się scenerią instalacji zaprojektowanej w ramach społecznej
inicjatywy „La Noche en Blanco” (Biała noc) działającej na rzecz budowania więzi między
Madrytem a jego mieszkańcami. Przestrzeń stała się terenem „lasu deszczowego” i
otwartego basenu, które przez dziesięć dni lata były dumą i radością dzielnicy La Latina.
Widząc demontaż tymczasowej instalacji, część mieszkańców i grupa młodych architektów
zorganizowała się, aby walczyć o utrzymanie przestrzeni placu przez lokalną społeczność.
Powstała strona internetowa z informacjami i forum dyskusyjnym, odbyto wiele spotkań i
wreszcie Rada Miasta przyjęła postulaty lokalnej społeczności dotyczące mającego powstać
na placu obiektu.
Remont placu El Campo de Cebada, inspirowany przez mieszkańców dzielnicy, nie
został zaprojektowany przede wszystkim z myślą o aktywności fizycznej, jednak plac spełnia
prawie wszystkie wymogi sprzyjające jej podejmowaniu. Obiekt posiada m.in. baseny,
boiska do koszykówki i piłki nożnej oraz skatepark. Na placu powstały ścieżki rowerowe, a
pieszym zapewniono bezpieczeństwo. Nie brakuje zieleni i ogrodów, ściany ozdobione są
muralami wykonanymi przez miejscowych artystów. Projekt odniósł duży sukces – obiekt
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tętni życiem i stał się wzorcowym przykładem zaangażowania lokalnej społeczności w
rozwój miasta82.
Superkilen Park, Kopenhaga, Dania
Superkilen to miejski park o powierzchni 33 tys. metrów kwadratowych położony w
Nørrebro, jednej z najbardziej zróżnicowanych etnicznie i socjalnie dzielnic Kopenhagi.
Superkilen jest powszechnie uznawany za jedną z najciekawszych na świecie miejskich
przestrzeni rekreacyjnych. W procesie projektowania parku przeprowadzono szerokie
konsultacje z lokalną społecznością, wykorzystując opinie i pomysły przedstawicieli 57
narodowości zamieszkujących dzielnicę.
Park wije się między blokami mieszkalnymi i jest koncepcyjnie podzielony na trzy
różne strefy aktywności: Plac Czerwony to obszar sportowy, kulturalny i cotygodniowy targ;
Czarny Kwadrat to „miejski salon”, w którym mieszkańcy mogą spotykać się i grać w szachy
lub tryktrak; a Green Park to część parku pełna zieleni i placów zabaw, przystosowana do
aktywnego wypoczynku rodzin z dziećmi. Przez cały park przebiega długa ścieżka
rowerowa, a dobre oznakowanie i zróżnicowany teren pomagają zminimalizować konflikty
między rowerzystami a innymi użytkownikami parku. Jednym z głównych założeń projektu
było stworzenie przestrzeni publicznej dostosowanej do potrzeb ludzi w różnym wieku i
oferującej wiele możliwości podejmowania aktywności fizycznej. Są tu boiska do gier
zespołowych, skatepark, ring bokserski, worki treningowe, drążki do ćwiczeń, huśtawki i
zjeżdżalnie, a także miejsca na zabawę i piknik.
Zarówno architektura, jak i charakterystyczne płyty chodnikowe, dekoracje, poziome
oznakowanie dróg i ścieżek, neonowe znaki graficzne, urządzenia sportowe, fontanny, a
nawet pojemniki na śmieci, pokrywy włazów i ławki – wszystkie te elementy odzwierciedlają
wpływy wielu różnych kultur odpowiadających pochodzeniu mieszkańców dzielnicy. Udział
lokalnej społeczności w projektowaniu parku spowodował, że każdy może być dumny ze
swojego dziedzictwa kulturowego i aktywnie uczestniczyć w zajęciach grupowych lub
indywidualnych83.

6.2.

Działania wykorzystujące nowe technologie
Sports and Technology i FieldLabs, Brainport, Holandia

Sports and Technology jest sieciową organizacją non-profit skupiającą ponad 100
firm z sektora MŚP działających w różnych dziedzinach sportu. Klaster obejmuje 9
sportowych laboratoriów terenowych FieldLabs w regionie Brainport, pełniących rolę
ośrodków badawczo-rozwojowych, w których nowe pomysły, koncepcje, technologie i
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Sports and Technology, https://www.publicspace.org/works/-/project/g362-the-barley-field, dostęp 12.12.2019.
Superkilen Park, https://centerforactivedesign.org/superkilen/, dostęp 12.12.2019.
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produkty są opracowywane oraz testowane we współpracy między sportem, organizacjami
badawczymi i firmami. Laboratoria dedykowane są dyscyplinom, takim jak gimnastyka,
pływanie, sporty jeździeckie, piłka nożna, a także dla osób z niepełnosprawnościami i dla
elektrostymulacji nerwowo-mięśniowej.
Sports and Technology i FieldLabs prowadziły wspólnie projekt noszący nazwę Profit
Project84. Projekt ten, działający na zasadzie partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP), miał
na celu rozwój sieci lokalnych laboratoriów / centrów terenowych oraz stymulowanie
innowacji prowadzących do kreowania nowego biznesu w dziedzinie sportu i aktywności
fizycznej. Firmy instalują w nich prototypy nowych urządzeń lub modele produkcyjne
wymagające dalszego testowania, a ćwiczący testują je, wykorzystując w ramach
systematycznej aktywności sportowej. Jednocześnie testy te pozwalają mieszkańcom
regionu (dzieciom, dorosłym i osobom starszym) uprawiać sport. Projekt jest
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Interreg IVB North West
Europe85.
Zombies, Run! - Six to Start, Londyn, Wielka Brytania
Zombies, Run! (Zombie, uciekaj!) to popularna gra wideo działająca na telefonach
komórkowych na platformach iOS (Apple) i Android, opracowana w 2012 r. przez londyńską
firmę Six to Start. Firma zaprojektowała interaktywną grę dla uprawiających jogging, aby
uatrakcyjnić im czas podczas biegania. Gracze śledzą historię osadzoną w
postapokaliptycznym otoczeniu, przyjmują różne role i wykonują kolejne misje, podczas
których biegają i słuchają różnych narracji audio. Jednocześnie gracze są ścigani przez
zombie. Fabuła gry została napisana przez Naomi Alderman, przy współudziale
znakomitych autorów science fiction, takich jak Margaret Atwood i Andrea Phillips.
Gra powstała dzięki finansowaniu, które firma zdobyła po kampanii przeprowadzonej
na platformie Kickstarter (crowdfunding). Jest to najpopularniejsza jak dotąd gra biegowa stała się najlepiej zarabiającą aplikacją kategorii Zdrowie i Fitness w sklepie Apple App
Store w ciągu dwóch tygodni od daty pierwszego wydania i zyskała wiele pochwał za to, że
jej wciągająca fabuła czyni bieganie bardziej przyjemnym, a jednocześnie jest zgodna z
zasadami profesjonalnego treningu biegowego86.

6.3.

Instalacja innowacyjnych urządzeń w przestrzeni publicznej

Warto podkreślić, że nawet niewielkie działania i mini-projekty mogą motywować
ludzi do większej aktywności. Estetyczny wygląd i postrzeganie przez ludzi określonej
przestrzeni jako atrakcyjnej to kluczowe czynniki zachęcające do aktywności fizycznej.

Profit Project, www.profitproject.org, dostęp 11.12.2019.
Urban sports promotion for social inclusion, healthy and active living, Baseline Study Urbact III Programme, VITAL
CITIES, https://urbact.eu/vital-cities, dostęp 11.12.2019.
86 Zombies, Run!, https://en.wikipedia.org/wiki/Zombies,_Run!, dostęp 11.12.2019.
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Przyciągające wzrok innowacyjne urządzenia, nowatorskie rozwiązania w zakresie
oznakowania przestrzeni publicznej, kreatywne oznaczenia schodów lub niekonwencjonalna
kostka brukowa często mogą być zachętą do podjęcia aktywności.
Das Netz (Sieć), Berlin, Niemcy
Das Netz (Sieć), zaprojektowana przez firmę NL Architects z Amsterdamu, tworzy
spektakularną lokalizację na starym mieście Köpenick. Sieć jest zlokalizowana na dużej
niezabudowanej działce przy Grünstraße 6-8 i wypełnia pustkę między ścianami budynków
po wyburzeniu domu. Sieć jest dobrze wkomponowana w lokalną przestrzeń i nie przesłania
widoku na jezioro Frauentog. Przestrzenna struktura sieci wykonanej z lin tworzy łuk, który
otacza ścieżkę między starym miastem a brzegiem jeziora. Otaczający Sieć trawnik
dopełnia projekt.
Sieć stanowi doskonały punkt obserwacyjny, ponieważ można się na nią wspinać jak
na placu zabaw. Dzięki elastycznej i przezroczystej strukturze działa jednocześnie jak
ścianka wspinaczkowa, trampolina, hamak i balkon widowiskowy. Odwiedzający mają
wrażenie unoszenia się w powietrzu i mogą kontemplować piękny widok na jezioro, zamek i
barokową starówkę Alt-Köpenick. Sieć nadaje się również do organizowania występów
akrobatycznych lub pokazów filmowych na świeżym powietrzu. W ten sposób łączy różne
funkcje i zachęca do aktywności fizycznej. Władze samorządowe zaprosiły mieszkańców
Köpenick do zgłaszania kolejnych pomysłów, których realizacja pozwoliłaby zwiększyć
atrakcyjność tego miejsca87.
The Rope Forest (Las lin) by Keingart54, Carlsberg, Dania
Artystyczne instalacje miejskie mogą również przyczynić się do podniesienia
świadomości i promowania zdrowszego, bardziej zrównoważonego stylu życia. Takim
przykładem jest instalacja zaprojektowana przez Keingart oraz pracownię architektoniczną z
Danii. W ramach projektu zainstalowano 3500 białych lin, które zwisają swobodnie z dachu
o powierzchni 1000 m kwadratowych. Instalacja zachęca widzów do aktywności fizycznej i
zabawy tysiącami lin kołyszących się na wietrze. Mimo że miasto Carlsberg ma trzy duże
place miejskie przekształcone tak, aby zachęcić mieszkańców do różnych rodzajów
aktywności, koncepcja ta przeciwstawiła się tradycyjnemu podejściu do projektowania
przestrzeni publicznej i dowiodła, że włączenie artystów w ten proces może przynieść
zaskakująco korzystne rezultaty88.

6.4.

Działania mające na celu włączenie do społeczeństwa osób wykluczonych
Klub piłkarski dla bezdomnych, West Lothian, Szkocja, Wielka Brytania
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Das Netz, http://www.stadtkunstprojekte.de/projekte/kaiak/netz/netz.html, dostęp 11.12.2019.
The Rope Forest by Keingart54, http://keingart.com/frizone-abnet-i-the-rope-show/, dostęp 11.12.2019.
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Piłka nożna dla bezdomnych to comiesięczna aktywność organizowana dla osób
bezdomnych lub zagrożonych bezdomnością. Projekt ma na celu poprawę fizycznego i
psychicznego samopoczucia osób doświadczających bezdomności oraz ograniczenie ich
społecznej izolacji. Różne sektory samorządu miejskiego współpracują ze sobą w ramach
partnerstwa, którego liderem jest klub piłkarski Livingston. Zespół bezdomnych piłkarzy jest
zapraszany na regularne mecze ligowe w Edynburgu, organizowane przez organizację non
profit Street Soccer. Oprócz zajęć czysto piłkarskich bezdomnym oferowane są różne
szkolenia, sesje promocji zdrowia oraz sesje informacyjne na temat usług i świadczeń
oferowanych bezdomnym. Projekt został już wyróżniony kilkoma nagrodami. Sukces
programu potwierdza fakt, że niektórzy z jego uczestników biorą udział w zajęciach klubu
nawet po znalezieniu stałego miejsca zamieszkania, twierdzą bowiem, że treningi piłkarskie
mają pozytywny wpływ na ich życie89.
Rückenwind bike-sharing system - Rowery dla uchodźców, Berlin, Niemcy
Rowery dla uchodźców to inicjatywa obywatelska siedmiu berlińskich studentów
mająca na celu poprawę życia lokalnych uchodźców i przywrócenie im odrobiny
niezależności. Z powodu swojej problematycznej sytuacji uchodźcy w Berlinie mają niekiedy
utrudniony dostęp do usług transportu publicznego. Organizatorzy zaprezentowali pomysł
na targach rowerowych Velo i od różnych firm otrzymali 70 rowerów. Obecnie organizacja
nadal zbiera rowery, również niesprawne, które następnie naprawia przy pomocy
wolontariuszy oraz samych uchodźców, zapewniając im jednocześnie zajęcie. Organizacja,
za działania integracyjne przeciwdziałające wykluczeniu uchodźców, została nagrodzona
m.in. przez kanclerz Niemiec Angelę Merkel i Senat Berlina90.

Klub piłkarski dla bezdomnych,
http://www.scottish.parliament.uk/S4_EqualOpportunitiesCommittee/Inquiries/North_East_Glasgow_Suicide_Prevention_P
artnership_1.pdf, dostęp 14.12.2019.
90 Bicycles for refugees, http://rueckenwind.berlin/en/index.php#club, dostęp 14.12.2019.
89
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6.5.

Przykłady dobrych praktyk w wybranych miastach
TURYN

Miasto Turyn, poprzez Departament Sportu, od lat w sposób bezpośredni i pośredni
przyczynia się do realizacji krajowych i międzynarodowych imprez sportowych. Coroczny
harmonogram wydarzeń sportowych obejmuje zawody na poziomie międzynarodowym, a
także popularne imprezy sportowe z licznym masowym udziałem mieszkańców. Turyn
promuje zarówno sport wyczynowy, jak i amatorski. Administracja miasta przyjęła
rozporządzenie, na podstawie którego zobowiązuje kluby sportowe i stowarzyszenia do
propagowania aktywności fizycznej wśród dzieci do 15. roku życia oraz osób starszych i z
niepełnosprawnościami.
Pass60
Aby zapobiec izolacji osób starszych i zachęcić je do aktywności fizycznej, miasto
proponuje w ramach inicjatywy Pass60 szeroki wybór aktywności sportowych i kulturalnych
zarezerwowanych dla osób, które ukończyły sześćdziesiąt lat w danym roku. Oferta
sportowa obejmuje:


udział w inicjatywie „Matinées Ciclistiche” w parkach miejskich i wzdłuż rzeki Pad,
55



kursy początkowe w niektórych dyscyplinach (aerobik w wodzie, taniec grupowy,
taniec latynoamerykański, biodance, samoobrona, fitness, gimnastyka, pływanie,
jazda na łyżwach, tai chi chuan, tenis, łucznictwo, joga); 5 bezpłatnych lekcji w każdej
dyscyplinie, prowadzonych przez wykwalifikowanych instruktorów,



bezpłatny wstęp na baseny komunalne,



bezpłatny wstęp na wydarzenia sportowe.

Oferta stanowi uzupełnienie licznych działań poszczególnych dzielnic, oferujących
aerobik w wodzie, gimnastykę miękką, pływanie i kursy aktywności fizycznej na świeżym
powietrzu, do których dodano liczne oferty okolicznych kręgielni z zawodami sportowymi
(turnieje bowlingowe) oraz działania związane z wypoczynkiem.
Osoby z niepełnosprawnościami
Oferta sportowa w Turynie jest oczywiście skierowana również do osób z
niepełnosprawnościami. Miasto wspiera sport bez ograniczeń i barier, opracowało
konsekwentną politykę promocji sportu, aby z jednej strony wesprzeć finansowo
stowarzyszenia młodych sportowców z niepełnosprawnościami, a z drugiej strony poprzez
współpracę i wsparcie inicjatyw promowanych przez Włoski Komitet Paraolimpijski (CIP) i
stowarzyszenia działające w tej dziedzinie uczynić różne dyscypliny sportowe bardziej
dostępnymi.
We wszystkich projektach sportowych zaproponowanych szkołom przez miasto we
współpracy z federacjami sportowymi i organami ds. promocji sportu zawsze szczególną
wagę przykłada się do ułatwiania udziału w nich dzieciom z niepełnosprawnościami przez
zapewnienie im wykwalifikowanego personelu. Doceniając rolę wychowania fizycznego i
sportu w rozwoju psychofizycznym dzieci, gmina Turyn od lat inwestuje znaczne środki w
rozwój tych dziedzin.
Obowiązkowe szkolne projekty sportowe
Projekty te są organizowane przez Departament Sportu Turynu i są realizowane
przez organizacje promocji sportu oraz wykwalifikowanych instruktorów lokalnych federacji
sportowych. Są to:


Graj dla sportu (dla szkół podstawowych),



Szkoła sportu (dla do szkół średnich I stopnia),



Lekcje pływania (dla szkół podstawowych),



PasSporTo (dla 14 i 15-latków).
Uprawiaj sport

Projekt ma na celu zapoznanie uczniów w drugim cyklu szkoły podstawowej z
szeroką gamą sportów pod okiem wykwalifikowanych instruktorów, z uwzględnieniem
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udziału dzieci niepełnosprawnych. Od obecnego roku szkolnego projekt różnicuje
propozycję w zależności od różnych etapów rozwoju dzieci: dla pierwszej, drugiej i trzeciej
klasy proponuje podstawowy program aktywności ruchowej w celu promowania rozwoju
zmysłów poprzez zabawę, działania zorganizowane w celu powiązania umiejętności
motorycznych z nabywaniem umiejętności związanych z komunikacją gestową,
doskonalenie umiejętności motorycznych. Dla czwartej i piątej klasy program oferuje
pięciogodzinne kursy do wyboru z szerokiej gamy sportów, promując w szczególności te
mniej znane, które można ćwiczyć indywidualnie lub razem z innymi, nawet w naturalnym
środowisku.
Szkoła dla sportu
Projekt „A scuola per sport” jest skierowany do państwowych szkół średnich
pierwszego i drugiego stopnia i zapewnia pięciogodzinne kursy dla każdej klasy do wyboru
spośród 15 dyscyplin sportowych, prowadzone przez instruktorów krajowych federacji
sportowych w godzinach pozalekcyjnych.
Kursy pływania
Kursy pływania są skierowane do wszystkich szkół podstawowych w mieście i
umożliwiają uczniom oswojenie się z wodą i naukę pływania pod okiem wykwalifikowanych
instruktorów. Udział dzieci z niepełnosprawnościami jest szczególnie ważny. Kursy
rozpoczynają się w styczniu i obejmują maksymalnie 13 godzinnych lekcji odbywających się
co tydzień. Są planowane rano w basenach zarówno zarządzanych bezpośrednio przez
miasto, jak i w prywatnych. Kursy są prowadzone przez wykwalifikowany personel,
posiadający licencję instruktora pływania i patent ratownika.
PasSporTo
Projekt PasSporTo pozwala młodym mieszkańcom Turynu w wieku 14 i 15 lat brać
udział bezpłatnie w zajęciach sportowych i rekreacyjnych przez cały rok. Proponowane są
następujące zajęcia bezpłatne i świadczenia:


pływanie podczas bezpłatnych godzin we wszystkich basenach miejskich w zimie
i 5 wejść latem,



kursy nauki tenisa, sztuk walki, łyżwiarstwa, szermierki, tańca, kajakarstwa,
łucznictwa,



wizyty u lekarza sportowego po obniżonych stawkach.

Aby skorzystać z kursów, wystarczy zarezerwować wybrane zajęcia i przedstawić
ważny dokument tożsamości oraz kartę przysłaną pocztą91.

91

PasSporTo, http://www.comune.torino.it/sportetempolibero/, dostęp 15.12.2019.
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Turyn: populacja 883 281 mieszkańców (wg stanu na 2017 r.)

BERLIN

W Berlinie nie ma sportu, którego nie można uprawiać. Ponad pół miliona ludzi jest
zorganizowanych w klubach. Wiele osób uprawia sport na publicznych boiskach
sportowych, czy w jednym z ponad 2500 parków lub otwartych przestrzeniach publicznych
w mieście. Ponad 640 000 berlińczyków jest zorganizowanych w około 2000 klubów
Landessportbund. Oznacza to, że co szósty mieszkaniec Berlina jest członkiem
stowarzyszenia sportowego. Taka sama liczba osób regularnie uprawia sport poza klubami.
Piłka nożna to najpopularniejszy sport w Berlinie, a kolejne ulubione dyscypliny to
gimnastyka, pływanie i jazda na rowerze. Berliński Związek Piłki Nożnej jest największym
stowarzyszeniem sportowym w mieście (ponad 150 000 członków gra w blisko 400
klubach), a następną pod względem liczebności członków jest federacja gimnastyki, licząca
95 000 członków.
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Nowe trendy i zabawy sportowe mają w Berlinie ten sam status co sport klasyczny.
Stale rodzą się nowe dyscypliny miejskie, takie jak np. parkour czy bubble football, które
odpowiadają stylowi życia dużego miasta. Berlińczycy korzystają z „zielonych płuc” stolicy około 30 procent powierzchni Berlina stanowią lasy, parki i tereny zielone. Berlin i jego
okolice oferują niepowtarzalne możliwości uprawiania sportów wodnych. Działa w nim blisko
100 klubów żeglarskich, 60 klubów wioślarskich i 54 kluby kajakowe z 30 000 członków. W
regionie metropolii korzystać można z ponad 3 tys. jezior i 35 rzek. W mieście jest czynnych
ponad 2000 obiektów sportowych, 37 basenów i 25 bezpłatnych letnich kąpielisk. W Berlinie
działa ponad 140 drużyn piłki nożnej, które występują m.in. w 1. i 2. Bundeslidze.
W Berlinie odbywa się rocznie ponad 40 krajowych i międzynarodowych imprez
sportowych. Tradycyjne wydarzenia, takie jak Berlin Marathon lub Berlin Six Days,
Międzynarodowy Festiwal Stadionów Lekkoatletycznych, a także Mistrzostwa Świata i
Europy w różnych dyscyplinach należą do stałego kalendarza imprez w mieście. Od kilku lat
Berlin i Moskwa współpracują ze sobą w zakresie sportu. Celem współpracy jest wymiana
sportowa i udział w zawodach młodzieży w różnych dyscyplinach oraz utrzymywanie i
pogłębianie kontaktów między stowarzyszeniami sportowymi.
Deklaracja misji i wizji Berlina jako metropolii sportowej
Berlin jest jedną z wiodących stolic sportowych na świecie. Ma własną strategię
rozwoju w zakresie sportu określoną na 10 lat oraz misję i wizję. Ambicją władz miasta i jej
mieszkańców jest utrzymanie tej bardzo wysokiej pozycji w rankingu sportowych miast
świata. Strategia odnosi się także do zjawiska udziału sportu w rozwoju metropolitalnej
kultury sportowej i ruchowej. Ważne elementy tej strategii to:


sport dla wszystkich,



sport wzbogaca codzienne życie,



edukacja potrzebuje ruchu,



berlińczycy zajmują się sportem,



obiekty sportowe podnoszą jakość życia.

Sport w Berlinie oferuje różnorodność wielu kultur i je integruje
Misja sportowa Berlina obejmuje rozmaite formy ruchu, zabawy i aktywności
fizycznej, dzięki którym mieszkańcy, niezależnie od płci, wieku, pochodzenia społecznego i
kulturowego, niepełnosprawności fizycznej lub umysłowej, w różnych miejscach
samodzielnie lub we wspólnocie z innymi uprawiają sport, aby poprawić swoją sprawność
fizyczną, a także samopoczucie psychiczne oraz społeczne. Dlatego celem działań miasta
w zakresie sportu w Berlinie jest zachęcenie jak największej liczby osób do uprawiania
sportu. Priorytetem jest zatem projektowanie ofert sportowych dla wszystkich mieszkańców
oraz promocja różnorodnych kultur podejmowania aktywności fizycznej.
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Berlin jako sportowa metropolia konkuruje z innymi niemieckimi i zagranicznymi
miastami oraz regionami. Promowanie wydarzeń sportowych o randze krajowej i
międzynarodowej jest sprawdzonym środkiem marketingu miejskiego i znacząco przyczynia
się do podniesienia atrakcyjności miasta. Dzięki międzynarodowym wydarzeniom, a także
wszechstronnej kulturze sportowej i ruchowej oraz licznym ofertom popularnych sportów
Berlin zyskuje na znaczeniu i uznaniu zarówno w kraju, jak i za granicą. Sport w Berlinie jest
bardzo istotnym czynnikiem wizerunkowym.
Berlin oferuje swoim mieszkańcom szeroką gamę klasycznych i specjalnych obiektów
sportowych. Obiekty te, a także ogólnodostępne tereny rekreacyjne i wypoczynkowe miasta
tworzą ściśle połączoną strukturę ruchu dla aktywności fizycznej mieszkańców.
Zasadniczym celem jest stworzenie kompleksów sportowych, które zostaną zlokalizowane
blisko osiedli mieszkaniowych i powstaną w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwój
ekologicznego. W dalszym etapie rozwoju bazy sportowo -rekreacyjnej Berlina podnoszona
będzie jakość istniejących obiektów sportowych, a ich lokalizacja ma pierwszeństwo przed
ekspansją ilościową. Zarządzanie obiektami sportowymi jest ukierunkowane na
optymalizację ich wykorzystania. Np. kryte i odkryte baseny, których już obecnie w tym
mieście jest dużo, zapewnią mieszkańcom Berlina blisko domu przestrzeń do pływania,
kąpieli, zabawy, relaksu.
Sport w Berlinie jest źródłem inspiracji dla rozwoju gospodarczego i naukowego
miasta. Na znaczeniu zyskuje rynek pracy w obszarze sportu i rekreacji, a miasto jest
zaangażowane w tworzenie nowych instytucji sportowych. Berlin finansuje i promuje sport
wg następujących zasad:


finansowanie rozwoju sportu opartego na publicznej infrastrukturze sportowej jest
zapewnione w perspektywie długoterminowej,



alokacja środków publicznych koncentruje się na tym, by infrastruktura sportowa była
zarządzana w sposób odpowiedzialny społecznie i służyła poprawie jakości życia,



sport wykorzystuje również synergię między sportem a innymi obszarami polityki
społecznej miasta



dzięki finansowaniu sportu testowane są innowacyjne metody jego rozwoju,



wszystkie działania struktur i instytucji publicznych służących zarządzaniu sportem i
jego projektowaniu muszą być skuteczne92.

Berlin: 3 748 148 mieszkańców (wg stanu na 30.12.2018 r.)

92

Sportmetropole Berlin, https://www.berlin.de/sen/inneres/sport/sportmetropole-berlin/, dostęp 14.12.2019.
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BUDAPESZT

Budapeszt jest w roku 2019 Europejską Stolicą Sportu. Aby uzyskać ten tytuł, władze
miasta opracowały program mający na celu podniesienie świadomości mieszkańców na
temat korzyści, jakie niesie uprawianie aktywności fizycznej oraz radości, jaką można
czerpać ze sportu. Zaplanowano wiele imprez dla mieszkańców stolicy Węgier. Budapeszt,
mając silne tradycje sportowe, postanowił oficjalnie uczynić sport sektorem strategicznym.
Poza swoją codzienną strategią w zakresie aktywności fizycznej mieszkańców, działania
Budapesztu w tym roku zdominowały imprezy, które stolica Węgier postanowiła
zorganizować z okazji uzyskania tytułu Europejskiej Stolicy Sportu.
Budapest Urban Games 2019
Czwarte z rzędu Budapest Urban Games (BUG) odbyły się 31 sierpnia i cieszyły się
znacznie większym zainteresowaniem niż kiedykolwiek. W ramach sezonu Europejskiej
Stolicy Sportu - Budapeszt 2019 r. Rada Stołeczna zorganizowała serię bezpłatnych
zawodów w sześciu dyscyplinach sportowych, w tym po raz pierwszy zawody
wspinaczkowe. Pomimo upalnego lata, w czterech miejscach, w których odbywał się
Festiwal Sportu Miejskiego zgromadziły się tysiące widzów. Wielu mieszkańców
uczestniczyło w półmaratonie. Mecze Grundfoot zostały rozegrane w kultowym miejscu – w
Siódmej Dzielnicy, na placu Klauzála, a mecz rozpoczał Lajos Németh. Streetball, jako
prawdziwy sport miejski, przyciągnął wielu graczy i niezliczoną liczbę fanów. Wśród setek
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zawodników wspinających się po ścianach Zamku Buda byli Balázs Baji, brązowy medalista
i mistrz Europy, oraz Erika Szabo, sławna węgierska youtuberka.
Dużym powodzeniem cieszyło się też w tym roku „Przejście” Dunaju. 650 pływaków
popłynęło pod Most Wolności w pobliżu nabrzeża uniwersyteckiego. Swoją drużynę miał
Daniel Gyurta, trzykrotny mistrz olimpijski i dwukrotny mistrz Europy, który udzielił kilku
dobrych wskazówek dotyczących pływania.
W Budapeszcie odbyła się także olimpiada uliczna. Po raz czwarty profesjonaliści i
amatorzy mieli możliwość uprawiania sportu w środowisku miejskim. Celem BUG jest
promocja sportów miejskich i aktywizacja lokalnych drużyn sportowych 93.
Budapeszt: 1 752 704 mieszkańców (wg stanu na 2017 r.)
PARYŻ

Paryż będzie organizatorem Igrzysk Olimpijskich w 2024 roku. Miasto bardzo mocno
to promuje i przygotowuje się do igrzysk organizacyjnie. Na stronie miasta w czytelny
sposób promowane są imprezy oraz miejsca, gdzie można uprawiać sport. Warto także
zwrócić uwagę na zaangażowanie miasta w digitalizację i e-sport – Paryż stolicą e sportu.

Budapeszt, Europejską Stolicą Sportu w 2019 r., https://www.itinari.com/pl/budapest-the-sports-capital-of-europe-in2019-cycling-8xn5, dostęp 14.12.2019.
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Program Senior
Masz ponad 55 lat? Dołącz do programu Paris Sport Seniors, który zapewnia
bezpłatny dostęp do pełnego zakresu zajęć sportowych oferowanych we wszystkich
dzielnicach. Program Paris Sport Seniors obejmuje szeroką gamę dyscyplin, od nordic
walking poprzez taekwondo, aqua gym, soft gym po tenis lub stretching. Program jest
otwarty dla wszystkich seniorów mieszkających w Paryżu i obejmuje 18 działań w 61
różnych miejscach. Aktywności te są proponowane corocznie i trwają nieprzerwanie od
początku października do końca czerwca.
Igrzyska olimpijskie a miasto
Promocja igrzysk olimpijskich to budowanie jednocześnie programów sportowych w
mieście. W ramach dziedzictwa igrzysk olimpijskich i paraolimpijskich miasto Paryż, Paryż
2024 i Francuski Komitet Olimpijski zapraszają do składania wniosków dotyczących
projektów „Edukacja przez sport”. Jest on skierowany do paryskich stowarzyszeń
sportowych, które chcą realizować projekty edukacyjne poprzez sport.
Dzieci i młodzież
Miasto Paryż, Paryż 2024 i Francuski Komitet Olimpijski są przekonane, że sport
może odegrać niezastąpioną rolę w osiąganiu sukcesów edukacyjnych przez dzieci. Kluby
zapewniają rodzinom i szkołom, dostęp do informacji i wiedzy na temat wartości
obywatelskich, zaangażowania i szacunku dla innych poprzez sport 94.
Projekty dla ubogich
Władze miasta zachęcają stowarzyszenia do składania podań o finansowanie
organizacji imprez sportowych i aktywności fizycznej dzieci będących w trudnych warunkach
finansowych95.

Paryż: 2 243 833 mieszkańców (wg stanu na 2013 r.). Duży Paryż zamieszkuje 12 mln
mieszkańców.

94
95

Paryż, https://www.paris.fr/, dostęp 14.12.2019.
Paryż – sport, https://www.paris.fr/sport, dostęp 14.12.2019.
64

SZTOKHOLM

Programem polityki sportowej Sztokholmu zajmuje się Szwedzka Agencja Ochrony
Środowiska, która formułuje zadania krajowe oraz cele polityki sportowej Sztokholmu.
Obecnym priorytetem w strategii miasta jest promowanie aktywności fizycznej osób i grup
uprawianej na świeżym powietrzu. W związku z tym władze miasta publikują sztokholmską
mapę sportową outdoorową.

Aktywność
Administracja sportowa musi aktualizować co roku swoje programy, a proces ten
realizuje we współpracy z zainteresowanymi miejskimi organizacjami sportowymi. Obecnie
szczególnie promowane są kajakarstwo, wspinaczka i pływanie na otwartych akwenach.
Miasto Sztokholm zapewnia cyfrową informację na temat miejsc, w których można
ćwiczyć w plenerze – stockholm.se - usługa Nature Map. Platformy cyfrowe miasta mają być
głównym kanałem informacyjnym dla sztokholmczyków na temat aktualizacji statusu tras
narciarskich i lodowców.

Kampanie informacyjne
Miasto co roku przeprowadza kampanie informacyjne nt. aktywności fizycznej. W tym
roku m.in. na temat dostępności miejskich basenów i hal sportowych oraz aktywności na
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świeżym powietrzu. Kampanie te są realizowane za pomocą Internetu i z wykorzystaniem
FB oraz innych mediów społecznościowych96. Ważnym kanałem informacyjnym dla
mieszkańców uprawiających aktywność fizyczną jest też oznakowanie ulic i przestrzeni
pozamiejskiej. Dzięki niemu użytkownik może uzyskać potrzebne informacje i wskazówki,
np. dotyczące rodzaju możliwych ćwiczeń i ich wykonania, może poznać długość tras i opcje
dostępu do nich. Właściwe oznakowanie torów do ćwiczeń, trasach narciarskich, lodowisk
plenerowych, boisk sportowych, tras rowerowych, a także terenów rekreacyjnych na
świeżym powietrzu ułatwia mieszkańcom miasta aktywność fizyczną i gwarantuje
bezpieczeństwo ćwiczącym97.
Sztokholm: populacja 900 000 mieszkańców (wg stanu na 2018 r.). Powiat Sztokholm:
populacja 2 336 404 mieszkańców.

TORONTO

Miasto wielokulturowe o bardzo atrakcyjnym ukształtowaniu terenu dla aktywności
fizycznej choć z klimatem, który nie pozwala na wielomiesięczne przebywanie w warunkach
ciepłej pogody. Obecność kilkuset parków i skwerów narzuca specjalny sposób rozumienia
obcowania z przyrodą i uprawnia wysiłku fizycznego w tej przestrzeni. Jest to jeden z
zasadniczych celów aktywności miasta. Na każdego mieszkańca przypada 10 drzew, a
także statystycznie więcej pól golfowych niż w jakimkolwiek innym mieście. Rouge Valley

96
97

Sztokholm, https://international.stockholm.se/, dostęp 14.12.2019.
Sztokholm, rośnie. Dla ciebie, https://vaxer.stockholm/globalassets/, dostęp 14.12.2019.
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Park to największy istniejący na świecie teren zielony w obrębie granic miasta – zajmuje
powierzchnię około 5 tysięcy hektarów.
Toronto, położone w pobliżu jeziora Ontario i niezliczonej liczby mniejszych
zbiorników wodnych prowokuje do uprawiania sportów z nimi związanych. Powszechnie
dostępnym sprzętem wodnym jest łódka. Ten rodzaj aktywności fizycznej jest wspierany
przez władze miasta. Departament zieleni, dbający o zachowanie tych przestrzeni w
warunkach zgodnych z poszanowaniem natury, dba także o wyposażenie ich w plenerowy
sprzęt sportowy oraz bezpieczeństwo mieszkańców przebywających w parkach i lasach
uprawiających aktywność fizyczną.
Polityka miasta w zakresie rekreacji fizycznej obywateli Toronto jest nastawiona na
rozumienie tożsamości wielu grup etnicznych, dbałości o popularyzowanie potrzeby ruchu
jako istotnego warunku dla zachowania zdrowia, dbałość o wychowanie fizyczne młodego
pokolenia oraz kultywowanie narodowego sportu wyczynowego jakim jest hokej. Ze względu
na walory miasta jako przestrzeni znakomicie nadającej się do obcowania z czystą przyrodą
władze miasta popularyzują wszelkie formy aktywności fizycznej w tej przestrzeni.
Spędzanie wolnego czasu w tej właśnie przestrzeni jest uznawane w Toronto za
jedną z aktywności fizycznej. Bardzo często zdarza się, że całe liczne grupy narodowe
składające się z wielu rodzin korzystają z infrastruktury sportowej parków spędzając w tym
otoczeniu wiele godzin w wolne od pracy dni.
Toronto dysponuje kilkutysięcznej długości ścieżkami rowerowymi zlokalizowanymi
nie tylko wokół jeziora Ontario, ale także w wielu regionach miasta. Są tak skonstruowane,
że bezkolizyjnie krzyżują się z drogami i autostradami przebiegając pod nimi. Wszelkie
budynki użyteczności publicznej oraz biurowce mają obowiązek tworzenia garaży i
parkingów dla rowerów oraz mopedów elektrycznych.
W Toronto władze miasta bardzo wspierają elektro-mobilność w związku z czym
dopuszcza się jazdę na wszelkiego rodzaju elektrycznych mopedach po ścieżkach
rowerowych pomimo tego, że niektóre z nich dysponują silniami 500 watowymi i osiągają
znaczne prędkości nawet do 32 km/h. Istnieją w Toronto nadzorowane przez władze miasta
i stale aktualizowane szczegółowe mapy terenów rekreacyjnych w formie elektronicznej i
drukowanej.
Szczególną troską władz miasta jest młode pokolenie i ich edukacja w zakresie
sportu i rekreacji, kładzie się na nie wielki nacisk. Wszystkie szkoły są wyposażone w sale
gimnastyczne, boiska czy place zabaw. Kontrole nad tym sprawuje miejski School Board,
niezależna instytucja z ogromną władzą decyzyjną w takich sprawach jak licencjonowanie
poszczególnych publicznych i prywatnych szkół, gdzie ocenie podlega także jakość
obiektów sportowych. Toronto konsekwentnie realizuje program dofinansowania ubogich
dzieci i młodzieży, finansując im zakup sprzętu sportowego a zwłaszcza sprzętu do hokeja,
który jest w Kanadzie sportem narodowym. Korzystanie z lodowisk dla dzieci i młodzieży
jest bezpłatne.
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Władze miejskie Toronto promują i wspierają finansowo następujące kierunki
aktywności fizycznej:


wypoczynek na świeżym powietrzu (parki, skwery),



piesze wędrówki wyznaczonymi ścieżkami, które w zimie są odśnieżane,



jazdę na rowerze,



rozwój fizyczny dzieci i młodzieży,



dbałość o zieleń miejską,



wspieranie sportu i rekreacji poprzez stałe poszerzanie infrastruktury sportowo –
rekreacyjnej, parki, hale ogólnodostępne, publiczne boiska i lodowiska,



subsydiowanie i pomoc finansowa w zakupie sprzętu sportowego 98.

Toronto: liczba mieszkańców: 2 615 060.

98

Toronto, https://www.toronto.ca/community-people/health-wellness-care/, dostęp 14.12.2019.
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7.

Aktywność fizyczna warszawianek i warszawiaków

7.1.

Tło, historia, tradycje

W ostatnich dziesięcioleciach mieszkańcy wielkich aglomeracji, w tym także
warszawiacy, uczestniczyli w znacznym poszerzeniu form i częstotliwości uprawiania
aktywności fizycznej. Miało na to wpływ wiele czynników, ale do zasadniczych
należały rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej Warszawy w ciągu ostatnich
dwudziestu lat oraz zmiany świadomościowe związane z rozwojem cywilizacyjnym.
W ostatnich latach obserwujemy lawinowy wzrost form i technik uprawiania aktywności
fizycznej oraz znaczne poszerzenie grupy osób z nich korzystających. Innymi słowy:
aktywność fizyczna staje się coraz bardziej powszechna.
Sport i aktywność fizyczna są bardzo istotną platformą kształtowania kapitału
społecznego w regionie czy aglomeracji, co ma bezpośredni wpływ na jakość życia
mieszkańców. Ponieważ jakość życia to jedna z zasadniczych determinant atrakcyjności
regionu, także w kontekście wyboru miejsca zamieszkania, dlatego władze samorządowe
powinny nie szczędzić wysiłków, aby wspierać rozbudowę infrastruktury i sprzyjać rozwojowi
wszelkich form tej aktywności99.
Kapitał społeczny jest wiązany z przyjęciem podejścia, że relacje międzyludzkie
mogą̨ stanowić́ źródło zasobów wykorzystywanych do realizacji wielorakich celów. Stosunki
społeczne i sieci powiazań między jednostkami mogą̨ być uznane za wartość dodaną, dzięki
której osiąga się̨ wspólne korzyści w określonych dziedzinach − gospodarce, kulturze czy
polityce. Należy przyjąć, że sport i aktywność fizyczna mieszkańców aglomeracji ma na ten
proces istotny wpływ100.
Jednym z kluczowych zadań samorządu jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców
regionu. Realizacja tego zadania może odbywać się̨ przez działania wykonywane w ramach
zadań własnych lub/i zadań zleconych. Wśród obligatoryjnych zadań własnych jednostki
samorządowej wymienia się między innymi:


dbanie o rozwój kultury fizycznej i sportu, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń
sportowych,



kształtowanie i upowszechnianie życia kulturalnego, w tym organizowanie
i promowanie sztuki, tradycji lokalnych,



utrzymanie gminnych urządzeń i obiektów użyteczności publicznej w tym
obiektów sportowych i rekreacyjnych.

A. Jasiulewicz, Rola sportu i rekreacji fizycznej w kształtowaniu się̨ kapitału społecznego mieszkańców regionu, Szkoła
Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa 2017, s. 2.
100 H. Kotarski, Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój województwa podkarpackiego, Wyd. Uniwersytetu
Rzeszowskiego, Rzeszów 2013.
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Wymienione wyżej zadania wiążą się ściśle z potrzebą organizacji czasu wolnego
mieszkańców. Zgodnie z założeniami koncepcji marketingu terytorialnego, dysponując
odpowiednimi zasobami władze samorządowe powinny umożliwiać swoim mieszkańcom
spędzanie wolnego czasu w miejscu ich zamieszkania, w sposób i warunkach
odpowiadających ich oczekiwaniom101.
Poza działaniami związanymi z organizacją warunków dla aktywności fizycznej
mieszkańców ważną społecznie i marketingowo rolę pełni sport wyczynowy. Zaspokaja on
naturalne potrzeby budowania satysfakcji mieszkańców z uczestnictwa w atrakcyjnych
wydarzeniach, jednocześnie wzmacniając ich identyfikację z ulubioną drużyną czy
sportowcem. Rola miasta w tym procesie jest niesłychanie istotna, pełni ono bowiem tutaj
nie tylko funkcję sponsora wspierającego drużynę czy wybitną zawodniczkę lub zawodnika
związanego z miastem, ale także inicjatora ważnego dla każdego samorządu procesu
emocjonalnej akceptacji dla jego działań z tymi mieszkańcami, którzy są kibicami i
sympatykami sportu.
Sport wyczynowy stanowi obecnie skuteczny instrument budowy wizerunku miasta
nowoczesnego i przyjaznego nie tylko dla swoich mieszkańców, ale także dla
wielotysięcznej rzeszy kibiców sportowych z innych regionów Polski i zagranicy. Turystyka
sportowa poza walorami emocji sportowych przynosi bardzo wymierne korzyści finansowe
zarówno organizatorom, jak również miastom, które czerpią z tego tytułu także wielorakie
korzyści pozafinansowe.

7.2

Sport wyczynowy

Zawodnicy warszawskich klubów sportowych zdobywają czołowe lokaty we
współzawodnictwie we wszystkich kategoriach wiekowych. Stanowią ponad 30%
reprezentacji Polski na igrzyska olimpijskie i przynoszą Polsce
i Warszawie ponad 20% olimpijskich medali. Zawodnicy stołecznych klubów sportowych
stanowią ponad 45% kadr narodowych 102.
W Warszawie działają także zespoły klasyfikowane w czołówce polskich ekstraklas
sportowych w dyscyplinach zespołowych i liderzy w sportach indywidualnych. Stanowią oni
bardzo istotne grono propagatorów aktywności fizycznej wśród młodzieży i warszawiaków.
To także bardzo cenny kapitał wizerunkowy miasta, podobnie jak imprezy sportowe
organizowane w ramach trwającej już na dobre rywalizacji miast w pozyskiwaniu kibiców
spoza ich granic103.

H. Kotarski, Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój województwa podkarpackiego, Wyd. Uniwersytetu
Rzeszowskiego, Rzeszów 2013, s. 34.
102 BSiR Urząd m.st. Warszawy, PKOl.
103 Raport warsztat grupy roboczej sport kwalifikowany, 9.12.2019 r., BSiR Urząd m. st. Warszawy.
101
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7.3

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży

W ostatnich latach w Warszawie wypracowano nowy program szkolenia sportowego
dzieci i młodzieży. System oparty na nowych zasadach działa od 2013 roku. Realizowany
jest głównie poprzez programy dotacyjne dla stowarzyszeń kultury fizycznej na szkolenie i
współzawodnictwo sportowe. Obejmuje treningi uczestników oraz zgrupowania zawodnicze,
a także udział w zawodach sportowych na szczeblu regionalnym i krajowym dzieci i
młodzieży zamieszkałych na terenie m.st. Warszawy. W zakres zadania wchodzą:
prowadzenie szkolenia stacjonarnego, organizacja zgrupowań sportowych oraz udział we
współzawodnictwie w dyscyplinach sportowych i rocznikach objętych współzawodnictwem w
ramach ogólnopolskiego „Systemu Sportu Młodzieżowego”, określonych regulaminem
współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży zatwierdzonym przez Ministra Sportu i
Turystyki.
W 2018 roku dofinansowano w stolicy w konkursach ogólnomiejskich 192 podmioty,
które prowadziły szkolenie w 44 dyscyplinach sportowych dla 27 674 zawodników.
Wydatkowana kwota wyniosła 17 077 964 zł. Dyscypliny z największą liczbą uczestników
szkolenia:
1. piłka nożna – 11 325 zawodników,
2. judo – 3 510 zawodników,
3. piłka siatkowa – 1 642 zawodników.
Tabela 7.3.1. Liczba uczestników szkolenia objętych dofinansowaniem w działaniach
ogólnomiejskich przez Biuro Sportu i Rekreacji 2013 – 2019.

Kwoty, jakie wydatkowano na ten cel w latach 2015-2019 przedstawiają się następująco:
2015 - 15 154 919 zł
2016 - 15 495 853 zł
2017 - 17 591 733 zł
2018 - 17 077 964 zł
2019 - 19 216 536 zł
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Tabela 7.3.2. Liczba uczestników szkolenia objętych dofinansowaniem m.st. Warszawy na
poziomie Dzielnic 2018 – 2019.

Na poziomie Dzielnic, podobnie jak na poziomie ogólnomiejskim, najczęściej
wybieraną dyscypliną sportu jest piłka nożna chłopców104. Świadczy to o zdecydowanej
dominacji tej formy sportu nad innymi, a także o większym udziale w sporcie chłopców niż
dziewcząt.
Sport kwalifikowany, mimo swej specyfiki i ograniczonej dostępności, stanowi istotne
wsparcie form aktywności fizycznej dla mieszkańców Warszawy. Osoby nastawione na
bardziej intensywne uprawianie sportu realizują swoją aktywność fizyczną poprzez bardziej
zaawansowane formy, uwzględniające popularne dyscypliny sportowe, dostępne w
wybranych klubach i obiektach sportowych. Warszawa wspiera organizacje pozarządowe stowarzyszenia kultury fizycznej oraz fundacje, w zakresie organizacji zajęć sportowych,

104

Ankieta Dzielnic, wrzesień 2019, BSiR Urząd m.st. Warszawy.
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treningów i rozgrywek w ramach zadania: szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i
młodzieży w wybranych dyscyplinach sportu. Zajęcia sportowe w ramach szkolenia i
współzawodnictwa sportowego dedykowane są najmłodszym mieszkańcom Warszawy –
dzieciom i młodzieży szkolnej. Obejmują głównie najbardziej popularne dyscypliny
sportowe: piłkę nożną, pływanie, sporty walki, piłkę siatkową. Realizowane są głównie przez
uks-y (uczniowskie kluby sportowe), często na obiektach przyszkolnych lub w innych
miejscach lokalnych, i wypełniają ofertę aktywności fizycznej blisko domu. Ich głównym
celem jest trening sportowy, rywalizacja sportowa i osiąganie wyników sportowych.
Naturalną konsekwencją prowadzenia w Warszawie skutecznego szkolenia
sportowego dzieci i młodzieży jest organizacja Warszawskiej Olimpiady Młodzieży, która
jest najbardziej efektywnym zwieńczeniem tych działań. Wpisuje się ona
w system ogólnopolskiego współzawodnictwa sportowego młodzieży, angażujący na
szeroką skalę uczniów szkół podstawowych i średnich stolicy. Warszawa zajmuje
I miejsce we współzawodnictwie zarówno wojewódzkim, jak i ogólnopolskim. Zawody
organizowane są na poziomie szkolnym, dzielnicowym oraz stołecznym, finały – na
poziomie województwa. W 2018 roku struktura uczestnictwa w Warszawie była następująca:




4 070 zawodników i zawodniczek ze 130 szkół podstawowych,
5 007 zawodników i zawodniczek ze 135 szkół podstawowych i gimnazjów,
1 730 zawodników i zawodniczek z 75 szkół ponadgimnazjalnych.

Wykres 7.3.1. Warszawska Olimpiada Młodzieży w relacji szkolnej. Liczba uczestników.
Zawody dzielnicowe/zawody stołeczne 2014 – 2018.
Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży realizowane w stolicy wyróżnia się na tle
innych regionów kraju.
Stypendia i nagrody sportowe
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Jedną z form wspierania aktywności fizycznej mieszkańców w sferze sportu jest system
stypendiów i nagród sportowych.
Stypendium sportowe m.st. Warszawy przyznawane jest najzdolniejszym warszawskim
sportowcom oraz ich trenerom. Obecnie program stypendialny realizowany jest na podstawie
uchwały nr LXI/1639/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 08 lutego 2018 r. w sprawie określenia
szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości
stypendiów sportowych m.st. Warszawy.
Środki finansowe wydatkowane ogółem w latach 2015-2019 oraz liczba przyznanych
stypendiów:
2015
2016
2017
2018
2019

1 240 847,32 zł
1 899 745,88 zł
2 101 232,02 zł
3 329 712,55 zł
4 569 886,61 zł

liczba stypendystów
liczba stypendystów
liczba stypendystów
liczba stypendystów
liczba stypendystów

305
374
355
416
453

Środki finansowe na rok 2020 – plan 5 020 000,00 zł
Nagrody sportowe m.st. Warszawy
Nagrody sportowe m.st. Warszawy realizowane są aktualnie na podstawie uchwały nr
LXI/1640/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 08 lutego 2018 r w sprawie Nagrody Sportowej
m.st. Warszawy oraz wyróżnień sportowych m.st. Warszawy dla zawodników i ich trenerów
za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla innych osób za wysokie osiągnięcia w działalności
sportowej. Nagrodę może otrzymać zawodnik również w Plebiscycie na Najlepszego
Sportowca Roku.
Nagrody sportowe m.st. Warszawy za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie
międzynarodowym (wraz z Plebiscytem na Najlepszego Sportowca Warszawy) otrzymało
w latach 2015-2019 łącznie 235 zawodników i trenerów na łączną kwotę 1 072 025,00 zł.
7.4.

Sport osób z niepełnosprawnościami

Warszawa realizuje różne działania sportowe skierowane do osób z
niepełnosprawnościami, w tym:


szkolenie stacjonarne,



obozy sportowe,



współzawodnictwo sportowe.

Biuro Sportu i Rekreacji wspiera sport osób z niepełnosprawnościami poprzez organizację
międzynarodowych imprez sportowych, szkolenie i współzawodnictwo sportowe oraz
program Niepełnosprawny – sprawniejszy. Co roku uczestniczy w tych działaniach
realizowanych na poziomie ogólnomiejskim średnio około 600 osób. Działania te są
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współfinansowane przez m.st. Warszawa w trybie konkursów dla organizacji
pozarządowych. Do działań tych należały:
Konkursy dla organizacji pozarządowych na organizację imprez sportowych oraz
szkolenia i współzawodnictwa sportowego
2015 rok – konkursy:
Organizacja międzynarodowej imprezy sportowej w ramach sportu osób z
niepełnosprawnościami – 40.000 zł (dofinansowano 1 imprezę – dyscyplina: AMP FUTBOL)
Szkolenie i współzawodnictwo sportowe osób z niepełnosprawnościami – 390.000 zł
(dofinansowano 10 podmiotów – liczba uczestników: 513)
Realizacji programu pn. „Niepełnosprawny – sprawniejszy” – 50.000 zł (dofinansowano 2
podmioty –liczba zapisanych uczestników: 73 w pływaniu)
2016 rok – konkursy:
Organizacja międzynarodowej imprezy sportowej w ramach sportu osób z
niepełnosprawnościami – 70.000 zł (dofinansowano 2 imprezy – dyscypliny: AMP FUTBOL,
szermierka)
Szkolenie i współzawodnictwo sportowe osób z niepełnosprawnościami – 400.000 zł
(dofinansowano 14 podmiotów – liczba uczestników: 821)
Realizacji programu pn. „Niepełnosprawny – sprawniejszy” – 50.000 zł (dofinansowano 2
podmioty – liczba zapisanych uczestników: 70 w pływaniu)
2017 rok – konkursy:
Organizacja międzynarodowej imprezy sportowej w ramach sportu osób z
niepełnosprawnościami – 70.000 zł (dofinansowano 2 imprezy – dyscypliny: AMP FUTBOL,
szermierka)
Szkolenie i współzawodnictwo sportowe osób z niepełnosprawnościami – 396.500 zł
(dofinansowano 10 podmiotów – liczba uczestników: 667)
2018 rok – konkursy:
Organizacja międzynarodowej imprezy sportowej w ramach sportu osób z
niepełnosprawnościami – 75.000 zł (dofinansowano 2 imprezy – dyscypliny: AMP FUTBOL,
szermierka)
Szkolenie i współzawodnictwo sportowe osób z niepełnosprawnościami – 400.000 zł
(dofinansowano 13 podmiotów – liczba uczestników: 587)
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Organizacja integracyjnej imprezy sportowo - rekreacyjnej dla osób z
niepełnosprawnościami – 25.000 zł (dofinansowano 1 podmiot)
2019 rok – konkursy:
Organizacja międzynarodowej imprezy sportowej w ramach sportu osób z
niepełnosprawnościami – 200.000 zł (dofinansowano 4 imprezy – dyscypliny: AMP
FUTBOL, szermierka, piłka nożna (onkoliga), piłka siatkowa)
Organizacja integracyjnej imprezy sportowo - rekreacyjnej dla osób z
niepełnosprawnościami – 25.000 zł (dofinansowano 1 podmiot)
Szkolenie i współzawodnictwo sportowe osób z niepełnosprawnościami – 455.000 zł
(dofinansowano 11 podmiotów – liczba uczestników: 580)
Stypendia i nagrody sportowe
Program stypendialny skierowany jest również do zawodników uprawiających sport osób
niepełnosprawnych, a także dla ich trenerów, którzy spełniają warunki do otrzymania
stypendium sportowego olimpijskiego m.st. Warszawy.
Środki finansowe wydatkowane ogółem w latach 2015-2019 oraz liczba przyznanych
stypendiów:
2015
2016
2017
2018
2019

76 500,00 zł
99 000,00 zł
137 700,00 zł
353 600,00 zł
481 800,00 zł

liczba stypendystów
liczba stypendystów
liczba stypendystów
liczba stypendystów
liczba stypendystów

14
13
14
20
23

Łącznie w latach 2015-2019 stypendia otrzymało 84 zawodników, łączna wysokość środków
1 148 600,00 zł.
Nagrodę może otrzymać zawodnik niepełnosprawny, który w roku poprzedzającym rok
przyznania nagrody był medalistą we współzawodnictwie międzynarodowym w dyscyplinach
i konkurencjach programu igrzysk: paraolimpijskich i głuchych. Nagrodę może otrzymać
zawodnik niepełnosprawny również w Plebiscycie na Najlepszego Sportowca
Niepełnosprawnego Roku.
Razem na nagrody dla osób z niepełnosprawnościami w latach 2015–2019 przeznaczono
kwotę 225 175,00 zł. Otrzymało je łącznie 31 zawodników.
Łącznie na stypendia sportowe oraz nagrody sportowe dla osób z niepełnosprawnościami w
latach 2015–2019 przeznaczono kwotę 1 373 775,00 zł.

7.5.

Rekreacja fizyczna – wyniki badań – formy, bariery

W 2018 roku na zlecenie Biura Sportu i Rekreacji oraz Biura Marketingu miasta
stołecznego Warszawy przeprowadzono badanie aktywności fizycznej mieszkańców stolicy.
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Celem badania było określenie stopnia aktywności sportowej mieszkańców Warszawy w
podziale na wybrane cechy demograficzno-społeczne105. Analizie poddano sporty i
aktywność fizyczną przekraczającą 30 minut 3 razy w tygodniu. Otrzymano następujące
wyniki:





46% mieszkańców Warszawy w wieku 15 lat i więcej podejmuje aktywność fizyczną
przekraczającą 30 minut 3 razy w tygodniu,
żadnej aktywności fizycznej tyle trwającej nie podejmuje 53% badanych,
większą aktywnością fizyczną wykazują się mężczyźni, z których 55% podejmuje ją
dłużej niż 30 minut w tygodniu,
wśród kobiet odsetek ten wynosi 38%.

Aktywność fizyczna warszawiaków jest skorelowana z ich wiekiem. Najwięcej osób
uprawiających sport lub ćwiczenia fizyczne przez co najmniej 30 minut w tygodniu znajduje
się w grupie wiekowej 15–19 lat. Ich odsetek wynosi 91%. Odsetek ten spada stopniowo
wraz z wiekiem i wśród osób w wieku 65 + wynosi najmniej, bo tylko 19% tygodniowo.
Największą aktywnością fizyczną wykazują się osoby z wykształceniem wyższym.
67% z nich uprawia sport przez co najmniej 30 minut tygodniowo. Najmniej warszawiaków
podejmujących aktywność fizyczną jest wśród osób z wykształceniem zasadniczym
zawodowym – to tylko 23%. Największą aktywnością fizyczną wykazują się mieszkańcy
Warszawy, którzy określają swoją sytuację materialną jako raczej dobrą – 64% z nich
uprawia sport lub ćwiczenia przez co najmniej 30 minut tygodniowo. Osoby w złej lub
bardzo złej sytuacji materialnej podejmują aktywność fizyczną bardzo rzadko lub wcale.
Mieszkańcy Warszawy, którzy podejmują aktywność fizyczną przekraczającą 30 minut
tygodniowo, najczęściej wybierają ćwiczenia na siłowni – 33% oraz bieganie – 30%. Na
kolejnych miejscach znajdują się: jazda na rowerze – 26%, szybkie spacery – 24% oraz
pływanie – 21%. Wśród innych aktywności, które wskazało 1% badanych, najczęściej
wymieniano fitness i jogę.
Aktualnie widoczna jest tendencja do odchodzenia w uprawianiu aktywności fizycznej od
sportów zespołowych na rzecz dyscyplin indywidualnych. Dziś rzadziej gra się w siatkówkę
czy koszykówkę niż uprawia bieganie, jazdę na rowerze czy spacery, np. Nordic walking.

105

Badanie Aktywność sportowa warszawiaków w 2018 r., BSiR Urząd m.st. Warszawy, Warszawa 2019.
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Rys. 7.5.1. Aktywność fizyczna warszawiaków.
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Aktywność fizyczna, zdrowie oraz jakość życia, uznawana za jeden z zasadniczych
elementów dobrostanu człowieka, są ze sobą ściśle powiązane. Obecnie głównymi
czynnikami ryzyka powstawania chorób są siedzący tryb życia i stres, któremu można
przeciwdziałać poprzez aktywność fizyczną. Każdy, kto zwiększa poziom własnej
aktywności fizycznej, może osiągnąć korzyści zdrowotne bez względu na wiek.
Zgodnie z danymi statystycznymi GUS za rok 2016106 głównym motywem
uczestnictwa Polaków w sporcie i rekreacji ruchowej były:





przyjemność i rozrywka: 59% badanych,
chęć utrzymania kondycji fizycznej oraz zachowania właściwej sylwetki: 24%
badanych,
poprawa zdrowia (na zalecenie lekarza): 11% badanych,
pozostałe motywy (ze względu na spotkania ze znajomymi, na uprawianie
aktywności ruchowej w przeszłości i inne): 6 % badanych.

Motywy uczestnictwa Polek i Polaków w sporcie lub rekreacji determinowały takie
czynniki jak wiek, wykształcenie, stan cywilny, miesięczny dochód oraz miejsce
zamieszkania.
Uwarunkowania te zostały potwierdzone w badaniu jakościowym z czerwca 2019 r.
„Sportowa Warszawa” przeprowadzonym dla m.st. Warszawy107. Badanie wykazało, że
aktywności sportowe podejmowane są zarówno w trosce o zdrowie i kondycję (własną i
bliskich), sylwetkę i lepsze samopoczucie, ze względu na radość i satysfakcję, jak i z
powodów towarzyskich i rodzinnych. Młodsi badani podkreślali potrzebę dbania o kondycję i
sprawność, dla starszych priorytetem było zdrowie. Najczęściej podejmowane aktywności
to: spacery, np. Nordic walking, bieganie, jazda na rowerze, gry zespołowe (ulubiona
dyscyplina to piłka nożna), pływanie, fitness i siłownia, w tym siłownia plenerowa, doceniana
głównie przez respondentów powyżej 35. roku życia. Badanie udzieliło odpowiedzi na
pytanie, co stanowi główne bariery dla warszawiaków w uprawianiu aktywności fizycznej
oraz wskazało sposoby na ich przezwyciężenie.
Główne bariery utrudniające podejmowanie aktywności fizycznej wśród
warszawiaków to:

106
107



Brak wolnego czasu dotyczy głownie osób zajmujących się jednocześnie pracą
zawodową i dziećmi oraz osób pracujących i uczących się.



Bariera mentalna. Są osoby, które nie uprawiały nigdy regularnie żadnej aktywności
fizycznej, a co za tym idzie nie mają nawyku uprawiania sportu.



Ograniczenia zdrowotne dotyczą zarówno osób starszych jak i osób, które wcześniej
nie ćwiczyły i obawiają się, że bez pomocy instruktora mogą nabawić się kontuzji.

GUS, Uczestnictwo w sporcie i rekreacji ruchowej w 2016 r., Rzeszów 2017.
Badanie Sportowa Warszawa. Raport z badania jakościowego czerwiec 2019, BSiR Urząd m.st. Warszawy.
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Stan zdrowia utrudnia, a czasem całkowicie uniemożliwia wykonywanie pewnych
aktywności fizycznych.


Nieznajomość oferty brak wiedzy na temat obiektów i możliwości ich wykorzystania.
Często o imprezach i wydarzeniach dowiadujemy się zbyt późno.



Mała dostępność obiektów/ofert dotyczy szczególnie gier zespołowych. Boiska są
często mocno oblegane przez co trudno je zarezerwować dla grupy. Problemem jest
również wczesna pora ich zamykania.



Ograniczenia finansowe dotyczą głownie osób starszych i najmłodszych ale również
grupy osób w wieku średnim. Osoby znajdujące się w gorszej sytuacji majątkowej w
pierwszej kolejności rezygnują z dóbr ekskluzywnych, za jakie postrzegany jest
dostęp do kultury i sportu.



Zła jakość powietrza np. smog.



Inne zainteresowania np. Internet, telewizja, gry video108.

Możliwe sposoby na przezwyciężanie barier utrudniających podejmowanie
aktywności fizycznej:


Rozbudowa infrastruktury bliżej domów, tak by każdy mógł dojść do takiego miejsca
w kilka minut



Rozbudowa sieci dróg rowerowych, szczególnie ważne dla osób dużo pracujących,
którzy dzięki temu będą mogli swobodnie i bezpiecznie dostać się do pracy rowerem



Stosowanie zachęty dla osób uprawiających aktywność fizyczną np. program
lojalnościowy w OSiR-ach



Budowa infrastruktury sportowej w pobliżu węzłów komunikacyjnych, stacji metra,
dworców autobusowych



Współpraca z podmiotami prywatnymi zarządzającymi obiektami sportowymi



Udostępnianie informacji o ofercie sportowej na ogólnomiejskich portalach, mediach
społecznościowych, ale również w komercyjnych mediach lokalnych np. TVN
Warszawa



Rozbudowa infrastruktury dostępnej nieodpłatnie



Zaangażowanie w promocje aktywności osób znanych, niekoniecznie sportowców,
ale cieszących się autorytetem w społeczności lokalnej

Raport warsztat grupy roboczej aktywność fizyczna mieszkańców, Warszawa 10.07. 2019 r., BSiR Urząd m.st.
Warszawy; Badanie Sportowa Warszawa. Raport z badania jakościowego czerwiec 2019 r., BSiR Urząd m.st. Warszawy
2019.
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Pomoc wykwalifikowanej kadry trenerskiej, która nauczy odpowiednich ćwiczeń
osoby niedoświadczone, ale również dotknięte różnymi schorzeniami



Podejmowanie działań proekologicznych mających na celu poprawę jakości
powietrza.

7.6.

Prognozowane tendencje i mody

Zgodnie z ogólnoświatowymi tendencjami warszawiacy chętnie uprawiają aktywność
fizyczną, przez co nie tylko zaspokajają naturalną potrzebę ruchu, ale przyczyniają się też
do profilaktyki zdrowotnej i współtworzą model życia właściwy rozwiniętej europejskiej
cywilizacji.
Z jednej strony aktywność ta stanowi antidotum na pogłębiające się niekorzystne
konsekwencje intensywnej aktywności zawodowej oraz życia w dużych aglomeracjach, w
tym choroby zawodowe i powszechnie towarzyszący wszystkim stres, a z drugiej strony jest
formą konsumpcji nowoczesnej kultury masowej, której wyróżnikiem stał się m.in. ruch w
rozumieniu wysiłku fizycznego.
Upowszechnianiu tego zjawiska towarzyszy nowoczesna technologia, znajdująca
zastosowanie w hi-tecowych akcesoriach, obecnie łatwo dostępnych np. opaska fitness na
rękę, monitorująca aktywność fizyczną połączona ze smartfonem, rejestrującym
automatycznie wynik treningu na profilu Facebooka po to, aby był widoczny nie tylko dla
kolegi, ale także dla szefa. Słuchawki połączone z pilotem oraz mikrofonem dzięki czemu
można swobodnie uprawiać sport i słuchać muzyki czy rozmawiać przez telefon.
Prawdziwym hitem okazuje się zegarek smartwatch z funkcją pulsometru, pomiaru kalorii
czy ciśnienia. Coraz bardziej nowoczesna jest odzież do uprawiania sportu, która jest także
łatwo dostępna. Pragnienie posiadania tych atrybutów współczesności staje się coraz
bardziej powszechne i bywa jednym z zasadniczych powodów, dla których ludzie podejmują
aktywność fizyczną, przynależąc do grupy osób aktywnych, a więc pozytywnie
wyróżniających się na tle osób biernych.
W taki sposób aktywni sportowo zmieniają swój wizerunek, którego cennym
atrybutem staje się uczestnictwo w nowym stylu życia, przynależność do nowej grupy osób
aktywnych, a także korzystanie z hi-tecowych akcesoriów. Utożsamianie się z takim stylem
życia daje poczucie nowego rodzaju satysfakcji a nawet prestiżu
z przynależności do nowoczesnej społeczności wielkiej aglomeracji.
Nie bez znaczenia dla kreowania postaw uczestnictwa w nowoczesnej aktywności
fizycznej jest też utożsamianie się za pośrednictwem wszechobecnych mediów ze wzorami
zaczerpniętymi ze środowiska celebrytów i gwiazd sportu. Mamy tu do czynienia z
transferem wizerunku „wzorców”, a więc celebrytów, gwiazd sportu, na szeroko
uczestniczące w aktywności fizycznej rzesze osób starających się upodobnić do swoich
„idoli”.
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Czy można mówić o tworzeniu się współczesnej tradycji, kultywowaniu aktywności
fizycznej wśród mieszkańców stolicy? Symptomy tego zjawiska są już wyraźnie widoczne,
zwłaszcza gdy obserwujemy całe rodziny uprawiające w wolnym czasie aktywność fizyczną
oraz ścieżki rowerowe, coraz liczniej obecne w infrastrukturze aglomeracji Warszawy,
siłownie plenerowe, nowoczesne przyszkolne boiska, ścianki wspinaczkowe i inne.
Powszechnym elementem krajobrazu warszawskich ulic stały się też osoby
przemieszczające się po mieście na rowerach, ubrane w nowoczesną, sportową odzież.
Warto zauważyć, że pojawienie się ich w takim stroju na wernisażu sztuki czy w galerii
przestaje być nietaktem - to swoisty znak naszych czasów. W ten sposób osoby
uprawiające aktywność fizyczną coraz powszechniej stają się istotną częścią miejskiej
społeczności, wymagającą nie tylko większej niż dotąd akceptacji, ale także rozwoju bazy
umożliwiającej uprawianie aktywności fizycznej oraz zaspakajania przez władze miejskie
potrzeb tej coraz liczniejszej i coraz bardziej opiniotwórczej grupy mieszkańców stolicy.
Ponadto w okresie ostatnich dziesięciu lat na znaczny wzrost aktywności fizycznej
warszawiaków miały wpływ:

7.7.



zmiana świadomości społecznej dotycząca korzyści, jakie płyną ze zdrowego
stylu życia,



zmiany gospodarcze, podnoszenie się poziomu życia,



rozwój kapitału ludzkiego Warszawy,



działania samorządu,



działania sektora pozarządowego,



działania sektora prywatnego,



migracja ludności,



zmiana struktury wiekowej (wzrastająca liczba ludności w wieku 60+),



współpraca europejska.

Spojrzenie na grupy warszawianek i warszawiaków

Według opublikowanej przez Główny Urząd Statystyczny w 2017 roku
eksperymentalnej prognozy, faktycznie zamieszkałej ludności do 2030 roku w Warszawie,
wciąż będzie przybywać, jednak w wolniejszym tempie. Do 2020 roku dynamika wzrostu
będzie podobna do obecnie występującej (+0,5% rocznie). W późniejszych latach będzie
stopniowo spadać i w 2030 roku Warszawa zanotuje 0,2% wzrostu ogólnej liczby ludności,
która wyniesie 1,84 mln. Do 2030 roku na zbliżonym poziomie utrzyma się liczba osób
najmłodszych w wieku 0–14 lat oraz grupa wiekowa od 60 (kobiety) i 65 (mężczyźni) do 79
lat. Nastąpi natomiast spadek o 17% liczby osób w wieku produkcyjnym mobilnym (18–44
lata). Równocześnie wzrośnie liczba młodzieży w wieku 15–17 lat (+49%), grupa osób w
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wieku od 45 do 59 lat (kobiety) i 64 lata (mężczyźni) (+44%) oraz osób najstarszych w wieku
80+ (+20%)109.
Sytuacja demograficzna w dzielnicach Warszawy będzie ulegała zróżnicowaniu. Już
w chwili obecnej można wskazać dzielnice szybko starzejące się. Najwięcej osób w wieku
poprodukcyjnym (60+) mieszkało w roku 2010110 na Mokotowie, Pradze Południe, w
Śródmieściu, na Bielanach, Targówku i Woli. Dzielnice o średniej przeciętnej wysokości
wieku to Ochota, Ursynów, Bemowo, Żoliborz, Wawer, Praga Północ, Ursus, Włochy,
Białołęka. Najmniej osób w wieku poprodukcyjnym mieszkało w Rembertowie, Wilanowie i w
Wesołej.
Zmiany liczby ludności Warszawy są zróżnicowane terytorialnie i przebiegają inaczej
w poszczególnych dzielnicach. Porównanie liczby mieszkańców pomiędzy 2007 a 2017 r.
pokazuje, że największy nominalny wzrost wystąpił na Białołęce – o 36,6 tys. osób (+44%).
Drugi w kolejności jest Wilanów – 21 tys. mieszkańców więcej. Oznacza to, że w 2017 r.
dzielnica ta miała ponad dwukrotnie więcej ludności (+125%) niż 10 lat wcześniej. Wzrost
liczby ludności wystąpił również w Ursusie (+21%), Wesołej (+15%), Wawrze (+12%), na
Bemowie (+11%), Żoliborzu (+6%), we Włochach (+6%), w Rembertowie (+6%) i na
Ursynowie (+3%). Zmiany nieprzekraczające 1% zaobserwowano na Targówku i Woli.
Największy spadek ogólnej liczby ludności wystąpił w Śródmieściu – o 13,9 tys. osób (-11%)
i na Pradze-Północ – o 7,6 tys. osób (-10%). Ubytki miały miejsce też na Ochocie (-9%),
Mokotowie (-4%), Pradze-Południe (-3%) i na Bielanach (-2%)111.
Zmiany liczby ludności w dzielnicach oraz zmiany w strukturze wiekowej
mieszkańców w dzielnicach to czynniki konieczne do uwzględnienia podczas budowania
oferty sportowo-rekreacyjnej.

7.8.

Ukryte potencjały

Wyraźnie nasila się tendencja do uprawiania aktywności fizycznej w otwartych
przestrzeniach czego dowodzą doświadczenia takich miast jak Sztokholm czy Toronto –
patrz Rozdz. 6. Obcowanie z przyrodą, zwłaszcza wolną od zanieczyszczeń przemysłowocywilizacyjnych, cieszy się szczególną popularnością i stanowi obecnie, szczególnie
akceptowany trend wpisujący się także w działania mające na celu dbanie o czyste
środowisko naturalne. Odpowiada to ogólnoświatowemu kierunkowi działań
odpowiedzialnych społecznie, także tych z obszaru Społecznej Odpowiedzialności Biznesu
CSR (Corporate Social Responsibility). Ochrona środowiska naturalnego to także jedno z

Statystyka Warszawy nr 1/2019, Biuro Marketingu Miasta, Urząd m.st. Warszawy, Warszawa 2019, s. 9.
GUS, 2010.
111 Statystyka Warszawy nr 1/2019, Biuro Marketingu Miasta, Urząd m.st. Warszawy, Warszawa 2019, s. 5.
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najważniejszych wyzwań dla młodych pokoleń, zwłaszcza tych najbardziej nowoczesnych i
aktywnych fizycznie.
Uprawianie aktywności fizycznej jako przejaw dbałości o zdrowie bardzo często idzie
w parze ze świadomym, zdrowym odżywianiem i potrzebą życia w zdrowym otoczeniu
naturalnym. Nieodłączne temu stylowi życia są też preferowane nowe, przyjazne
środowisku techniki pozyskiwania energii elektrycznej, segregowanie i rekultywowanie
odpadów, oszczędzanie energii i żywności oraz dbanie o zdrowie, także poprzez
wegetarianizm, coraz częściej preferowany przez warszawiaków.
Do nowoczesnych form aktywności fizycznej należą gry miejskie, których
prekursorami byli w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku warszawscy harcerze,
organizujący m.in. rajd miejski pod nazwą „Arsenał”. Stały się one także istotnym
elementem marketingu miasta i atrakcji turystycznych.
Bardzo ciekawe i nowoczesne propozycje organizacji szkoleń i zajęć wychowania
fizycznego w szkołach podstawowych wprowadza oryginalny, upowszechniony przez
Wydawnictwo Calzetti&Mariucci, znaną europejską markę w zakresie wydawnictw
poświęconych sportowi i rekreacji, podręcznik Metodo movi-lectio112 autorzy: Vincenzo
D'Onofrio, Antonella Spani. To nowa metoda organizacji aktywności fizycznej dzieci na
możliwie małej powierzchni z uwzględnieniem nowoczesnych, bardzo dynamicznych technik
aktywności fizycznej i wzajemnej akceptacji wielokulturowej.
Aktywność fizyczna w wybranych formach jej realizacji może mieć charakter twórczy.
Jedną z jej najstarszych form, będącą jednocześnie sposobem wyrazu artystycznego i
przekazywania emocji jest taniec. Działania interdyscyplinarne łączące aktywność fizyczną z
elementami sztuki (np. plastyki, muzyki, teatru, tańca) czy architektury i projektowania
przestrzeni miejskiej są widoczne w aranżacji placów i ulic.
Warto zwrócić uwagę na formy aktywności fizycznej łączące ruch z muzyką, jak np.
aerobik czy zumba. Takich przykładów na synergię aktywności fizycznej i kulturalnej można
znaleźć więcej. Warto podkreślić, że w związku z coraz szerszym uczestnictwem
mieszkańców w aktywności fizycznej zmniejszać się może dystans do ich aktywności w
zakresie kultury i obie te dziedziny mogą stawać się coraz bliższe sobie, tworząc naturalną
synergię.
W wyniku inwestycji miasta w rozwój obu tych dziedzin otwierają się nowe atrakcyjne
przestrzenie prezentacyjne, a także plenerowe umożliwiające wykorzystanie wielu nowych
technik twórczych, takich jak instalacja, flashmob (spontaniczny udział mieszkańców w
aranżowanych artystycznie formach ruchu), performance, happening.
Uprawiana masowo i indywidualnie aktywność fizyczna staje się coraz częściej
atrakcyjnym tworzywem, techniką realizacyjną czy twórczą dla przekazu artystycznego.

112

V. D'Onofrio, A. Spani, Metodo movi-lectio, Torgiano 2019.
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Przykładem na to są sesje fotografii Grupy Artystycznej Łódź Kaliska, działania artystyczne
w zakresie aktywności artystycznej Fundacji Sztuki Współczesnej In Situ, działania
ośrodków współczesnej kultury, takich jak Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie i
wiele innych.
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8.

Oferta sportowo-rekreacyjna i jej dostępność

8.1.

Infrastruktura sportowo-rekreacyjna – miejsca aktywności fizycznej
mieszkańców i jej wykorzystanie

Dobra baza sportowo-rekreacyjna Warszawy, na którą składają się 373 obiekty, jest
zdobyczą ostatnich dwudziestu lat, kiedy realizowano plan stworzenia kompleksowych
ośrodków sportu i rekreacji w każdej z dzielnic. Działa ich 18 w tym 16 o znaczeniu
dzielnicowym a 2 o znaczeniu ponaddzielnicowym.

Tabele 8.1.1. i 8.1.2. Ośrodki sportu i rekreacji o znaczeniu dzielnicowym
i ponaddzielnicowym.
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Wyżej wymienione Ośrodki Sportu i Rekreacji dysponują następującą liczbą
kompleksów: Bemowo 3, Białołęka 4, Bielany 4, Mokotów 4, Ochota 4, Praga-Północ 5,
Praga-Południe 6, Śródmieście 1, Targówek 3, Ursus 2, Ursynów 6, Wawer 5, Wilanów 3,
Włochy 2, Wola 5, Żoliborz 1.
Do głównych obiektów sportowych zarządzanych przez ww. jednostki należą:
pływalnie kryte, hale i sale sportowe, boiska sportowe, korty tenisowe, siłownie oraz
lodowiska. Ośrodki sportu i rekreacji zarządzają łącznie 78 kompleksami obiektów
sportowych, w tym:


pływalniami krytymi



pływalniami odkrytymi i 1 kąpieliskiem



halami sportowymi



salami gimnastycznymi



stadionami



lodowiskami



siłowniami



kortami tenisowymi



boiskami sportowymi (m.in. boiska do piłki nożnej, koszykówki, siatkówki).

Dla porównania wg danych Głównego Urzędu Statystycznego z 2018 roku
prezentujemy w tabeli poniżej liczbę mieszkańców przypadających na jeden wybrany obiekt
sportowy w Krakowie, Wrocławiu, Gdańsku, Poznaniu i w Białymstoku.
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Tabela 8.1.3. Liczba mieszkańców przypadająca na jeden wybrany obiekt sportowy113.

Warszawa w zakresie liczby mieszkańców przypadających na jeden wybrany obiekt
sportowy, na tle ww. miast zajmuje: otwarte pływalnie - trzecie miejsce, kryte pływalnie
pierwsze miejsce, dostępność do boisk i hal czwarte a do otwartych kortów tenisowych piąte
miejsce.
Infrastrukturę sportowo-rekreacyjną lub taką, która może być wykorzystana dla sportu i
rekreacji, posiadają niektóre obiekty miejskie należące do obszaru edukacji, np. obiekty
edukacji pozaszkolnej (ogrody jordanowskie, międzyszkolne ośrodki sportowe, Pałac
Młodzieży), a także obszaru kultury (niektóre dzielnicowe domy kultury). W Warszawie
działa 7 młodzieżowych domów kultury, 8 ognisk pracy pozaszkolnej, 5 ogrodów
jordanowskich, 5 międzyszkolnych ośrodków sportowych, 33 instytucje kultury (muzea,
teatry, inne instytucje).
Dostępność obiektów i ich wykorzystanie
Dzielnicowe ośrodki sportu i rekreacji, Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA
WARSZAWA i Park Kultury w Powsinie organizują programy sportowo-rekreacyjne dla
różnych grup odbiorców, w tym dla osób z niepełnosprawnościami, kobiet w ciąży i po
urodzeniu dziecka oraz weteranów. Ośrodki Sportu i Rekreacji oferują zniżki dla rodzin
poprzez Kartę Warszawiaka i Kartę Dużej Rodziny, a także bezpłatne wejścia dla
weteranów.

113

Główny Urząd Statystyczny, Wyniki badań na zlecenie Grupy Codex z dnia 16.01.2020, Rzeszów 2019.
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Wykres 8.1.1. Osobowejścia do ośrodków sportu i rekreacji zarządzanych przez m.st.
Warszawa.
W 2018 roku odnotowano 10 919 007 osobowejść do ośrodków sportu i rekreacji
zarządzanych przez m.st. Warszawa, w tym 5 229 056 do krytych pływalni, co stanowi aż
48% wszystkich odwiedzin tych obiektów.
Na bezpłatnych lodowiskach SCS AKTYWNA WARSZAWA zlokalizowanych na
Rynku Starego Miasta i przy Pałacu Kultury i Nauki oraz na lodowisku Stadionu PGE
Narodowy w sezonie 2018/2019, frekwencja wyniosła 633 530 osobowejść. Frekwencja w
letniej strefie rekreacji SCS AKTYWNA WARSZAWA w 2018 roku osiągnęła poziom 10 240
osobowejść114.

114

Dane BSiR Urząd m.st. Warszawy.
89

Wykres 8.1.2. Sprzedaż karnetów do ośrodków sportu i rekreacji zarządzanych
przez m.st. Warszawa.115

Z analizy sprzedanych przez dzielnicowe ośrodki sportu i rekreacji oraz SCS
AKTYWNA WARSZAWA i Park Kultury w Powsinie karnetów dla użytkowników usług tych
placówek wynika, że w latach 2015 – 2018 ich sprzedaż wzrosła o 51,4 % z poziomu 59 242
do 115 105 sztuk. Natomiast według danych na dzień 21 listopada 2019 r. sprzedaż
karnetów w stosunku do analogicznego okresu roku 2018 spadła o 7,8 % i wyniosła
105 898116.

Orliki i Syrenki117
Boiska typu Orlik i Syrenka, w części zarządzane są przez ośrodki sportu i rekreacji,
a w części przez dzielnicowe placówki oświatowe i urzędy dzielnic. W ramach
miejskiego programu „Wielofunkcyjne boiska sportowo - rekreacyjne Syrenka" wybudowano
8 kompleksów boisk, które są zlokalizowane w dzielnicach: Białołęka, Bielany, Ochota,
Praga Północ, Rembertów, Targówek, Wawer i Wola. Są to ogrodzone, dozorowane i
oświetlone wielofunkcyjne boiska sportowo – rekreacyjne, wyposażone np. w boisko do
siatkówki, koszykówki, piłki nożnej oraz sprzęt sportowo-rekreacyjny. Obiekty mają
charakter ogólnodostępny i przeznaczone są dla różnych grup mieszkańców.

Dane BSiR Urząd m.st. Warszawy.
Dane BSiR Urząd m.st. Warszawy.
117 http://senior.um.warszawa.pl/syrenki-i-orliki#orliki, dostęp 19.12.2019.
115
116
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Na terenie Warszawy w ramach programu „Moje Boisko - Orlik 2012”
powstało 12 obiektów w dzielnicach Białołęka, Bielany, Mokotów, Praga Północ – 2 obiekty,
Targówek, Ursynów, Wilanów - 2 obiekty, Ursus, Praga Południe, Mokotów.
Obiekty przyszkolne
Do miejskiej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej należą także obiekty przyszkolne,
głównie sale gimnastyczne i boiska sportowe, a także, w niektórych przypadkach, kryte
pływalnie.
Warszawa dysponuje liczną bazą sportową zlokalizowaną przy szkołach, a także
inną, zarządzaną przez placówki oświatowe, do której należą m.in. międzyszkolne ośrodki
sportu i ogrody jordanowskie. Składa się na nią 407 boisk przyszkolnych do piłki nożnej,
siatkówki i koszykówki, 53 urządzeń lekkoatletycznych oraz 243 sale i hale sportowe.
Razem tworzy to zespół ponad 700 obiektów sportowych nadających się do wykorzystania
w wielu dyscyplinach i formach aktywności fizycznej. Obiekty te stanowią znaczący
potencjał rozwojowy dla realizacji wielu aktywności lokalnych, dzielnicowych i ponad
dzielnicowych.
Jest to także baza zlokalizowana w pobliżu miejsc zamieszkania, niewymagająca
korzystania ze środków komunikacji miejskiej i przemieszczania się po mieście. Ponadto jej
lokalizacja w przypadku aktywności mieszkańców z pobliskich osiedli stwarza warunki do
integracji i rozwijania pozytywnych relacji społecznych grup ze sobą blisko sąsiadujących.
Wykorzystanie tych obiektów wiąże się jednak nie tylko z zaprogramowaniem
aktywności dla jej uczestników, ale także z wdrożeniem systemu finansowania obsługi tych
obiektów i ich konserwacji oraz dozoru118.
Obiekty zarządzane przez kluby sportowe
Do mało dostępnej bazy sportowej Warszawy, przeznaczonej głównie dla członków
stowarzyszeń sportowych nią zarządzających należą obiekty klubów sportowych, np. RKS
SKRA, KS OLIMPIA, RKS Sarmata, WTW czy KS Delta.
Infrastruktura sportowa o charakterze ponadlokalnym
Oprócz miejskiej infrastruktury sportowej na terenie Warszawy zlokalizowane są
obiekty o znaczeniu ponadlokalnym, na których organizowane są wydarzenia sportowe o
randze krajowej i międzynarodowej, przyciągające kibiców i widzów także spoza Warszawy.
Do głównych obiektów tego typu należą:

Dane BSiR Urząd m.st. Warszawy, Tabela 10. Liczba istniejących i planowanych obiektów sportowych na terenie m.st.
Warszawy i źródła ich finansowania według stanu na 31 lipca 2019 r.
118
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COS Torwar I i Torwar II Lodowisko



Tor Wyścigów Konnych Służewiec



Stadion PGE Narodowy



obiekty sportowe Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie



obiekty sportowe Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego



obiekty komercyjne: korty tenisowe i pływalnie kryte (m.in. Wodny Park
Warszawianka, Aquapark Wesolandia).

Infrastruktura prywatna
W Warszawie działa rozbudowana prywatna infrastruktura sportowo-rekreacyjna,
obejmująca głównie:
8. większe siłownie i kluby fitness (np. sieci Jatomi Fitness, BeActive, Zdrofit Calypso
Fitness zlokalizowane w centrach handlowych lub przy centrach biurowych),
9. mniejsze siłownie osiedlowe (zlokalizowane w osiedlach, blisko miejsc
zamieszkania),
10. korty do squasha (np. w Centrum handlowym Blue City, Klub tenisowy Wilga w
Wawrze),
11. korty tenisowe (np. Klub Pohulanka w Wesołej),
12. pływalnie (np. przy Wyższej Szkole Menedżerskiej na Pradze-Północ, Miejskie
Uzdrowisko Studio Sante).
13. parki trampolin (np. NewAge Fitness na Białołęce).
Ponadto prywatnie organizowane są zajęcia z tańca (szkoły tańca działające lokalnie
np. w ośrodkach kultury lub budynkach szkolnych) i zajęcia gimnastyczne (aerobic, pilates,
zumba).
Sektor prywatny stanowi istotną część oferty sportowo-rekreacyjnej na terenie
miasta. Jest to jednak oferta płatna i nie dla wszystkich dostępna.
Rozwój miejskiej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej
W latach 2015 - 2018 na rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej miasto wydało
łącznie 129.212.838,75 zł. W tym w latach 2015 - 2018 na budowę nowych obiektów
wydatkowano kwotę 22 008 767,65 zł, na modernizację już istniejącej infrastruktury 101
078 147,24 zł oraz na zakupy inwestycyjne 6 125 922,96 zł. W 2015 r. wydatki majątkowe w
dziale 926 - kultura fizyczna stanowiły 1,1% wydatków majątkowych miasta ogółem,
natomiast w 2018 r. już 3,1%.
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Tabela 8.1.4. Wydatki majątkowe wybranych miast na sport i rekreację w latach 2015 –
2018119.

Z danych wynika, że na wydatki majątkowe w latach 2015 - 2018 najwyższą kwotę na
sport i rekreację wydał Kraków 350 200 563 zł. Na drugim miejscu był Poznań
164 813 943,00 zł. a na trzecim miejscu Warszawa 129 212 838,75 zł. Białystok uplasował
się na ostatnim miejscu z kwotą 56 860 564 zł.120
Dla porównania przedstawiamy dane dotyczące obiektów sportowych w wybranych
miastach w oparciu o dane Głównego Urzędu Statystycznego.

119
120

BIP Warszawa, Poznań, Kraków, Białystok 12.12.2019.
BIP Warszawa, Poznań, Kraków, Białystok 12.12.2019.
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Tabela 8.1.5. Wykaz obiektów sportowych w wybranych miastach w 2018 roku121.

W przypadku Warszawy z tytułu największej ilości obiektów i potrzeb bardzo licznej
aglomeracji stolica na ten cel powinna przeznaczać znacząco większe środki finansowe.

8.2

Tereny rekreacyjne i tereny zieleni, skwery

Warszawa jest miastem o wysokim potencjale terenów zielonych do zaadaptowania
na potrzeby sportu i uprawiania aktywności fizycznej mieszkańców. Miejsca te stwarzają
sprzyjające warunki do aktywnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu.
Należy do nich:

121
122



16 wydzielonych obszarów lasów miejskich (m.in. Las Kabacki, Las Bielański,
Lasy Białołęki, Lasy Wawerskie, Olszynka Grochowska, Lasek na Kole –
strefy dla spacerów, jazdy na rowerze, biegania lub spacerów np. Nordic
walking),



88 warszawskich parków o łącznej powierzchni 930 ha122 są to m.in. Łazienki
Królewskie, Pole Mokotowskie, Park Kultury w Powsinie, Kępa Potocka, Park
Skaryszewski, Park Szczęśliwicki, Fort Bema, Park Bródnowski). Łączą one

Główny Urząd Statystyczny, Wyniki badań na zlecenie Grupy Codex z dnia 18.12. 2019, Rzeszów 2019.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tereny_zieleni_w_Warszawie, dostęp 18.12.2019.
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często funkcje rekreacyjno-sportowe i kulturalne (np. poprzez odbywające się
w nich koncerty),


brzeg Wisły, tzw. „19. Dzielnica Wisła”123,



Bulwary Wiślane.

W rejonie Wisły wykonano w ostatnich latach prace mające na celu przywrócenie tym
terenom funkcji rekreacyjnych. Utworzono m.in. Nadwiślański Szlak Rowerowy, Ścieżkę
Praską, plaże (Plaża Praska (ZOO), Plaża Żoliborz, Plaża Białołęka, Plaża Saska, Plaża
Wawerska, Płyta Desantu, Plaża Poniatówka z widokiem na centrum Warszawy) 124 oraz
ścieżki biegowe. Biegnąc prawym brzegiem Wisły, można dotrzeć z okolic mostu
Łazienkowskiego aż do trasy S8 prowadzącej przez most Grota-Roweckiego. Natomiast po
lewej stronie Wisły bulwarami przebiegniemy od Portu Czerniakowskiego do mostu
Świętokrzyskiego i dalej.
Skwery i place, których jest w Warszawie 160 o pow. blisko 160 ha stanowią
podobnie jak parki bardzo ważną część terenów zielonych. Znajdują się najczęściej w
pobliżu miejsc zamieszkania i są łatwo dostępne. Umożliwiają łatwy i szybki kontakt z naturą
i są świetnym miejscem do uprawiania aktywności fizycznej, indywidualnych sportów oraz
spotkań towarzyskich zarówno dla młodych jak i seniorów.
W przestrzeni miejskiej równie ważne są miejsca otwarte, dostępne dla mieszkańców
w różnym wieku i turystów, które łączą funkcje sportowe i rekreacyjne z kulturalnymi i
społecznymi. Na ich rzecz działają aktywiści miejscy, urbaniści i architekci. Pierwsze takie
miejsce powstało w Dzielnicy Bemowo pod nazwą Skwer Sportów Miejskich 125, do
następnych, realizowanych w innych lokalizacjach, należą m.in. projekty Otwarta
Ząbkowska, Pawilon Emilia oraz planowane Trasa Łazienkowska, skwer przy stacji metra
Świętokrzyska126.
8.3.

Siłownie plenerowe

W Warszawie powstało 257 siłowni plenerowych w wyniku zainicjowanego w 2013
roku programu „Warszawa w dobrej kondycji”127. Obiekty te według założeń programu mają
pełnić rolę przestrzeni dla zajęć sportowo-rekreacyjnych w plenerze, głównie dla młodzieży

Zarząd Mienia m.st. Warszawy, w: Sport I Rekreacja. Analiza na potrzeby diagnozy strategicznej Warszawa 2030,
Urząd m.st. Warszawy, 2016, http://2030.um.warszawa.pl/wp-content/uploads/2017/04/8.-Sport-i-rekreacja.pdf, dostęp
20.12.2019.
124 Miasto dobrego życia 2015; w: Sport I Rekreacja. Analiza na potrzeby diagnozy strategicznej Warszawa 2030, Urząd
m.st. Warszawy, 2016, http://2030.um.warszawa.pl/wp-content/uploads/2017/04/8.-Sport-i-rekreacja.pdf, dostęp
20.12.2019.
125 http://warszawa.naszemiasto.pl/artykul/skwer-sportow-miejskich-powstanie-na-bemowiezobacz,2827650,art,t,id,tm.html, dostęp 20.12.2019.
126 https://www.skwer.eu/skwer/, dostęp 20.12.2019.
127 http//wdobrejkondycji.waw.pl; https://warszawa.naszemiasto.pl/silownie-plenerowe-w-warszawie-pocwicz-w-dlugieletnie-dni/ar/c1-2344012, dostęp 20.12.2019.
123
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powyżej 18. roku życia, osób zmagających się z otyłością, seniorów oraz osób
nieaktywnych ruchowo w różnym przedziale wiekowym.
Są to najpowszechniej występujące obiekty rekreacyjne na otwartym powietrzu w
Warszawie, dobrze utrzymane i wkomponowania w zieleń. Są także traktowane jako
miejsca spotkań, rozciągania czy rozgrzewki przy okazji uprawiania innych sportów, ale
także jako docelowe miejsce treningowe. Atutami tych miejsc są: dostępność, brak opłat i
walory społeczne (możliwość spotkania z innymi ludźmi)128.
8.4.

Ścieżki rowerowe

Według danych z liczników i pomiarów ręcznych, w II kwartale 2018 roku ruch
rowerowy w Warszawie wzrósł o 37% w stosunku do analogicznego okresu w roku 2017.
We wrześniu 2019 roku odnotowano przekroczenie granicy miliona przejazdów w ciągu
jednego roku na pojedynczej trasie. Jest to pierwszy taki przypadek w historii prowadzenia
pomiarów w Polsce. Rekordowy wynik padł na ulicy Świętokrzyskiej, która kilka lat temu, w
skutek przebudowy, zyskała drogę dla rowerzystów. Przykłady takie jak ten pokazują, że
dotychczasowe inwestycje w rozwój ruchu rowerowego przynoszą wymierne efekty i
zaliczyć je trzeba do istotnych sukcesów miasta. Każdego dnia po ulicach Warszawy
porusza się ponad 75 tys. rowerzystów129.
Promowanie ruchu rowerowego w ruchu miejskim, szczególnie w centrum miasta jest
jednym z głównych celów Strategii zrównoważonego rozwoju systemu transportowego
Warszawy do 2015 roku130. Jest to dogodne połączenie formy rekreacji z zachowaniem
zdrowego stylu życia i wspieraniem zrównoważonego rozwoju miasta.
Sieć rowerowa w stolicy liczy już blisko 620 km (w tym 462,5 km dróg dla rowerów,
74,5 km ciągów pieszo-rowerowych, 45 km pasów i 36,5 km ulic z kontra ruchem). Dla
porównania Poznań posiada 242,5 km ścieżek rowerowych, Kraków 213,7 km, Gdańsk 734
km, Białystok 128,4 km a Wrocław łącznie 290 km.
Na jednego warszawiaka przypada 2,8 km ścieżki rowerowej patrz Tabela 8.1.3.
Według Rowerowego rankingu polskich miast za 2018 r.131 ogłoszonego przez
www.morizon.pl w klasyfikacji ogólnej, w której przeanalizowano infrastrukturę dla
rowerzystów, bezpieczeństwo oraz systemy wypożyczalni rowerów miejskich liderem jest
Warszawa, za którą uplasował się Lublin a na dalszych miejscach sklasyfikowano Łódź,
Katowice, Poznań, Bydgoszcz, Wrocław, Kraków, Szczecin.
Warszawa została także liderem klasyfikacji tego rankingu w kategorii Infrastruktura
rowerowa miast, w której brano pod uwagę dostępność i rozmiar infrastruktury, łączną

Nowak, R. Wierzbicki, Diagnoza społeczna zapotrzebowania na infrastrukturę sportowo-rekreacyjną – streszczenie
raportu, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Warszawa 2016, s. 4.
129 http://rowery.um.warszawa.pl/pomiary-ruchu/pomiary-ruchu-rowerowego-2018, dostęp 8.12.2019.
130 http://www.transport.um.warszawa.pl/strategia-transportowa, dostęp 8.12.2019.
131 https://www.morizon.pl/blog/rowerowy-ranking-miast-2018-szczecin/, dostęp 9.12.2019.
128 S.
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długość ścieżek rowerowych i pasów ruchu, kontrapasów oraz ciągów pieszo-rowerowych w
każdym z badanych miast. Dane te porównane zostały z powierzchnią miast - obliczono, ile
kilometrów infrastruktury przypada na każdy kilometr kwadratowy miasta. Za Warszawą jako
liderem znalazły się Katowice, Wrocław, Lublin, Gdańsk, Kraków, Poznań, Łódź, Bydgoszcz
i Szczecin. W uzupełnieniu podajemy dane za rok 2019 według projektu „Warszawskiego
Raportu Rowerowego 2019 r.”: w Warszawie jest obecnie 644,7 km infrastruktury
rowerowej (w tym ok. 474,5 km dróg dla rowerów, 78 km ciągów pieszo-rowerowych, 44 km
pasów i ok. 42,5 km ulic z kontraruchem). Sieć tras rowerowych uzupełnia 442,28 km ulic o
ruchu uspokojonym oraz ponad 120 km rekreacyjnych szlaków pieszo-rowerowych i
odcinków jezdni serwisowych.
W Warszawie funkcjonują tory rowerowe. Występują rzadko, ale mogą być
atrakcyjnym uzupełnieniem jazdy na rowerze czy skateparków, dając większe możliwości
zróżnicowanej aktywności miłośnikom rowerów bmx.
Istotne znaczenie dla aktywności fizycznej warszawiaków ma funkcjonowanie
systemu Veturilo, który działa w Warszawie od 2012 roku. Ta automatyczna,
samoobsługowa wypożyczalnia rowerów działa w okresie od 1 marca do 30 listopada. W
2019 roku do dyspozycji warszawiaków i turystów było ponad 5700 jednośladów w ponad
390 wypożyczalniach w tym 49 to punkty sponsorowane przez prywatne firmy. Warszawiacy
skorzystali z rowerów tej firmy blisko 5,9 mln razy.
Dla porównania stolica Francji dysponuje 1800 stacjami wypożyczania rowerów
rozlokowanymi co ok. 300 m. Stacje wyposażono łącznie w ponad 23 tys. rowerów, które
można wypożyczać przez całą dobę. W Warszawie dostępne są dla wypożyczających w
ramach sieci Veturilo różne modele rowerów: elektryczne, tandemy, dziecięce, z wałkiem
zamiast łańcucha.

8.5.

Skateparki

Znajdują się poza ścisłymi centrami miast. Umożliwiają aktywność miłośnikom rolek,
deskorolek, bmxów, hulajnóg. Miejsca spotkań lokalnych „wspólnot”, mają znaczenie
integrujące. Użytkownicy zauważają, że skateparki warto kojarzyć z innymi urządzeniami
rekreacji i małą architekturą (tory do jazdy na rolkach, ławki, daszki)132.
W ostatnich dwóch latach obserwowany jest znaczny wzrost zainteresowania
skatingiem. Lawinowo rośnie zainteresowanie tą dyscypliną sportu, co przekłada się na
rekordy frekwencji w skateparkach. Do miejskich zaliczają się skateparki: Jutrzenka, Park
Zachodni, Syrenka Wawer, Anin, Tarchomin, Park Herberta, Potocka, Park przy Bażantarni,
Most Świętokrzyski, Park Świętokrzyski, Wrocławska, Płocka. Kryty skatepark znajduje się

132

http://2030.um.warszawa.pl/wp-content/uploads/2019/01/Analiza-socjologiczna-na-temat-tworzenie-i-funkcjonowaniawspólnot-lokalnych-w-Warszawie_MMD-Milanowa_30_11_18.pdf, dostęp 10.12.2019.
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na Stadionie PGE Narodowy. Prywatnym skateparkiem jest Ave Park. Rocznie
zorganizowane przejazdy miłośników jazdy na deskorolce i na rolkach gromadzą łącznie
ponad 20 tys. uczestników. Dla przykładu liczba osobowejść do skateparku Jutrzenka w
sezonie 2018/2019 wyniosła 2342.
8.6.

Parkoury

To rzadko spotykane miejsca ćwiczeń, częściej organizowane przez ćwiczących,
którzy samodzielnie budują przeszkody. Istotą parkouru jest pokonywanie istniejących
elementów przestrzeni miejskiej, takich jak mury, schody, poręcze, ściany, słupy. Jest to
aktywność bardzo modna i atrakcyjna zwłaszcza dla młodzieży, wokół której buduje się
subkultura podobna do innych subkultur związanych ze sportami ulicznymi (np. deskorolki,
rowery bmx), która może wnosić w przestrzeń miasta także elementy sztuki ulicznej (np.
street art – graffiti). Deskorolki, rolki, night skating, gromadzące dziesiątki tysięcy
uczestników rocznie stanowią powszechnie dostępną aktywność fizyczną. W Warszawie
działa tylko jeden obiekt przeznaczony do bezpiecznej jazdy na rolkach, wrotkach,
hulajnogach, deskorolkach i nartorolkach – to rolkostrada licząca 715 m. w dzielnicy
Wesoła, zbudowana częściowo w ramach budżetu partycypacyjnego 133.
8.7.

Miejsca aktywności fizycznej najczęściej i najchętniej odwiedzane przez
warszawiaków – powody

Do najpowszechniejszych obiektów w pobliżu miejsca zamieszkania (w zakresie
półgodzinnego spaceru) należą boiska, hale sportowe i pływalnie kryte, siłownie i siłownie
plenerowe, sale fitness. Następnie korty tenisowe i przyszkolne stadiony.
Najpopularniejszymi obiektami, z których korzysta blisko połowa Polaków134 wg
Głównego Urzędu Statystycznego, co jest miarodajne także dla Warszawy są:


kryte pływalnie



pływalnie otwarte



siłownie plenerowe



kręgielnie



siłownie klubowe.

Zapotrzebowanie na infrastrukturę sportowo-rekreacyjną - obiekty plenerowe135
Według Ministerstwa Sportu i Turystyki do najpowszechniejszych obiektów w pobliżu
miejsca zamieszkania (w zakresie ok. półgodzinnego spaceru) w Polsce należą boiska, hale

https://rolkostrada.pl, dostęp 20.12.2019.
Uczestnictwo w sporcie i rekreacji ruchowej w 2016 r., GUS Rzeszów 2016.
135 Badanie Ministerstwa Sportu i Turystyki, diagnoza społeczna zapotrzebowanie na infrastrukturę sportowo-rekreacyjną
/MSiT_diagnoza_zapotrzebowanie%20na%20inf.%20sportowo-rekreacyjn%C4%85_skr%C3%B3t.pdf dostęp marzec
2020.
133
134
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sportowe i pływalnie kryte, siłownie i siłownie plenerowe, sale fitness, korty tenisowe,
przyszkolne stadiony, stoły pingpongowe. Do rzadziej występujących obiektów należą korty
do squasha, ścianki wspinaczkowe, miejsca do uprawiania street
workout/kalisteniki/parkouru. Najpopularniejszym obiektem, z którego korzysta blisko
połowa Polaków, jest pływalnia kryta. Następnie: pływalnia otwarta, siłownia plenerowa,
kręgielnia i siłownia.
W ostatnich latach wrasta, także w Warszawie, zainteresowanie obiektami plenerowymi.
Najistotniejszymi walorami urządzeń plenerowych są: dobra dostępność (pieszo lub rowerem),
położenie na świeżym powietrzu, bliskość zieleni, bliskość innych obiektów sportowych oraz
innych atrakcji, niekoniecznie sportowych. Do obiektów tych należą wspomniane wcześniej
siłownie plenerowe, boiska zewnętrzne, skateparki, tory rowerowe, urządzenia do uprawiania
street workoutu i kalisteniki, inne obiekty plenerowe takie jak pływalnie odkryte, obiekty
lekkoatletyczne, korty tenisowe, place zabaw, skwery.
Za największe atuty urządzeń sportowo-rekreacyjnych w otwartej przestrzeni uznaje się
dostępność i zróżnicowanie urządzeń, wielofunkcyjność, możliwość trenowania (albo
zabawy) – w zależności od potrzeb, możliwość implementacji obiektów jako uzupełniających
istniejącą ofertę, np. w pobliżu innych urządzeń lub ścieżek rowerowych, integrujący charakter urządzeń, mogących pełnić także rolę miejsca spotkań lokalnych grup. Do głównych
zagrożeń należy obawa przed dewastacją, brak nadzoru, obawa przed brakiem dostępności
spowodowanym ciągłym obłożeniem obiektów.
W przestrzeni miejskiej widać wyraźne zainteresowanie nowymi formami zagospodarowania
sportowo-rekreacyjnego i potrzebę wprowadzania nowych rozwiązań, zwłaszcza o
charakterze wielofunkcyjnym, integrującym, dostępnym dla wszystkich grup wiekowych,
umożliwiających podejmowanie różnych form aktywności o zróżnicowanym poziomie
trudności.
W ofercie obiektów sportowo-rekreacyjnych w miastach, w tym także w Warszawie,
dominują zajęcia płatne i komercyjne. Obiekty bezpłatne są zauważane, ale nie wpisują się
w potrzeby wszystkich grup docelowych. Niezależnie od dostępności finansowej, brak
obiektów sportowych w najbliższej okolicy dostrzega połowa ogółu Polaków i 65% osób
aktywnych fizycznie. Do brakujących urządzeń należą pływalnie kryte, siłownie, siłownie
plenerowe, lodowiska, ścianki wspinaczkowe, hale sportowe, tory rowerowe, kręgielnie i
orliki. Do najbardziej pożądanych obiektów, z których badani chcieliby korzystać, należą:
pływalnia kryta, siłownia plenerowa i sala fitness.
Najpełniejszą odpowiedzią na aktualne potrzeby mieszkańców miast, w tym także
Warszawy, w zakresie ogólnodostępnych, powszechnych, bezpłatnych obiektów sportu i
rekreacji byłoby inwestowanie w strefy sportowo rekreacyjne, które:


skupiają zróżnicowane elementy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej (przy
jednoczesnym wydzieleniu poszczególnych boisk / placów / torów, aby wzajemnie
sobie nie przeszkadzać i nie tworzyć sytuacji niebezpiecznych);



umożliwiają podejmowanie różnorodnych form aktywność;
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zawierają ofertę skierowaną do różnorodnych grup wiekowych przy jednoczesnym
zapewnieniu intymności przestrzeni przeznaczonej dla różnych grup odbiorców
(chodzi o to, aby poszczególne urządzenia w ramach strefy były adresowane do
różnych grup wiekowych, ale też nie wykluczały udziału osób spoza tych grup);



poprzez swoje zagospodarowanie i różnorodność oferty mogą pełnić integrującą i
włączającą rolę zwłaszcza w środowisku lokalnym;



są dostępne w zmieniających się porach roku i warunkach atmosferycznych dzięki
oświetleniu, częściowemu zadaszeniu, zacienieniu, ochronie przed wiatrem136.

8.8.

Działania m.st. Warszawy w zakresie sportu i rekreacji dla mieszkańców

Główne kierunki działań Biura Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy w latach
2010 - 2019 były zgodne z założeniami „Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku
2020” przyjętej na mocy Uchwały nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21
października 2010 roku, Programu dla Warszawy na lata 2010-2020 Prezydenta m.st.
Warszawy „Zmiany na lepsze C.D.N.”, Strategii Rozwoju m.st. Warszawy do roku 2020 oraz
Społecznej Strategii Warszawy.
W działaniach Biura Sportu i Rekreacji Urzędu miasta stołecznego Warszawy
położono szczególny nacisk na:


rozwój sportu młodzieżowego w różnorodnych dyscyplinach sportowych,
przygotowania reprezentacji Warszawy do udziału w Ogólnopolskim Systemie Sportu
Młodzieżowego,



wsparcie stowarzyszeń działających w zakresie kultury fizycznej,



programy wspierające rozwój aktywności fizycznej mieszkańców Warszawy poprzez
różnorodne formy sportu i rekreacji, adresowane do poszczególnych grup
społecznych (w tym dzieci, młodzieży, osób starszych i osób z
niepełnosprawnościami),



kontynuowanie zadań inwestycyjnych dotyczących modernizacji i budowy
infrastruktury sportowej, stawiając na pierwszym miejscu potrzeby społeczne w
zakresie dostępu do obiektów sportowo-rekreacyjnych,



uruchomienie procesu przekształcenia miejskich ośrodków sportu i rekreacji pod
względem organizacyjnym i prawnym w celu efektywnego wykorzystania potencjału,



zrealizowanie działań na rzecz promocji Warszawy poprzez sport i promocję sportu
oraz rekreację wśród mieszkańców podczas międzynarodowych imprez sportowych,

136 Badanie Ministerstwa Sportu i Turystyki, diagnoza społeczna zapotrzebowanie na infrastrukturę sportowo-rekreacyjną

/MSiT_diagnoza_zapotrzebowanie%20na%20inf.%20sportowo-rekreacyjn%C4%85_skr%C3%B3t.pdf dostęp marzec
2020.
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zrealizowanie działań na rzecz promocji Warszawy przez wybitnych sportowców
związanych z Warszawą,



zainicjowanie projektu dotyczącego włączenia sportu i rekreacji do zadań
społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania sportu i rekreacji jako
narzędzi służących rozwiązywaniu problemów społecznych,



rozpoczęcie współpracy z sektorem organizacji pozarządowych na rzecz
pozyskiwania środków europejskich dla projektów kultury fizycznej,



nawiązanie współpracy z innymi miastami europejskimi służącą wymianie
doświadczeń i integracji międzynarodowej,



zrealizowanie projektów międzynarodowych, finansowanych ze środków europejskich
oraz przygotowanie nowego wystąpienia w tym zakresie, zainicjowanie procesu
powstawania wolontariatu sportowego.
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Programy aktywności fizycznej dla mieszkańców Warszawy realizowane przez Biuro
Rekreacji i Sportu:


Aktywny Warszawiak



Senior starszy sprawniejszy



Od zabawy do sportu



Lato w mieście i Zima w mieście



Niepełnosprawny sprawniejszy



Aktywność w przestrzeni - siłownie plenerowe



Aktywnie nad Wisłą



Warszawska Olimpiada Młodzieży.

8.9.

Program „Aktywny Warszawiak”

Program „Aktywny Warszawiak” wprowadzony został w roku 2015 i ma na celu
podniesienie sprawności fizycznej mieszkańców Warszawy. Zakłada przeprowadzenie
różnorodnych zajęć rekreacyjno-sportowych (min. Nordic walking, nartorolki, joga, pilates,
gimnastyka, fitness), skierowanych do różnych grup wiekowych i społecznych. W założeniu
skierowany do osób nieaktywnych ruchowo, osób otyłych, mających problemy z
utrzymaniem właściwej wagi, osób starszych, emerytów i rencistów. W 2018 roku był
realizowany przez 14 organizacji pozarządowych. Z zajęć skorzystało 3 164 uczestników.
Wydatkowana kwota – 263 712 zł.

Wykres 8.9.1. Program „Aktywny Warszawiak” 2015-2018.
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8.10. Program „Od zabawy do sportu” 137
Program ten ma na celu podniesienie sprawności fizycznej dzieci z najmłodszej grupy
szkolnej, która ma najmniejsze szanse na korzystanie z profesjonalnie prowadzonych lekcji
wychowania fizycznego w szkole. Program ma także na celu przygotowanie dzieci do
uczestnictwa w szeroko pojętej kulturze fizycznej, uczestnictwa w sporcie oraz do odbioru
widowiska sportowego. Z uwagi na wiek i związany z tym odpowiedni rozwój psychofizyczny
dzieci z klas I-III szkoły podstawowej, program zakłada prowadzenie zajęć w oparciu o
zabawy i gry ruchowe.

Wykres 8.10.1. Od zabawy do sportu 2014-2018.

8.11. Warszawska Olimpiada Młodzieży
Warszawska Olimpiada Młodzieży, to najbardziej efektywny system sportu dzieci i
młodzieży w Polsce. Dzięki niemu Warszawa zajmuje I miejsca we współzawodnictwie
wojewódzkim i ogólnopolskim. Zawody organizowane są na poziomie szkolnym,
dzielnicowym oraz stołecznym. Finaliści uczestniczą w finałach mazowieckich.
W roku szkolnym 2017/2018 uczestnictwo w Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży w
Warszawie przedstawia się następująco.
W zawodach finałowych na poziomie stołecznym uczestniczyło:
4 070 zawodników i zawodniczek ze 130 szkół podstawowych,

137

Dane BSiR Urząd m.st. Warszawy.
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5 007 zawodników i zawodniczek ze 135 szkół podstawowych i średnich,
1 730 zawodników i zawodniczek z 75 szkół średnich.
W eliminacjach dzielnicowych uczestniczyło:
28 460 zawodników i zawodniczek, z 226 szkół podstawowych,
23 524 zawodników i zawodniczek ze 140 szkół podstawowych i średnich,
8 171 zawodników i zawodniczek z 89 szkół średnich,
Łącznie w zawodach finałowych uczestniczyło 10 807 dzieci i młodzieży. Razem z
eliminacjami dzielnicowymi daje to liczbą 70 960 uczestników138.
W roku szkolnym 2018/2019:
4 140 zawodników i zawodniczek ze 187 szkół podstawowych,
4 689 zawodników i zawodniczek z 212 szkół podstawowych i średnich,
1 914 zawodników i zawodniczek z 96 szkół średnich.
W eliminacjach dzielnicowych uczestniczyło:
28 684 zawodników i zawodniczek, z 252 szkół podstawowych,
23 342 zawodników i zawodniczek ze 174 szkół podstawowych i średnich,
8 251 zawodników i zawodniczek ze 109 szkół średnich.
Łącznie w zawodach finałowych uczestniczyło 10 743 dzieci i młodzieży. Razem z
eliminacjami dzielnicowymi daje to liczbę 71 000 uczestników139.

8.12. Program „Senior starszy sprawniejszy”
Program został uruchomiony w roku 2010 z myślą o upowszechnianiu aktywności
fizycznej seniorów (osób w wieku 60+). Obejmował organizację i prowadzenie zajęć
usprawniających rekreacyjno-sportowych realizowanych w obiektach sportowych, np.
pływalnie i sale sportowe, oraz w plenerze, pod kierunkiem wykwalifikowanych
instruktorów140. W ofercie programowej znalazły się takie aktywności, jak: pływanie, aqua
aerobik, gimnastyka, spacery.

Urząd m.st. Warszawy, Biuro Sportu i Rekreacji, Szkolny Związek Sportowy Warszawy i Województwa Mazowieckiego,
Komunikat końcowy 51 Warszawskiej Olimpiady Młodzieży, Warszawa 2018, s. 2-3.
139 Urząd m.st. Warszawy, Biuro Sportu i Rekreacji, Szkolny Związek Sportowy Warszawy i Województwa Mazowieckiego,
Komunikat końcowy 52 Warszawskiej Olimpiady Młodzieży, Warszawa 2019, s. 3.
140 https://fundusze.ngo.pl/312453-realizacja-programu-pn-senior-starszy-sprawniejszy-312453.html, dostęp 10.12.2019.
138
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Główne cele programu to:


podniesienie sprawności psychofizycznej osób starszych – emerytów i rencistów,



wdrażanie nawyku do prozdrowotnego stylu życia obejmującego ćwiczenia fizyczne,
dietę i pozytywne myślenie,



podniesienie zdolności do samodzielnego funkcjonowania,



podniesienie jakości życia,



przeciwdziałanie monotonii dnia codziennego,



uświadomienie potrzeby i kształtowanie nawyku aktywności ruchowej,



rozszerzenie możliwości kontaktu z innymi ludźmi dla osób samotnych.

Istotne w tym działaniu było uświadomienie starszym osobom potrzeby kształtowania
nawyku aktywności ruchowej niezbędnej do samodzielnego funkcjonowania, stworzenie
możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego w grupie rówieśniczej i wyjścia z domu dla
„przyjemności”. Obecnie program jest realizowany pod różnymi nazwami (np. Aktywny
Senior) przez Dzielnice m.st. Warszawy, ośrodki sportu i rekreacji, inne instytucje miejskie
(np. także ośrodki kultury). Od roku 2015 uczestniczy w nim średnio 18 tys. osób rocznie.
Świadczy to o znacznym rozpowszechnieniu działań tego rodzaju i intensywności
zapotrzebowania na nie.
Od roku 2017 m.st. Warszawa organizuje Warszawską Olimpiadę Seniorów.
Program wydarzenia obejmuje rywalizację w wybranych dyscyplinach sportu i grupach
wiekowych dla osób powyżej 60 roku życia. W roku 2017 w imprezie uczestniczyły 694
osoby, w roku 2018 - 1302 osób, w roku 2019 – 1512 osób. Ponad dwukrotny wzrost liczby
uczestników tej imprezy w ciągu dwóch lat obrazuje rosnące zapotrzebowanie na tego
rodzaju działania w grupie wiekowej 60+.
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8.13. Uczestnicy imprez sportowo-rekreacyjnych na poziomie ogólnomiejskim
w latach 2018 – 2019.
Istotnym elementem popularyzacji aktywności fizycznej mieszkańców Warszawy są
imprezy sportowo –rekreacyjne współfinansowane przez m.st. Warszawa, organizowane
przez organizacje pozarządowe lub podmioty komercyjne. Imprezy te są przeznaczone dla
osób o różnym poziomie zaawansowania i organizowane przez cały rok.
Tabela. 8.13.1 Podsumowanie ogólnomiejskich programów aktywności fizycznej w
okresie 2015-2019:
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Razem liczba uczestników ogólnomiejskich programów sportowo-rekreacyjnych
średnio rocznie w latach 2015-2019: 165 905.
Do programów sportowo-rekreacyjnych dodać należy Program promocji zdrowia
pn. „Aktywny Senior” dla osób powyżej 60 roku życia.
Program realizowany był w latach 2018-2019 przez 12 podmiotów leczniczych, dla
których m.st. Warszawa jest podmiotem tworzącym oraz 2 spółki, których jedynym
udziałowcem jest m.st. Warszawa. W ramach programu uczestnicy odbyli cykl spotkań, w
których przedstawiono informację na temat zagrożeń wynikających z niskiej aktywności
fizycznej oraz zachowań prozdrowotnych, a następnie przeprowadzono cykl zajęć
ogólnousprawniających z wykorzystaniem drobnego sprzętu sportowo-rekreacyjnego. W
roku 2018 z programu skorzystało 1418 osób, natomiast w roku 2019 uczestniczyło w
programie 2768 osób.

8.14. Działania dzielnic Warszawy w zakresie rozwoju sportu i rekreacji w latach
2018 i 2019.
Dzielnice m.st. Warszawy zgodnie ze swoimi statutowymi obowiązkami są
odpowiedzialne za podejmowanie inicjatyw mających na celu popularyzację sportu
i rekreacji wśród swoich mieszkańców. Realizują je w oparciu o miejską bazę sportowo –
rekreacyjną, i we współpracy z organizacjami pozarządowymi i sektorem prywatnym.
Zajmują się także tworzeniem warunków do rozwoju sportu w ramach zajęć
pozalekcyjnych a także organizują zawody szkolne. Współpracują z organizacjami
pozarządowymi, klubami sportowymi i innymi podmiotami w zakresie sportu i rekreacji.
Dzielnice Warszawy tworzą warunki do upowszechniania kultury fizycznej także wśród osób
z niepełnosprawnościami. Inicjują działania na rzecz rozwoju bazy sportowej
i rekreacyjnej oraz nadzorują Ośrodki Sportu i Rekreacji.
Niektóre dzielnice wyróżniają się zwiększoną aktywnością na rzecz sportu i rekreacji
mieszkańców pod względem liczby imprez sportowo-rekreacyjnych i ich uczestników
(Tabela 8.14.1). Należą do nich: Bielany, Mokotów, Ursynów, Wola, Praga Południe,
Białołęka. Do dzielnic o najsłabszej aktywności zaliczyć należy: Pragę Północ, Żoliborz,
Wesołą, Śródmieście, Ochotę, przy czym najsłabiej wypada Praga Północ i Śródmieście.
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Tabela 8.14.1. Uczestnicy imprez sportowo-rekreacyjnych na poziomie dzielnicowym
w 2018 r.

DZIELNICA M.ST.
WARSZAWY

LICZBA
UCZESTNIKÓW

LICZBA
IMPREZ

1

Targówek

5 850

39

2

Bielany

19 840

182

3

Praga Północ

1 600

5

4

Ursus

8 100

43

5

Żoliborz

4 550

24

6

Ursynów

11 600

125

7

Wawer

10 000

20

8

Włochy

8 500

14

9

Wesoła

3 840

32

10

Śródmieście

2 039

10

11

Ochota

4 967

21

12

Mokotów

32 317

46

13

Bemowo

7 536

40

14

Rembertów

10 420

36

15

Wilanów

5 000

17

16

Wola

20 600

22

17

Praga Południe

15 453

25

18

Białołęka

17 307

45

Razem liczba uczestników imprez sportowo-rekreacyjnych w dzielnicach m.st.
Warszawy w roku 2018: 189 519.
Do największych problemów i barier w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji w
dzielnicach należą:


niewystarczająca liczba obiektów sportowo-rekreacyjnych lub problemy z ich
dostępnością, w niektórych dzielnicach niewystarczająca liczba terenów
rekreacyjnych otwartych (nowopowstające osiedla)



braki w komunikacji z mieszkańcami, niski udział mieszkańców w wydarzeniach
sportowo-rekreacyjnych



ograniczenia budżetowe.

Najpopularniejszą dyscypliną sportu, jakiej poświęcają uwagę dzielnice jest piłka nożna,
sporty walki, piłka siatkowa, pływanie. Ogólną tendencją ograniczającą aktywność dzielnic w
zakresie sportu jest niewystarczająca ilość obiektów sportowych.
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Łączna liczba uczestników programów i imprez sportowo-rekreacyjnych ogólnomiejskich i
dzielnicowych średnio rocznie w okresie 2015-2019 wynosi: 355 424. Oznacza to, że około
20% mieszkańców korzysta z oferty miejskiej i dzielnicowej w zakresie aktywności
fizycznej.
W szkoleniu i współzawodnictwie sportowym uczestniczy średnio rocznie 44 500
dzieci i młodzieży, co stanowi około 11% młodych mieszkańców miasta141.
8.15. Program i jego uczestnicy – ocena zadowolenia mieszkańców z oferty
sportowo-rekreacyjnej
Warszawa w roku 2018 według rankingu portalu nasze miasto pod względem jakości
życia znalazła się na drugim miejscu w Polsce po Sopocie142. Według rankingu Eurostatu
oceniającego zadowolenie z życia w danym mieście za rok 2015 Warszawa z wynikiem
93% znalazła się na ósmym miejscu wśród europejskich stolic143.
Wśród tych metropolii królują miasta Skandynawii. Liderem opublikowanego przez
Eurostat rankingu jest Oslo. Aż 99% mieszkańców stolicy Norwegii jest zadowolonych z
życia w swoim mieście (wzrost o 3 punkty procentowe), z czego aż 87% mieszkańców jest
bardzo zadowolonych. Bardzo dobre wyniki wśród stolic osiągnęły także Sztokholm i
Kopenhaga uzyskując po 97%.
Na świecie panuje w chwili obecnej kierunek rozwoju miast zielonych,
zrównoważonych ekologicznie, przyjaznych mieszkańcom i naturalnemu środowisku,
mieszkańcom i turystom. Miast, w których panuje niskie zanieczyszczenie powietrza, niski
poziom hałasu, wysoki poziom bezpieczeństwa, a ludność egzystuje zgodnie w przyjaznych
warunkach. Miasta przodujące pod tym względem w rankingu światowym to Singapur,
Kopenhaga, Sydney, Wiedeń i Sztokholm.
Podczas badania jakościowego aktywności fizycznej mieszkańcy Warszawy
wskazali, że Warszawa jest miastem wielu możliwości, nie tylko w dziedzinie edukacji,
pracy, kultury i rozrywki, lecz także w zakresie kultury fizycznej i sportu. Możliwości
aktywności sportowej w mieście są bogate i różnorodne zarówno w ramach klubów
komercyjnych, jak i oferty miasta stołecznego Warszawy.
Jednak miasto nie jest pod tym względem jednolite. W niektórych dzielnicach warunki
do rekreacji są lepsze, w innych gorsze. Badani nie zawsze byli w stanie rozróżnić, które
elementy oferty sportowej są komercyjne, a które miejskie. Z ofertą miasta bezsprzecznie

Dane BSiR Urząd m.st. Warszawy 2019; Statystyka Warszawy nr 1/2019, Biuro Marketingu Miasta, Urząd m.st.
Warszawy, Warszawa 2019.
142 https://sopot.naszemiasto.pl/sopot-miastem-w-ktorym-zyje-sie-najlepiej-na-ktorym-miejscu/ar/c3-4799841, dostęp
23.12.2019.
143 https://sopot.naszemiasto.pl/sopot-miastem-w-ktorym-zyje-sie-najlepiej-na-ktorym-miejscu/ar/c3-4799841 dostęp
12.12.2019.
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kojarzono: ścieżki rowerowe, siłownie plenerowe i baseny OSiR. Starsi respondenci
podawali też przykłady programów dedykowanych seniorom lub dzieciom.
Warszawiacy aktywność sportową podejmują zarówno dla zdrowia, sylwetki i
lepszego samopoczucia, jak też z powodów towarzyskich i rodzinnych (integruje i pozwala
dobrze spędzić czas z bliskimi). Najczęściej podejmowane aktywności to: spacery, bieganie,
jazda rowerem, gry zespołowe, pływanie, fitness, siłownia.
Zasadniczymi barierami aktywności fizycznej dla tych, którzy chcieliby ćwiczyć jest
brak czasu, zbyt mała liczba obiektów sportowo-rekreacyjnych w ich okolicy i/lub zbyt
wysokie koszty korzystania z nich. Złe nawyki, brak umiejętności i związany z tym wstyd
powstrzymują niektóre osoby przed podjęciem aktywności. Barierą jest też brak wiedzy o
dostępnej ofercie sportowo-rekreacyjnej.
W zakresie oczekiwań mieszkańcy stolicy bardzo cenią wszelkie możliwości
bezpłatnej rekreacji oferowane przez miasto stołeczne Warszawa, jednak popyt wydaje się
większy niż dostępna oferta. Badani skarżyli się na niewystarczającą liczbę obiektów takich
jak boiska czy baseny; brak miejsc w obiektach i w grupach (gimnastyka, fitness).
Dużym uznaniem cieszą się obiekty pozwalające na aktywność fizyczną niezależnie
od wieku, kondycji czy zasobności portfela tj. parki i tereny zielone, ścieżki rowerowe,
siłownie plenerowe. Osobom mającym dzieci lub wnuki bardzo podoba się możliwość
wspólnych aktywności (place zabaw przy siłowniach plenerowych). Istotnym walorem takich
miejsc jest ich bliska lokalizacja (dystans pieszy).
Strefy rekreacyjne blisko domu wydają się rozwiązaniem, które
w dużym stopniu mogłoby odpowiedzieć na oczekiwania warszawiaków dotyczące łatwo
dostępnych i popularnych form rekreacji. Ważne jednak, aby takie strefy żyły
i były dla mieszkańców zachęcające. Postulowano, żeby przy ich organizowaniu wziąć pod
uwagę różne formy zachęty dla mieszkańców (np. zajęcia z instruktorem, wydarzenia
sportowe, strefę relaksu [kawiarnia, leżaki]; wypożyczalnię sprzętu jak siatki, piłki, etc.)
W sezonie zimowym rośnie zainteresowanie obiektami krytymi (hale sportowe,
baseny, zajęcia na sali – gimnastyka, fitness). Tu postulowano zniżki i dofinansowania nie
tylko dla seniorów, ale także większe i powszechniejsze zniżki dla osób zameldowanych
w Warszawie144.
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8.16. Aktywność fizyczna warszawiaków według Barometru Warszawskiego
91 % ankietowanych mieszkańców stolicy w listopadzie 2019 r. w ramach Barometru
Warszawskiego dobrze oceniło ofertę sportowo - rekreacyjną miasta. Jedynie 4% wyraziło
się o niej krytycznie.
86 % z nich oceniło stolicę jako miasto przyjazne rowerzystom. Jednak 62 %
ankietowanych nie korzysta z roweru wcale. Tylko 14% procent korzysta z roweru od czasu
do czasu, ale mniej niż raz w tygodniu. Natomiast codziennie lub raz w tygodniu jedynie 3 %
ankietowanych. W czerwcowej edycji tegorocznego badania 5 % uznało za priorytet
inwestycyjny Warszawy rozbudowę ścieżek rowerowych.
Mieszkańcy oceniają ofertę sportowo-rekreacyjną Warszawy bardzo wysoko, a
poziom zadowolenia z niej w ostatnich latach rośnie (w roku 2015 ofertę sportoworekreacyjną miasta oceniło dobrze 82% mieszkańców, w roku 2016 – 81%, w roku 2017 85%, w roku 2018 - 86%, a w roku 2019- 91%)145.

8.17. Młodzież warszawskich dzielnic ceni aktywność fizyczną
8 % warszawskiej młodzieży, punkty i obiekty sportowe uznała za najbardziej
potrzebne w swojej dzielnicy. 17% z nich uznało za najważniejszy atut swojej dzielnicy sport
a 10% z ankietowanych uczniów za największą wadę miejsc, w których mieszka uznała
kiepską ofertę sportową.
47 % chłopców i 41 % dziewcząt skorzystało w ciągu 12 miesięcy z oferty Ośrodków
Sportu i Rekreacji. 65 % uczniów warszawskich szkół korzystało z ogólnodostępnych boisk.
Aż 89 % uczniów ankietowanych w ramach badania oceniło ofertę OSiR jako bardzo dobrą i
raczej dobrą. Jeśli chodzi o braki, jakie odczuwają warszawscy uczniowie to w pierwszej
kolejności 15% z nich wymienia niewystarczającą liczbę obiektów sportowych, w drugiej
brak miejsc do uprawniania sportu (13%) a w trzeciej niedostatek zajęć sportowych
(10%)146.

8.18. Warszawskie dzielnice a aktywność sportowa
56 % ankietowanych mieszkańców warszawskich dzielnic ofertę sportowo rekreacyjną swojej dzielnicy oceniło dobrze, 17% ani dobrze, ani źle, 2 % źle, a 24 % nie
miało na ten temat zdania. Najwyżej oceniono ofertę rekreacyjną Żoliborza - 71%
ankietowanych oceniło ją pozytywnie. Natomiast z oferty tej średnio skorzystało w ciągu 12
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miesięcy jedynie 17 % mieszkańców dzielnic. Największe zainteresowanie tą ofertą
przejawiali mieszkańcy Bemowa 23%. Średnio 20 % mieszkańców warszawskich dzielnic
uprawia sport, ćwiczenia fizyczne lub gimnastykę. Najmniej w dzielnicy Białołęka 13 %.
Istotne dla analizy działań miasta w zakresie aktywności fizycznej mieszkańców
Warszawy są wyniki badania Jakość życia w dzielnicach 2015 sport147 zrealizowane od
września do listopada 2015 r. na losowej, reprezentatywnej próbie mieszkańców
warszawskich dzielnic w wieku 15 lat i więcej.
Ankietowani na pytanie dotyczące stopnia nasycenia obiektami sportowymi swojej
dzielnicy odpowiadali najczęściej, że jest ich ani za mało, ani za dużo. Odpowiedzi te
wahały się od 85% na Ochocie do 52 % na Pradze Północ. Na pytanie: czy jest ich
zdecydowanie za mało, padały odpowiedzi pomiędzy 2% (Bemowo, Wesoła, Włochy, Wola)
do 7% (Rembertów).
Na pytanie, czy w danej dzielnicy brakuje obiektów sportowych, odpowiedzi wahały
się od 19 i 18 % w przypadku dzielnicy Włochy, Ochoty, Pragi Południe przez 12 i 10%
Targówek i Ursynów do 3 – 7 % w dzielnicach Żoliborz, Bielany, Wesoła i Białołęka.
W trakcie badania pytano także o brak udogodnień, tj. m.in. obiektów i usług w
zakresie aktywności fizycznej. Brak siłowni średnio wskazało 30% badanych, 48% basenów,
27% lodowisk a 14 % kortów tenisowych. Natomiast obiekty sportowe w Warszawie są
według badanych mieszkańców dzielnic blisko od ich miejsc zamieszkania. Na dotarcie do
nich 29% mieszkańców traci jedynie do 7 minut, 52 % traci od 8 do 20 minut i 14% traci od
21 do 60 minut.
Na pytanie jak ocenia Pan(i) ofertę sportowo-rekreacyjną Pana(i) dzielnicy nikt z
badanych nie odpowiedział, że źle. 56% odpowiedziało, że raczej dobrze (48%) i
zdecydowanie dobrze (8%). Najwięcej zadowolonych z tej oferty jest mieszkańców Woli
(60%), Żoliborza (57%), Białołęki (55%) i Bemowa (54%).
W ciągu 12 miesięcy 2015 roku z oferty sportowo-rekreacyjnej warszawskich dzielnic
skorzystało średnio jedynie 17 % mieszkańców, a 81 % nie. Najchętniej z oferty
rekreacyjno-sportowej swojej dzielnicy korzystali mieszkańcy Bemowa (23%), Ochoty (23%)
i Mokotowa (21%). Najrzadziej natomiast mieszkańcy Targówka (6%), Białołęki (9%) i Pragi
Północ (9%).
W wyniku pracy grupy roboczej dzielnic wskazano rodzaje aktywności fizycznej, które
są najbardziej ekonomiczne, przyjazne środowisku i dostępne, możliwe do uprawiania blisko
domu. Należą do nich aktywności realizowane w przestrzeni zewnętrznej, na powietrzu:
spacery, bieganie, taniec, jazda na rowerze. Wśród aktywności najbardziej nieprzyjaznych
środowisku, najdroższych i o ograniczonym dostępie wskazano sporty halowe, grupowe, a
także realizowane w obiektach sportowych, których budowa i utrzymanie generuje wysokie
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nakłady: piłka nożna, pływanie, tenis. Odwrócono tym samym postrzeganie aktywności
fizycznej jako działania w oparciu głównie o wyspecjalizowane obiekty sportowe, a
skierowano uwagę na bardziej ekonomiczne i bardziej dostępne formy aktywności
fizycznej148.

8.19. Ocena poziomu organizacji oferty w zakresie aktywności fizycznej
warszawiaków realizowanej przez podmioty prywatne i organizacje pozarządowe
W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na świadczenie usług w zakresie
aktywności fizycznej warszawiaków rośnie rynek oferujący coraz bardziej profesjonalny
serwis w tym zakresie. Powstało szereg sieci siłowni, często zlokalizowanych tuż obok a
czasami nawet wewnątrz budynków mieszkalnych i biurowych. Ofertę tę proponują przede
wszystkim podmioty prywatne, które szybko potrafią dostosować swoje usługi do
zmieniających się potrzeb klientów, a czasami nawet tworzą ją same korporacje i firmy.
Coraz powszechniejsze są świadczenia oferowane przez korporacje pracownikom, na
których szczególnie im zależy, w postaci darmowych karnetów do siłowni. Mieści się to w
najbardziej atrakcyjnym pakiecie świadczeń pracodawcy. 46,5% pracowników
korzystających z darmowych karnetów na siłownię bardziej ceni sobie to świadczenie niż
samochód służbowy149.
Powstało wiele wyspecjalizowanych firm eventowych, w tym organizacji
pozarządowych i firm turystycznych, świadczących dla pracowników instytucji i korporacji
wyspecjalizowany zakres rywalizacji sportowej, budujących w ten sposób ofertę
atrakcyjnych imprez pracowniczych. Gry terenowe, paintball, różnego rodzaju rywalizacja
sportowa w nowych dyscyplinach sportu, w tym także e-sport, rozgrywki lig w wybranych
dyscyplinach np. PlayVolley, oceniane są najwyżej na rynku tych usług. Mistrzostwa
korporacji w wybranych dyscyplinach sportu dla kobiet i mężczyzn, których finałem są
wielkie imprezy na kilkaset osób budują więź i identyfikację z marką pracodawcy.
Organizacje pozarządowe działające w obszarze sportu i rekreacji współpracują z
m.st. Warszawy, organizując przede wszystkim szkolenie i współzawodnictwo sportowe
dzieci i młodzieży na poziomie ogólnomiejskim i dzielnicowym. Organizacje te nastawione
są głównie na osiąganie wyników sportowych i stwarzanie warunków do rozwoju młodych
sportowców. Niewielka część tych podmiotów podejmuje działania dotyczące wspierania
aktywności fizycznej mieszkańców. Jak wykazały wyniki pracy warsztatowej grupy roboczej
sport kwalifikowany kluby sportowe nie mają na celu promowania aktywności fizycznej
mieszkańców, ponieważ ich głównym celem jest współzawodnictwo sportowe.
Organizacje te nie mają również kadr i możliwości angażowania się w inną
działalność poza szkoleniem sportowym. Aktywność fizyczna mieszkańców często opiera
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się na formach ofertowanych przez sektor prywatny lub jest realizowana indywidualnie,
niejako „własnymi siłami” z pewnym wsparciem samorządu. Istotną rolę odgrywa tu sektor
prywatny, który jest istotnym dostarczycielem bazy i zajęć aktywności fizycznej
mieszkańców150.
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Potencjał realizatorów
Potencjał miasta dotyczący realizacji celu 2.2 w zakresie aktywności fizycznej jest bogaty i
różnorodny. Wśród podmiotów, które mogą przyczynić się do zrealizowania celu 2.2 w
zakresie aktywności fizycznej mieszkańców, znajdują się jednostki miasta dedykowane
sprawom sportu i rekreacji, organizacje pozarządowe działające w zakresie kultury
fizycznej, a także inne organizacje i instytucje na terenie miasta o roli wspomagającej,
np. sektor nauki, biznesu, innych obszarów działalności społecznej.
Szczególną rolę w zakresie upowszechniania aktywności fizycznej mają instytucje i
organizacje sportu i rekreacji działające na terenie m.st. Warszawy, w szczególności
uczniowskie kluby sportowe, stowarzyszenia kultury fizycznej zwane klubami sportowymi,
fundacje. W Warszawie działa ponad dwa tysiące organizacji pozarządowych (2053)
ukierunkowanych na sektor sportu i turystyki, które specjalizują się w wielu dyscyplinach
sportu, w tym także w sporcie osób z niepełnosprawnościami, oraz w działaniach
rekreacyjnych. Są to zarówno duże organizacje, skupiające tysiące członków, o randze
ogólnopolskiej i międzynarodowej, jak również mniejsze organizacje działające głównie
lokalnie. Organizacje pozarządowe kultury fizycznej są głównymi wykonawcami zadań
miasta w zakresie sportu i rekreacji. Miasto współpracuje co roku z ponad 300
organizacjami, którym powierza realizację zajęć sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców.
Ich rola w kształtowaniu oferty aktywności fizycznej, jej upowszechnianiu i udostępnianiu
jest kluczowa dla programu. Udział tych podmiotów w realizacji programu jest konieczny ze
względu na tworzenie i udostępnianie oferty aktywności fizycznej, a także współdziałanie na
rzecz jej rozwoju.
Organizacje pozarządowe kultury fizycznej mogą być wspomagane w działaniach na rzecz
aktywności fizycznej mieszkańców przez inne organizacje sektora społecznego (m.in.
kultury, edukacji, wychowania, pomocy i projektów społecznych, zdrowia). Rolę
wspomagającą mogą mieć tutaj sektory najsilniej reprezentowane przez organizacje
pozarządowe:
1. kultury, gdzie działa ponad dwa tysiące organizacji pozarządowych (2124)
2. edukacji i wychowania z przeszło tysiącem (1195) takich organizacji151.
Jako wsparcie wystąpić mogą organizacje działające na rzecz pomocy i projektów
społecznych oraz zdrowia. W Warszawie najliczniej reprezentowane wśród organizacji
społecznych sektory to kultura, sport i edukacja152.
Istotne jest zauważenie i wykorzystanie potencjału instytucji i jednostek miejskich
działających w obszarze edukacji, kultury, pomocy społecznej i zdrowia, które mogą
przyczynić się do zwiększenia oferty aktywności fizycznej mieszkańców.
W obszarze edukacji są to przede wszystkim szkoły i przedszkola, a także placówki edukacji
pozaszkolnej. Miasto stołeczne Warszawa jest organem współprowadzącym dla 29
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placówek edukacji pozaszkolnej: 8 ognisk pracy pozaszkolnej, 7 młodzieżowych domów
kultury, 5 ogrodów jordanowskich 5 międzyszkolnych ośrodków sportowych, a także Pałac
Młodzieży. W Warszawie działa blisko 500 szkół (łącznie: podstawowych,
ponadpodstawowych i policealnych) oraz około 350 przedszkoli, które oferować mogą ofertę
zajęć aktywności fizycznej przede wszystkim dla dzieci i młodzieży, a także infrastrukturę
sportowo-rekreacyjną, która może być udostępniana mieszkańcom.
W sektorze kultury istotne dla wspierania aktywności fizycznej lokalnie są domy kultury
znajdujące się w dzielnicach (23 dzielnicowe domy kultury oraz ok. 50 nadzorowanych
przez nie filii i innych jednostek), które w swojej ofercie mają zajęcia sportowo-rekreacyjne
(głównie gimnastykę i spacer Nordic walking dla seniorów). Nierzadko zajęcia sportoworekreacyjne oferują także ośrodki pomocy społecznej i centra dla seniorów, a w niektórych
przypadkach także podmioty lecznicze (np. aktywizacja ruchowa seniorów w programie
Aktywny Senior).
Powodzenie programu zależy w znacznym stopniu od potencjału, jakim będą dysponowali
jego przyszli realizatorzy. Potencjał ten obejmuje następujące obszary:
1) Strategia, wiedza (w przypadku podmiotów sportu i rekreacji: zarówno z zakresu
konkretnej dziedziny sportu, jak i uniwersalna – np. z zakresu rozwoju aktywności fizycznej),
sposoby działania i kultura organizacyjna poszczególnych podmiotów.
2) Kwalifikacje i doświadczenie osób kierujących tego rodzaju i instytucjami i organizacjami,
3) Fundusze na tworzenie i udostępnianie oferty poszczególnych podmiotów – istotne
zarówno ze względu na skalę i zakres działalności, ale także z perspektywy realizowania
przedsięwzięć skierowanych do grup, które są mniej aktywne. Ważna jest nie tylko
wysokość finansowania, lecz również jego stabilność,
4) Infrastruktura i sprzęt umożliwiające dostarczanie różnorodnej oferty sportoworekreacyjnej (np. infrastruktura sportowo-rekreacyjna – obiekty zamknięte, otwarte, tereny
zieleni, różnorodne miejsca dla aktywności fizycznej, ich funkcjonalność i wyposażenie),
5) zapewnienie dostępności do aktywności fizycznej (rozwiązania zapewniające fizyczną
dostępność obiektów dla osób z niepełnosprawnościami oraz ewentualnie korzystanie z
oferty również z domu – np. transmisje, ćwiczenia indywidualne),
6) Współpraca pomiędzy podmiotami z różnych sektorów, zaangażowanymi w umożliwianie
mieszkańcom Warszawy korzystania z różnorodnych form aktywności fizycznej.
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9.

Uwarunkowania organizacyjne i finansowe m.st Warszawy – nakłady na sport
i aktywność fizyczną mieszkańców

9.1.

Główne działania w 2019 r.

W roku 2019 na sport i rekreację przeznaczona została kwota 250 183 429 zł153. Jak
co roku realizowano działania sportowo-rekreacyjne podnoszące sprawność fizyczną
mieszkańców: „Aktywny warszawiak”, „Aktywność w przestrzeni – siłownie plenerowe”, „Od
zabawy do sportu”, „Aktywnie nad Wisłą” i in. Dzielnice przygotowały wiele zajęć dla
mieszkańców, np. gimnastykę, fitness, jogę, tai chi, pilates, zumbę, treningi biegowe, Nordic
walking, piłkę siatkową, zajęcia z hipoterapii dla dzieci, samoobronę dla kobiet, zajęcia
sportowo-rekreacyjne dla seniorów. W zadaniach ogólnomiejskich na wiodącej pozycji
znalazło się współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży szkolnej, w tym Warszawska
Olimpiada Młodzieży w relacji klubowej oraz sport akademicki i sport osób z
niepełnosprawnościami. Warszawscy sportowcy i trenerzy otrzymali stypendia i nagrody
sportowe finansowane z budżetu Warszawy.
9.2. Wyszczególnienie wydatków Urzędu m. st. Warszawy na rekreację i sport
w 2019 r.
W przekroju sfer działalności, z uwzględnieniem rezerw ujmowanych formalnie w
sferze Finanse i różne rozliczenia, wydatki bieżące przeznaczone na rekreację, sport i
turystykę zaplanowano 201 129 118 zł to 1,24 % struktury, a w roku 2018 r. wydano
170 181 439 zł., to 1,13 % struktury budżetu154,155. W stosunku do planu z roku 2018 na rok
2019 założono wzrost wydatków bieżących o 18,2 %, tj. o 30,9 mln zł.156
Wydatki majątkowe w układzie zadaniowym wg sfer w latach 2018 - 2019 na
rekreację i sport wyniosły:157 plan na 2018 rok to kwota 80 451 239 zł, przy strukturze
2,69 % a plan na 2019 rok to kwota 56 275 594 zł przy strukturze 1,90 %.
Wydatki majątkowe w zakresie sportu i rekreacji zaplanowane na rok 2019 to kwota
56 224 602 zł. w tym na główne inwestycje:


Modernizacja Ośrodka Szczęśliwice przy ul. Drawskiej 22 – 12,5 mln zł,



Modernizacja Parku Kultury w Powsinie – 9,7 mln zł,

Dział 926 kultura fizyczna, Plan 2019.
https://www.bip.warszawa.pl/dokumenty/budzet_finanse/kompendium/KompendiumB2019.pdf, s. 99, dostęp 20.12.2019.
154 https://www.bip.warszawa.pl/dokumenty/budzet_finanse/kompendium/KompendiumB2019.pdf
TAB. 3. WYDATKI BIEŻĄCE WG SFER DZIAŁALNOŚCI Z UWZGLĘDNIENIEM REZERW W LATACH 2018-2019, s. 16.
155 https://www.bip.warszawa.pl/dokumenty/budzet_finanse/kompendium/KompendiumB2019.pdf
TAB. 7. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADANIOWYM WG SFER Z UWZGLĘDNIENIEM REZERW
W LATACH 2018-2019 , s. 32.
156 https://www.bip.warszawa.pl/dokumenty/budzet_finanse/kompendium/KompendiumB2019.pdf, s. 35.
157 Ibidem, s. 37.
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Modernizacja hali sportowej (etap II) wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul.
Obrońców Tobruku 40 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo) – 7,1 mln
zł,



Modernizacja Ośrodka Namysłowska – 3 mln zł,



Modernizacja kortów tenisowych (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus) –
2,5 mln zł,



Modernizacja Pływalni Delfin przy ul. Kasprzaka 1/3 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w
Dzielnicy Wola) – 2,5 mln zł.
Wydatki w układzie klasyfikacji budżetowej, w tym wydatki bieżące na kulturę
fizyczną wyniosły:158



Plan na rok 2018 to kwota 162 552 499 zł,



Plan na rok 2019 to kwota 193 958 827 zł,
Wydatki majątkowe na kulturę fizyczną:159



Plan na rok 2018 to kwota 80 451 239 zł,



Plan na rok 2019 to kwota 56 224 602 zł,

W roku 2018 Warszawa wydała na zadania w obszarze sportu i rekreacji 230,2 mln
zł. Stanowiło to 0,2% całego budżetu miasta. Dla porównania kultura osiągnęła wskaźnik
0,6%, zdrowie i pomoc społeczna 2,3 %, edukacja 4,2%160
W latach 2015-2019 rosną nakłady m.st. Warszawy na sport i rekreację. Wydatki
miasta na ten cel przedstawiają się następująco:

Wydatki m.st. Warszawy na kulturę fizyczną dział 926:
Rok 2015 - 120 462 187,80 zł161
Rok 2016 - 141 449 336,64 zł162
Rok 2017 - 150 629 243,09 zł163

158

https://www.bip.warszawa.pl/dokumenty/budzet_finanse/kompendium/KompendiumB2019.pdf , s. 40.
https://www.bip.warszawa.pl/dokumenty/budzet_finanse/kompendium/KompendiumB2019.pdf , s. 41.
160 https://www.um.warszawa.pl/budzetwpigulce/2018-wykonanie-budzetu-przeznaczenie-pieniedzy, dostęp 27.12.2019.
159
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https://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/budzet_polityka_finansowa_v2/wykonanie_budzetu/2015/Sprawozdanie_z_w
ykonania_budzetu/Kompendium/default.htm s. 122.
162

https://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/budzet_polityka_finansowa_v2/wykonanie_budzetu/2016/Sprawozdanie_z_w
ykonania_budzetu/Kompendium/default.htm, s. 129.
163

https://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/budzet_polityka_finansowa_v2/wykonanie_budzetu/2017/Sprawozdanie_z_w
ykonania_budzetu/Kompendium/default.htm, s. 140.
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Rok 2018 - 222 881 645,39 zł164
Rok 2019 - 250 183 429 zł165.

9.3.

Budżety dzielnic m. st. Warszawy przeznaczone na sport w roku 2018.

Każda z 18 dzielnic m.st. Warszawy ma swój własny budżet stanowiący załącznik do
budżetu m.st. Warszawy. Dzielnice mają zagwarantowane ustawowo dochody w postaci
100% wpływów z podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych, 70%
wpływów z majątku miasta, 100% wpływów z innych dochodów miasta pozyskiwanych
przez dzielnice w wyniku realizacji zadań statutowych. Dzielnice mają także do dyspozycji
środki z budżetu państwa przyznane Warszawie w stopniu proporcjonalnym do zadań jakie
wykonują, środki na realizację inwestycji i zadań własnych oraz środki wyrównawcze
ustalane corocznie przez Radę m.st. Warszawy166.

164

https://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/budzet_polityka_finansowa_v2/wykonanie_budzetu/2018/Sprawozdanie_z_w
ykonania_budzetu/Kompendium/default.htm, s. 144.
165 https://www.bip.warszawa.pl/dokumenty/budzet_finanse/kompendium/KompendiumB2019.pdf, s.99.
166 https://www.um.warszawa.pl/budzetwpigulce/2019-budzet-budzety-dzielnic.
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Rys. 9.3.1. Wydatki na sport i rekreację w Warszawie.
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Tabela 9.3.1: Wydatki dzielnic m.st. Warszawy ogółem w roku 2018 (bieżące i majątkowe)
Dział 926 wraz z częścią procentową budżetu dzielnic
na rekreację i sport167.

Wydatki dzielnicy Wydatki dzielnicy
na sport i rekreację Procentowy udział
ogółem
Dzielnica
2,4
9 573 365,90
391 217 913,68
Bemowo
1,9
10 442 582,18
562 533 537,77
Białołęka
1,6
9 219 294,91
559 302 993,40
Bielany
1,0
8 188 897,65
852 047 851,65
Mokotów
2,1
7 371 108,77
353 229 921,34
Ochota
0,9
6 267 783,52
678 583 851,01
Praga Południe
1,8
6 496 944,97
368 599 975,55
Praga Północ
1,0
1 076 099,41
109 456 152,64
Rembertów
0,5
3 466 080,88
715 324 719,50
Śródmieście
1,3
6 203 988,75
482 481 720,84
Targówek
2,8
7 397 565,89
262 372 451,74
Ursus
2,0
10 095 442,09
514 875 635,99
Ursynów
2,6
8 618 051,07
329 165 695,49
Wawer
1,0
1 261 886,53
120 188 009,25
Wesoła
1,6
3 679 668,27
236 359 340,49
Wilanów
2,7
5 166 476,46
192 821 364,20
Włochy
2,7
18 071 878,47
673 155 025,92
Wola
2,3
4 914 480,62
218 042 297,84
Żoliborz

9.4. Priorytetowe, planowane zadania w zakresie wspierania i upowszechniania
kultury fizycznej w 2020 r.
Do zadań planowanych na rok 2020 należą: organizacja imprez sportowych
i rekreacyjnych, szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w różnych
kategoriach wiekowych, wspieranie przygotowania i udziału warszawskich drużyn
w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych, podnoszenie sprawności
fizycznej mieszkańców, obejmujące m.in. realizację programów, takich jak: „Zima i Lato
w Mieście”, „Od zabawy do sportu”, „Aktywny Warszawiak”, „Warszawska Olimpiada
Seniorów”, sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami, „Warszawska Olimpiada
Młodzieży” w relacji klubowej i szkolnej, realizacja projektów międzynarodowych w zakresie
sportu i rekreacji, sportowy system stypendialny i nagrodowy, promocja Miasta Stołecznego

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r., Załączniki Dzielnicowe, Marzec 2019 r.
https://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/budzet_polityka_finansowa_v2/wykonanie_budzetu/2018/Sprawozdanie_z_w
ykonania_budzetu/Zalaczniki_dzielnicowe/default.htm
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Warszawy poprzez sport, opracowanie i wdrożenie Programu Operacyjnego Sport
i Rekreacja w Warszawie w ramach Strategii #Warszawa2030168.
Wstępny projekt budżetu na rok 2020 przewiduje następujące kwoty na sport
i rekreację w poszczególnych dzielnicach:
Tabela 2: Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2020 r. – dzielnice169.

Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga-Południe
Praga-Północ
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Włochy
Wola
Żoliborz

Kwota w PLN
7 941 808
9 681 300
9 818 321
8 100 000
6 089 842
17 570 866
7 050 000
702 300
3 022 000
5 828 382
6 350 723
7 671 500
7 812 200
1 199 500
3 926 950
5 400 000
8 201 100
1 590 000

W 2020 r. działania inwestycyjne będą skierowane na kontynuację programu
modernizacji i rewitalizacji obiektów sportowych. Przewiduje się, że zakres prowadzonych
działań związanych z rozwojem infrastruktury sportowej może być sukcesywnie rozszerzany
w ramach wydatków zarezerwowanych na program „Przyjazna przestrzeń rekreacyjna dla
mieszkańców”170.

168https://bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/00160d2c/bykqapvooqbgauxhifctcbnkujlnqsue/Za%C5%82o%C5%BCenia2020.pdf

, s. 56.
169https://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/budzet_polityka_finansowa_v2/budzet/2020/Wstepny_projekt_budzetu/Zal
aczniki_dzielnicowe/default.htm.
170

https://bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/00160d2c/bykqapvooqbgauxhifctcbnkujlnqsue/Za%C5%82o%C5%BCenia2020.pdfs.
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9.5.

Regulacje wewnętrzne i potencjał rozwojowy miasta st. Warszawy

Miasto stołeczne Warszawa jest gminą mającą status miasta na prawach powiatu.
Mieszkańcy gminy tworzą z mocy prawa wspólnotę samorządową, która wspólnie decyduje
o rozwoju danej gminy. Rada m.st. Warszawy to organ stanowiący i kontrolny m.st.
Warszawy, natomiast organem wykonawczym jest Prezydent m.st. Warszawy, który
wykonuje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej, jaką jest Urząd m.st. Warszawy
oraz podległe mu biura. W mieście stołecznym Warszawa tworzone są obowiązkowo
jednostki pomocnicze zwane dzielnicami m. st. Warszawy Statut dzielnicy nadany przez
Radę m.st. Warszawy określa nazwę dzielnicy, jej granice, zadania i kompetencje oraz
zasady i tryb funkcjonowania jej organów. Organem stanowiącym i kontrolnym dzielnicy jest
rada dzielnicy, a organem wykonawczym – zarząd dzielnicy. Miasto wykonuje zadania
publiczne we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność, poprzez swoje organy i
poprzez organy dzielnic. Miasto może w celu wykonywania zadań publicznych tworzyć
jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z
organizacjami pozarządowymi171.
W strukturze Urzędu m.st. Warszawy sprawami sportu i rekreacji kieruje właściwy
Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy i nadzorowane przez niego biuro właściwe ds. sportu
i rekreacji (Biuro Sportu i Rekreacji). W zakresie nadzoru biura pozostają dwie jednostki
organizacyjne dedykowane sprawom sportu i rekreacji: Stołeczne Centrum Sportu
AKTYWNA WARSZAWA i Park Kultury w Powsinie. Do zadań Biura Sportu i Rekreacji
należy przede wszystkim inicjowanie i wdrażanie działań na rzecz sportu i rekreacji na
poziomie ogólnomiejskim. Na poziomie dzielnic realizacją zadań w zakresie sportu i
rekreacji zajmują się zarządy dzielnic oraz jednostki organizacyjne.
Na terenie miasta działają ośrodki sportu i rekreacji, zlokalizowane w dzielnicach
miasta i nadzorowane przez Burmistrzów Dzielnic. Pełnią one istotną rolę w realizacji zadań
miasta na rzecz upowszechniania aktywności fizycznej mieszkańców. Istnieje pewien
obszar działań wkraczających w sferę aktywności fizycznej mieszkańców, który realizują
także inne biura i jednostki urzędu, w tym dzielnice na poziomie lokalnym w oparciu o
budżety dzielnicowe. Poza zakresem działań Biura Sportu i Rekreacji pozostają np. siłownie
plenerowe (dzielnice, Centrum Komunikacji Społecznej), ścieżki rowerowe i stacje rowerowe
(Zarząd Dróg Miejskich), parki i tereny rekreacyjne (Zarząd Zieleni Miejskiej), niektóre
inwestycje (np. Bulwary Wiślane, Port Czerniakowski). Miejsca te mają istotne znaczenie dla
oferty aktywności fizycznej. Podobnie przedstawia się sytuacja z placówkami edukacji
pozaszkolnej (ogrody jordanowskie, międzyszkolne ośrodki sportowe i Pałac Młodzieży),
które oferują infrastrukturę sportowo-rekreacyjną i zajęcia sportowo-rekreacyjne dostępne
dla mieszkańców. Placówki te są nadzorowane odpowiednio przez dzielnice lub
bezpośrednio przez Biuro Edukacji.

171

Ustawa o ustroju m.st. Warszawy, prawo.sejm.gov.pl; Statut m.st. Warszawy, bip.warszawa.pl.
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Realizacja działań w zakresie aktywności fizycznej mieszkańców wymaga
wielopoziomowej i interdyscyplinarnej współpracy biur urzędu m.st. Warszawy oraz
jednostek pomocniczych (dzielnic) i organizacyjnych (np. osirów) m.st. Warszawy. Istotny
jest też udział instytucji kultury (np. ośrodki kultury w dzielnicach m.st. Warszawy, w których
organizowane są zajęcia sportowo-rekreacyjne), organizacji pozarządowych działających na
rzecz sportu i aktywności fizycznej, innych instytucji sektora publicznego, innych jednostek
samorządu terytorialnego oraz podmiotów prywatnych.
W latach 2015-2019 w Urzędzie m.st. Warszawy funkcjonowały programy
międzysektorowe, realizowane w sferze usług społecznych, uwzględniające sport i
aktywność fizyczną mieszkańców, m.in. Strategia rozwiązywania problemów społecznych
na lata 2009-2020, Programy: Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020,
Warszawski Program Działań na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2010-2020,
Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych 2016-2020, Program rozwoju edukacji w
Warszawie w latach 2013-2020.
Współpraca wielu biur i jednostek urzędu w tych programach stała się podłożem
rozwoju działań międzysektorowych rozwijających aktywność fizyczną mieszkańców jako
sposób na włączenie społeczne, integrację międzypokoleniową, rozwój zainteresowań,
podniesienie ogólnej sprawności psychofizycznej, wzmacnianie poczucia dobrostanu
mieszkańców, a także budowanie kapitału społecznego w wielu wymiarach.
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10. Ocena działań promocji aktywności fizycznej warszawianek
i warszawiaków
Jednym z najistotniejszych elementów mających wpływ na zwiększanie aktywności
fizycznej i uczestnictwa w sporcie są przekazy medialne oraz kampanie popularyzujące tego
rodzaju postawy. W działaniach mediów spoczywa bardzo duży potencjał rozwojowy.
W celu uzyskania skutecznego instrumentu mającego wpływ na popularyzację
uczestnictwa warszawiaków w aktywności fizycznej należy w sposób planowy podjąć
zadanie wykreowania, zaplanowania i prowadzenia przez cały rok skutecznej kampanii
informacyjno-promocyjnej. Tak jak w przypadku innych stolic europejskich kluczem do
osiągnięcia satysfakcji władz i mieszkańców jest stałe wskazywanie im coraz szerszego
zakresu oferty rekreacyjnej i sportowej miasta.

10.1. Sposoby i techniki promocji aktywności fizycznej warszawianek
i warszawiaków oraz ocena jej jakości
Osiągnięcia komunikacyjne wiązały się z trafnym wyborem nośników oraz
opracowaniem odpowiedniej treści dotarcia do aktywnych warszawiaków. Pole to wydaje się
być otwarte na nowe inicjatywy.
We współczesnym świecie największą skuteczność dotarcia gwarantują obecnie
media społecznościowe takie jak np. Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, Linkedin,
Pinterest, Snapchat. Personalizowanie treści i możliwość dotarcia do odbiorcy we
wszystkich praktycznie warunkach stwarza przewagę nad tradycyjnymi technikami.
Jakkolwiek media społecznościowe tzw. social media stworzyły skuteczny sposób dotarcia i
przekazu posługujący się krótką, merytoryczną formą bardzo często opartą o fotografie i
video to tradycyjny przekaz telewizyjny nadal gromadzi milionowe widownie. Jest on nadal
bardzo skuteczny, jeśli chodzi o relacjonowanie wydarzeń sportowych, gwarantujących
sponsorom ekspozycję medialną docierającą do milionów odbiorców, kibiców sportu.
Organizowane w Warszawie imprezy rekreacyjno - sportowe zyskują różną
jakościowo oprawę medialną, która ma bezpośredni wpływ na skuteczność dotarcia. W
zależności od potrzeb korzysta się z określonego nośnika. Jak dotąd promocja aktywności
fizycznej korzystała i z informacji, i z reklamy telewizyjnej, radiowej, prasy oraz mediów
społecznościowych, Internetu, reklamy zewnętrznej i wszelkiego rodzaju elementów
stanowiących scenografię pola sponsorskiego podczas imprez i wydarzeń sportowych.
Poprzez witryny internetowe www.sportowa.warszawa.pl będącą podstroną czy
www.um.warszawa.pl następuje dotarcie do mieszkańców z ofertą imprez i możliwości
skorzystania z oferty aktywności fizycznej pozostającej w rękach miasta. Portal
www.sportowa.warszawa.pl, odwiedziło w okresie 1.12.2018 – 12.2019 jedynie 448 436
osób a średni czas spędzony w tarcie odwiedzin na tej stronie wynosi 1 minutę 34 sekundy.
Należy więc wnioskować, że strona ta jest ona traktowana przede wszystkim jako źródło
126

informacji na temat godzin funkcjonowania obiektów, czasu odbywania imprez i adresów
placówek sportowo-rekreacyjnych. Poprzez tę witrynę można także doładować kartę
„Wspólna aktywna”.
Dzielnicowe Ośrodki Sportu i Rekreacji dysponują swoimi stronami www
zawierającymi opis usług i w zależności od operatywności osób odpowiedzialnych za
realizacje tych witryn są one mniej lub bardziej atrakcyjne. Z analizy tych stron wynika, że
posiadają one bardzo duży potencjał rozwojowy.
Warszawa nie dysponuje nowoczesną aplikacją internetową dla swoich
mieszkańców, za pośrednictwem, której możliwa byłaby kompleksowa informacja oraz
przekazywanie istotnych, rozbudowanych treści informacyjnych dla osób aktywnych
fizycznie. Aplikacja WarsawTour w swojej zakładce „Warszawa sportowa” dysponuje
jedynie skromnymi informacjami dotyczącymi wybranych miejsc do aktywności fizycznej.
Wykres. 10.1.1. Korzyści płynące z zaangażowania miasta Warszawy
w promocję imprez sportowych.

Po Mistrzostwach Europy w Piłce Nożnej EURO 2012 Warszawa nabrała
zdecydowanie bardziej sportowego wizerunku w ocenie międzynarodowej 172. Wówczas
dostrzeżono także potencjał, jaki niesie sport dla promocji miasta na arenie
międzynarodowej. W ostatnich latach znacznie wzrosły nakłady finansowe na promocję
miasta przez sport. W działaniu tym udział wzięło więcej podmiotów sportowych
uczestniczących w rozgrywkach ligowych. Warszawę promowano przede wszystkim
poprzez zamieszczenie znaku promocyjnego na strojach zawodników i w materiałach
promocyjnych, a także w przekazach medialnych.

Marka Warszawa. Tożsamość, wartości, nowa narracja, 2013, Urząd m.st. Warszawy; Warszawa przyjazna turystom.
Raport 2014, Stołeczne Biuro Turystyki.
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Szacuje się, że wartość marketingowa Warszawy dzięki tym nakładom także wzrosła
i w 2018 roku ekwiwalent marketingowy w ramach działań promocyjnych biura wyniósł
45 205 556,88 zł.
NAKŁADY NA PROMOCJĘ w roku 2018 to 6 432 000,00 PLN
14. Zrealizowano 23 umowy zakupu usługi promocyjnej na imprezach sportowych i
rekreacyjnych.
15. Podpisano 7 umów na promocję m.st. Warszawy podczas rozgrywek ligowych.
16. Największe imprezy: BOLL Warsaw FIM Speedway Grand Prix of Poland,
Cavaliada Warszawa, Finał Pucharu Polski Koszykarzy, FIVB Beach Volleyball World
Tour 2018, Enea 5150 Warsaw Triathlon, Piknik Olimpijski.
NAKŁADY NA PROMOCJĘ w roku 2019 (zgodnie z zakładanym planem, wzrost
o 56 % względem roku 2018) to 11 500 000,00 PLN
Największe zgłoszone oferty imprez:
17. BOLL Warsaw FIM Speedway Grand Prix of Poland, Cavaliada Warszawa, Finał
Pucharu Polski Koszykarzy, Enea 5150 Warsaw Triathlon, FIVB Beach Volleyball
World Tour 2019, Piknik Olimpijski.
W 2019 roku podpisano umowy na promocję m.st. Warszawy podczas rozgrywek ligowych z
następującymi podmiotami:


Legia Warszawa S.A. – piłka nożna



Polonia Warszawa S.A. – piłka nożna



Legia Warszawa Sekcja Koszykówki S.A. – koszykówka mężczyzn



Onico Warszawa S.A. – siatkówka mężczyzn



Projekt Warszawa Sp. z o.o. – siatkówka mężczyzn



Wisła Warszawa S.A. – siatkówka kobiet.

10.2. Grupy docelowe
Zasadniczym elementem każdej kampanii informacyjnej jest grupa docelowa, do
której kierowany jest przekaz. Ponieważ odbiorcą usług i ofert w zakresie aktywności
fizycznej warszawiaków są praktycznie wszystkie grupy wiekowe, kobiety i mężczyźni,
osoby zamieszkujące wszystkie rejony Warszawy, o różnym poziomie wykształcenia i
statusie majątkowym to przekaz medialny kierowany do nich powinien być
spersonalizowany. Dlatego działalność informacyjna miasta w tym zakresie musi być
sprofilowana i dostosowana do potrzeb i wymagań ww. grup odbiorców.
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Komunikacja dotycząca promocji proaktywnych postaw w zakresie rekreacji fizycznej
i sportu musi korzystać z aktualnie akceptowanego, właściwego języka, którym
porozumiewają się poszczególne grupy. Współczesne dyscypliny sportu np. te uprawiane
przez młodzież, stwarzają pole do istnienia i działania subkultur sportowych, które posiadają
swój własny język. Inny przekaz należy kierować do kobiet, inny do mężczyzn a jeszcze
inny do rodzin. Istotne jest rozróżnienie wieku adresatów tego przekazu.

10.3. Podmioty odpowiedzialne za promocję miasta poprzez sport
W ramach działań w zakresie komunikacji i promocji zasadniczą role pełnią struktury
odpowiedzialne za realizacje strategii informacyjnej. Biuro Sportu i Rekreacji m.st.
Warszawy własną strategią działania określa zakres, tematykę oraz grupy docelowe, jakie
są decydujące z punktu widzenia realizacji zadań w zakresie aktywności fizycznej, ale także
osiągania innych celów związanych z promocją miasta takich jak:


popularyzacja sportu wśród mieszkańców i budowanie ich świadomości
w zakresie aktywności ruchowej i jej pozytywnych aspektów



tworzenie pozytywnych nastrojów lokalnej społeczności



reklama miasta w kraju i za granicą



zainteresowanie mediów



pozyskanie potencjalnych partnerów do kolejnych dużych imprez



zwiększenie wiarygodności i uznanie w branży marketingowej



pozyskanie potencjalnych inwestorów



inwestycje w infrastrukturę



rozwój turystyki



prestiż jako Miasta przyjaznego i otwartego



atrakcje dla mieszkańców173

Dzielnicowe ośrodki sportu i rekreacji oraz ponaddzielnicowe struktury w ramach
pełnionych działań prowadzą aktywność w zakresie komunikacji. Ich celem jest zachęcanie
do aktywności fizycznej mieszkańców Warszawy oraz przekazywanie informacji nt. imprez i
dostępnej bazy.
Promocja wydarzeń sportowych w Dzielnicach m.st. Warszawy odbywa się głównie
poprzez stronę internetową dzielnicy, profile facebookowe dzielnic, plakaty przekazywane
do domów kultury, bibliotek, szkół, przedszkoli, przychodni. Informacje przekazywane są do

173

Dane BSiR Urząd m.st. Warszawy 2019.
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mediów, do uczestników, do szkół, np. poprzez ogłoszenia w Librusie. Informacje o
wydarzeniach umieszczane są w gazetkach dzielnicowych. Wykorzystywane są słupy
informacyjne, gabloty i inne. W niektórych dzielnicach brakuje środków na promocję (PragaPółnoc). Ulotki dotyczące imprez udostępnianie są na terenie urzędów.
Podobną rolę promowania tego rodzaju aktywności pełnią dotowane przez m. st.
Warszawa instytucje w tym przede wszystkim kluby i stowarzyszenia sportowe. Miasto
promuje swoje cele działania w zakresie aktywności fizycznej i jej popularyzowania także
poprzez dotowanie imprez sportu masowego jak i wyczynowego.
Organizowany co rok Plebiscyt na Najlepszych Sportowców Warszawy to jeden z
bardzo dobrych przykładów na skuteczną promocję aktywności fizycznej i budowanie
skojarzeń warszawiaków z najlepszymi sportowcami miasta. Imprezy miejskie z cyklu Triada
Biegowa (Bieg Konstytucji 3 maja, Bieg Powstania Warszawskiego i Bieg Niepodległości)
także pełnią bardzo istotną rolę promocyjną.
Za promocję aktywności fizycznej warszawiaków i ich zamiłowania do sportu mogą
być odpowiedzialne nie tylko jednostki Urzędu miasta stołecznego Warszawy, ale także
kluby wspierane finansowo przez miasto oraz sponsorzy, którzy znajdą w tej aktywności
przestrzeń dla własnych korzyści.
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11.
Analiza SWOT – Sport kwalifikowany i aktywność fizyczna
w Warszawie
Zagadnienia ujęte w analizach SWOT zostały sformułowane podczas warsztatów
grup roboczych z udziałem ekspertów, zorganizowanych przez Biuro Sportu i Rekreacji
Urzędu m.st. Warszawy i poświęcone następującej problematyce:
18. Sport kwalifikowany, Warsztaty zorganizowane w dniu 7 i 9 lipca 2019 r.
19. Aktywność fizyczna mieszkańców, Warsztat zorganizowany w dniu 10 lipca 2019 r.

11.1. Sport kwalifikowany w Warszawie
MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

SZANSE

ZAGROŻENIA

(tu i teraz)

(tu i teraz)

(czynniki
zewnętrzne)

(czynniki zewnętrzne)

KAPITAŁ LUDZKI
Wzrost liczby
mieszkańców.

Rozwarstwienie
ekonomiczne
mieszkańców.

Wysokie aspiracje
mieszkańców.

Styl życia - praca jako
dominujący motyw życia.

Brak hali widowiskowosportowej i stadionu
lekkoatletycznego.

Sport jako istotny atrybut
kreowania marki
WARSZAWA.

Ograniczenia budżetu
miasta.

Zbyt małe nakłady
finansowe w stosunku do
potrzeb i aspiracji.

Zwiększenie budżetu na
sport kwalifikowany.

Dysproporcje w
wielkościach budżetów
Dzielnic.

KAPITAŁ
EKONOMICZNOGOSPODARCZY
I POLITYCZNY MIASTA.
Warszawa jako miasto
przyciągające kapitał i
inwestycje.

FINANSOWANIE
SPORTU
Stały, rosnący, coroczny
budżet.

FINANSOWANIE
SPORTU PRZEZ
KAPITAŁ PRYWATNY
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MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

SZANSE

ZAGROŻENIA

(tu i teraz)

(tu i teraz)

(czynniki
zewnętrzne)

(czynniki zewnętrzne)

Brak polityki współpracy
miasta ze sponsorami.

Wzrost finansowania
sportu przez sponsorów,
kibiców i odbiorców
oferty sportowej.

Niska świadomość
biznesu. Potrzeby
angażowania się w sport.

Niewystarczająca ilość
programów
szkoleniowych.

Podniesienie kompetencji
kadry szkoleniowej.

Niewystarczające
wynagrodzenia trenerów
i instruktorów.

Niewystarczająca baza w
stosunku do liczby
trenujących.

Poszerzenie bazy
dzielnicowych
i ponaddzielnicowych
jednostek sportu i
rekreacji.

Brak wspólnej wizji
zarządzania ośrodkami
i infrastrukturą.

Malejące
zainteresowanie sportem
wśród młodzieży.

Wzrost efektywności
szkolenia w sporcie
dzieci i młodzieży.

Zbyt wczesna
specjalizacja w
uprawianiu sportu, brak
ciągłości finasowania
procesu szkolenia.

Brak wiedzy na temat
nowoczesnego
zarządzania sportem finanse, marketing,
promocja, szkolenie.

Rywalizacja klubów na
poziomie miasta i
dzielnic.

Brak nowoczesnych
metod zarzadzania
klubami sportowymi.

Wdrożenie obowiązku
posiadania przez kluby
Strategii rozwoju.

Brak w strategii klubów
identyfikacji ze
środowiskami lokalnymi.

Duży potencjał finansowy
biznesu w Warszawie.

KADRY SZKOLENIOWE
Wysokiej klasy trenerzy
działający w Warszawie.

OŚRODKI SPORTU
I REKREACJI
Funkcjonowanie
dzielnicowych
i ponaddzielnicowych
jednostek sportu i
rekreacji.

SPORT DZIECI
I MŁODZIEŻY
Wysoka pozycja
Warszawy w systemie
sportu młodzieżowego.

KLUBY I
ORGANIZACJE
SPORTOWE
Duża liczba klubów
i organizacji sportowych
w różnych dyscyplinach.
Silne pozytywne tradycje
sportu warszawskiego.

KOMUNIKACJA
I PROMOCJA
Współpraca z mediami.
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MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

SZANSE

ZAGROŻENIA

(tu i teraz)

(tu i teraz)

(czynniki
zewnętrzne)

(czynniki zewnętrzne)

Promocja miasta przez
sport.

Niewystarczające
wykorzystanie potencjału
gwiazd w promocję sport.

Pozyskiwanie
sponsorów.

Brak długofalowego
programu promocji miasta
przez sport.

Wielki potencjał w
promocji miasta poprzez
sport.

Brak wspólnego
kalendarza imprez.

Zbyt niski standard
obiektów,
niespełniających
wymogów nowoczesnego
treningu i organizacji
imprez
międzynarodowych.

Budowa nowych
obiektów sportowych
oraz remonty
i modernizacje.

Przestarzałe
wyposażenie i
dekapitalizacja niektórych
obiektów miejskich.

Uciążliwości dla
mieszkańców.

Duży potencjał w
zakresie organizacji
imprez sportowych o
randze międzynarodowej
na PGE Stadionie
Narodowym.

Poprzez brak
profesjonalnej bazy
ograniczenie możliwości
organizacji dużych imprez
międzynawowych.

Kreowanie wizerunku
Warszawy.

INFRASTRUKTURA
Duża liczba małych i
średnich obiektów
sportowych.

IMPREZY SPORTOWE
Duże imprezy
międzynarodowe
pozytywnie wpływają na
wizerunek i promocję
miasta.
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11.2. Aktywność fizyczna mieszkańców Warszawy

MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

SZANSE

ZAGROŻENIA

(tu i teraz)

(tu i teraz)

(czynniki zewnętrzne)

(czynniki zewnętrzne)

KAPITAŁ LUDZKI
Liczebność populacji.
Warszawa miastem ludzi
„młodych duchem”,
aktywnych, otwartych na
nowoczesny styl życia.

Rozwarstwienie
społeczne mieszkańców
Warszawy.

Rosnąca świadomość
społeczna korzystnego
wpływu aktywności
fizycznej na zdrowie i
samopoczucie.

Bariery i ograniczenia w
podejmowaniu
aktywności fizycznej.

Moda na sport.

KAPITAŁ
EKONOMICZNO GOSPODARCZY
Różnorodność
instytucjonalna, centrum
polityczno - gospodarcze,
ośrodek metropolitarny.

Ograniczenia środków
miasta na sport.
Niewystarczająca
infrastruktura lokalna i
oferta dla mieszkańców
blisko ich domów.

Aktywność fizyczna i
biznes – wzajemne
dobre oddziaływanie.

Malejące dochody
miasta.
Nierównomierny podział
środków na sport
w dzielnicach.

OFERTA
Programy aktywności
fizycznej dla
warszawiaków oferowane
przez miasto.

Zbyt mały udział
warszawiaków w
oferowanych
programach.

Wspólne z mieszkańcami
opracowanie oferty w
dzielnicach i osiedlach.

Niewystarczająca wiedza
na temat potrzeb i
oczekiwań w zakresie
planowania i realizacji
programów – cykliczne
badania.

Zła lokalizacja imprez
paraliżujących ruch w
mieście.

Organizacja lokalnych i
międzynarodowych
imprez dla amatorów.

Brak prawidłowej
komunikacji i promocji
imprez.

IMPREZY SPORTOWE
I REKREACYJNE
Wielość programów,
akcji, imprez.

Poszerzenie oferty
imprez o elementy
włączające publiczność
w aktywność fizyczną

134

MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

SZANSE

ZAGROŻENIA

(tu i teraz)

(tu i teraz)

(czynniki zewnętrzne)

(czynniki zewnętrzne)

Pozyskanie szerokiej
wiedzy o stanie zdrowia
mieszkańców, a także
ich motywacji i barier w
uprawnianiu aktywności
fizycznej.

Brak danych z badań
znacząco utrudnia
przygotowanie
odpowiednich
programów i lokowanie
środków finansowych na
ich realizację.

WIEDZA nt.
AKTYWNOŚCI
FIZYCZNEJ
Zaplecze edukacyjne i
eksperckie.

Brak cyklicznych badań
aktywności i kondycji
fizycznej mieszkańców.

Wyniki badań
prowadzonych przez
Unię Europejską - Raport
Eurobarometer.

PRZESTRZEŃ DLA
AKTYWNOŚCI
FIZYCZNEJ, MIEJSCA
OTWARTE, TERENY
ZIELENI
Otwarte, liczne tereny
zieleni oraz inna
infrastruktura dla
uprawniania aktywności
fizycznej.

KOMUNIKACJA I
INFORMACJA NA
TEMAT AKTYWNOŚCI
FIZYCZNEJ
WARSZAWIAKÓW
Liczne możliwości
promocji aktywności
fizycznej w oparciu o
nośniki pozostające w
dyspozycji miasta.

Prowadzenie cyklicznych
badań.

Niewystarczająco
wykorzystana przestrzeń
i brak jej połączenia z
siecią ścieżek
rowerowych i pieszych.

Przestrzeń jako potencjał
do zagospodarowania
dla aktywności fizycznej.

Brak strategii komunikacji
aktywności fizycznej i
sportu w Warszawie.

Wykorzystanie Internetu,
mediów
społecznościowych, do
promocji i edukacji nt.
aktywności fizycznej.

Brak kampanii
społecznych
promujących aktywność
fizyczną.

Lepsze wykorzystanie
potencjału Dzielnic.

Zanieczyszczenie
powietrza.
Niewystarczające
warunki bezpieczeństwa.

Brak atrakcyjnej
komunikacji i promocji
aktywności fizycznej.
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12.

Podsumowanie - wnioski i rekomendacje.
Z treści niniejszej diagnozy należy wyciągnąć następujące wnioski:
1. Wszystkie inicjatywy, projekty i działania, które sprzyjają promocji i zwiększeniu
aktywności fizycznej mieszkańców stolicy, szczególnie tej o umiarkowanej
intensywności, są i będą w przyszłości konsekwentnie realizowane przez władze
Warszawy.
2. Działania w zakresie aktywności fizycznej mieszkańców Warszawy inicjowane przez
władze stolicy uznane zostaną jako istotny atrybut marki Warszawa, jako ta wartość,
która w znaczący sposób wpływa na atrakcyjność postrzegania metropolii Warszawa
przez jej mieszkańców, turystów i potencjalnych inwestorów krajowych
i zagranicznych.
3. Należy podjąć działania prowadzące do optymalnego wykorzystania istniejącej
miejskiej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, a w szczególności infrastruktury
sportowo – rekreacyjnej warszawskich szkół, oraz siłowni plenerowych, obszarów
zielonych, parków i skwerów pozwalających na realizację Celu operacyjnego 2.2.
Aktywnie spędzamy czas wolny blisko domu.
4. Warto przystosować, stosunkowo niewielkim kosztem, wiele miejsc takich jak parki,
skwery, tereny zielone, puste i niewykorzystane miejsca, które znajdują się blisko
miejsc zamieszkania lokalnych społeczności lub wręcz znajdują się na ich terenie, tak
by zachęcały do podejmowania aktywności fizycznej.
5. Konieczne jest konsekwentne wspieranie procesu rozwoju warszawskiego sportu
wyczynowego, co powinno być uzależnione od osiąganych wyników oraz realnych
prognoz awansu sportowego ubiegających się o wsparcie dyscyplin, które
występując o dofinansowanie powinny zaprezentować swoje profesjonalne Strategie
rozwoju.
6. Dla skutecznego kreowania wizerunku stolicy potrzebne jest organizowanie i
współorganizowanie najatrakcyjniejszych, komercyjnych imprez sportowych
będących elementem promocji miasta i gwarantujących przychody finansowe z tytułu
obecności w stolicy kibiców z Polski i zagranicy oraz przychodów z tytuły sprzedaży
praw do ich upowszechnienia przez media.
7. Sugerujemy udział Warszawy w międzynarodowych programach partnerskich, które
stawiają sobie za cel poprawę zdrowia i zwiększanie aktywności fizycznej
mieszkańców miast np. URBACT, Global Active City, Healthy Cities, itp.
8. Konieczne jest zbudowanie w Warszawie hali sportowo-widowiskowej na miarę
stolicy Polski.
9. Trzeba wykorzystać Kartę Warszawiaka i Kartę Dużej Rodziny, aby ułatwić
mieszkańcom dostęp do obiektów sportowych i rekreacyjnych (zniżki, jednolity
system).
10. Konieczna jest dalsza rozbudowa ścieżek rowerowych i ciągów pieszych, tak by
stanowiły spójne i bezpieczne ciągi komunikacyjne oraz rozważenie i wdrożenie
różnorakich inter-modalnych rozwiązań transportowych.
11. Dla grup najbardziej zagrożonych brakiem aktywności należy udostępnić usługi i
infrastrukturę sportową za darmo lub za symboliczną opłatą - seniorzy, osoby z
niepełnosprawnościami, bezrobotni i osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.
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12. Niezbędne jest wdrożenie nowoczesnych technologii w tworzeniu rozwiązań
informacyjnych i promujących aktywność fizyczną mieszkańców Warszawy.
13. Konieczne jest realizowanie cyklicznych (corocznych), szerokich badań mieszkańców
Warszawy, np. takich jak Special Eurobarometr 472 lub IPAQ, a także
uzupełniających je badań jakościowych.
14. Pewne działania są i w najbliższym czasie będą trudne do przeprowadzenia z uwagi
na uwarunkowania polityczne, prawne, organizacyjne lub finansowe. Warto
skoncentrować się zatem na tych, które mogą być realizowane przez miasto w
obecnych, realnych uwarunkowaniach.
15. Pożądane jest wykreowanie takiej formy aktywności fizycznej warszawiaków, która
będzie uznawana przez inne metropolie jako dobra praktyka i wzór do naśladowania.
W czym niezbędne jest niekonwencjonalne myślenie i współpraca z ośrodkami
kreatywnymi z różnych dziedzin.

Rekomendacje:
1. Tworzenie lokalnych, interdyscyplinarnych projektów dla zwiększenia aktywności
fizycznej mieszkańców (kreatywne podejście do obszarów wspólnych sportu i
kultury).
2. Łączenie funkcji obiektów zlokalizowanych blisko domu (np. sport i kultura w
jednym miejscu, aby przyciągać wzajemnie odbiorców oferty)
3. Włączanie mieszkańców we wspólne tworzenie oferty aktywności fizycznej blisko
domu (np. warsztaty w dzielnicach i osiedlach).
4. Podnoszenie świadomości mieszkańców na temat korzyści płynących z
aktywności oraz na temat odpowiednich dla wieku i stylu życia form aktywności
fizycznej.
5. Skuteczna informacja na temat oferty aktywności fizycznej blisko domu (np.
poprzez wykorzystanie aplikacji i mediów społecznościowych).
6. Wykorzystanie lokalnych zasobów (infrastruktura i przestrzeń miejska) na cele
aktywności fizycznej mieszkańców.
7. Tworzenie projektów na rzecz włączenia grup mieszkańców nieaktywnych lub
mniej aktywnych.
8. Położenie nacisku na grupy mieszkańców, w których aktywność fizyczna jest
najniższa (seniorzy, kobiety).
9. Podniesienie bezpieczeństwa miejsc otwartych dla stworzenia w nich warunków
dla aktywności fizycznej (np. oświetlenie parku, patrol straży miejskiej, lokalni
animatorzy sportu).
10. Wykorzystanie i otwieranie infrastruktury lokalnej dla aktywności fizycznej
mieszkańców – skwery, podwórka, boiska szkolne, strefy lokalne, miejsca wokół
węzłów komunikacyjnych, niewykorzystane puste w weekendy hale sportowe.
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11. Wsparcie dla programów i projektów miejskich, których celem jest rozwijanie
masowej aktywności fizycznej (np. Aktywny Warszawiak, imprezy sportoworekreacyjne z czynnym udziałem mieszkańców)
12. Dostrzeganie potencjału sportów popularnych, nisko kosztowych i łatwo
dostępnych, np. jazda na łyżwach, jazda na rowerze, bieganie, spacery.
13. Kampanie promujące aktywność fizyczną, tworzenie mody na aktywność fizyczną,
wykorzystanie słynnych sportowców.
14. Włączenie sportu kwalifikowanego do promocji aktywności fizycznej mieszkańców
(np. oferta dla rodziców oczekujących na dzieci podczas treningu).
15. Współpraca interdyscyplinarna, międzysektorowa w celu upowszechniania i
promocji aktywności fizycznej wśród zróżnicowanych grup odbiorców. Pozwoli to
na lepsze zdiagnozowanie potrzeb, możliwości i potencjału różnych grup
społecznych.
16. Rozwijanie wspólnych przestrzeni do współpracy między kulturą a sportem, na
rzecz wzmacniania celu 2.2. Strategii #Warszawa2030. Wykorzystanie możliwości
promocyjno-komunikacyjnych, jakie pojawiają się, gdy oba obszary się
uzupełniają.
17. Rozwijanie różnych funkcjonalności obiektów sportowo-rekreacyjnych.
Wykorzystanie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na inne cele niż sportowe.
Wielofunkcyjność nowopowstającej infrastruktury.
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