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Słownik pojęć używanych w programie
Aktywność blisko domu: pojęcie jest używane w programie w dwóch znaczeniach. W odniesieniu do celu
operacyjnego 2.2. „Strategii#Warszawa2030”, jako aktywność „blisko domu” rozumie się aktywność w
dzielnicy zamieszkania w odległości do 15 minut pieszego dojścia od miejsca zamieszkania dla stref rekreacji
(odległość od 500-1200 m, w zależności od stopnia urbanizacji obszaru miasta) i do 30 minut pieszego
dojścia dla obiektów sportowych (odległość od 1200-2400 m, w zależności od stopnia urbanizacji obszaru
miasta)1. Średnia odległość do terenów sportu powszechnego w skali całego miasta nie większa niż 1000 m.
Założenie to koresponduje z definicją „piętnastominutowego miasta”, przyjętą przez stowarzyszenie
metropolii C40, do którego należy także Warszawa. W założeniu tym blisko domu oznacza maksymalnie
kwadrans spaceru lub dojazdu rowerem2.
Aktywność fizyczna: podejmowanie wysiłku fizycznego o charakterze umiarkowanym lub intensywnym, bez
względu na cel lub motywację podejmowania tego wysiłku; aktywność́ fizyczna obejmuje zarówno
wyczynowe lub rekreacyjne uprawianie sportu, lecz również̇ 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).
Animator aktywności sportowo-rekreacyjnych: (w tekście: „animator”): osoba posiadająca wiedzę,
doświadczenie i uprawnienia która inicjuje, organizuje oraz prowadzi amatorskie zajęcia
lub imprezy sportowe i/lub rekreacyjne dla różnych grup wiekowych i społecznych, w szczególności dla
dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych, rodzin.
Centrum lokalne: definicja centrum lokalnego określona w studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy”.
Dostępność: jest rozumiana w programie zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) oraz Zarządzeniem Nr
1179/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 24 września 2020 r., w których określono
obowiązek dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej. W ramach
wszystkich celów szczegółowych programu zakłada się zapewnianie osobom ze szczególnymi potrzebami
dostępności do działań na rzecz aktywności fizycznej zgodnie z powyższymi dokumentami.
Dzielnicowy: odnoszący się do zadań realizowanych przez urzędy dzielnic m.st. Warszawy.

1

Odległości i czas dojścia na podstawie załącznika nr 4 do Strategii#Warszawa2030 oraz analiz przeprowadzonych do nowego dokumentu studium
uwarunkowań przestrzennych m.st. Warszawy.
2 C40 Cities, C40 Mayors Agenda for a Green and Just Recovery, https://www.c40.org/other/agenda-for-a-green-and-just-recovery, dostęp
16.08.2020 r.
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Inicjatywa lokalna: to forma współpracy jednostek samorządu terytorialnego z ich mieszkańcami,
w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej.
Informacja o ofercie sportowo-rekreacyjnej: informacja na temat oferty sportowo-rekreacyjnej
udostępnianej przez samorząd warszawski przekazywana poprzez platformy internetowe, narzędzia
cyfrowe, punkty informacji w OSiRach i instytucjach miejskich, miejskie nośniki reklamowe.
Katalog form aktywności fizycznej blisko domu: opis form aktywności fizycznej dostępnych dla różnych
odbiorców i łatwych do realizacji blisko domu, rekomendowanych do wykorzystania w programie jako
służących utrzymaniu dobrej kondycji fizycznej. Pełne opracowanie w Załączniku nr 1 do niniejszego
programu.
Kompleks sportowy: zespół obiektów sportowych zlokalizowanych na jednym obszarze stanowiącym jedną
funkcjonalną lub terytorialną całość.
Kondycja psychofizyczna: to stan psychicznego, fizycznego i społecznego samopoczucia człowieka.
Miejsca Aktywności Lokalnej (MAL): to rożnego typu miejsca, które oprócz swojej codziennej działalności
(bycia np. domem kultury, biblioteką, klubokawiarnią), wspierają lokalne pomysły i działania społeczne
mieszkańców. MAL-e sprzyjają realizowaniu pomysłów mieszkańców, nawiązywaniu sąsiedzkich relacji oraz
aktywnemu spędzaniu czasu wolnego w najbliższym otoczeniu. Robią to m.in. poprzez udostępnianie
swojej przestrzeni na oddolne działania, podejmowanie współpracy z mieszkańcami i wspólne
aktywizowanie sąsiadów. MAL-e to odpowiedź na brak przestrzeni, gdzie mieszkańcy mogą nieodpłatnie
realizować swoje pomysły. Miejsca te wspierają lokalne działania bezpłatnie.
Miejsca aktywności fizycznej:
1. obiekty sportowe zarządzane przez OSiRy (obiekty udostępniane na podstawie rezerwacji – np.
pływalnie, sale i hale sportowe, boiska sportowe, lodowiska, siłownie),
2. strefy rekreacji (tereny ogólnodostępne z których można korzystać bezpłatnie i bez konieczności
rezerwacji – np. siłownie plenerowe, street workout, skateparki, boiska).
Obiekt sportowy: samodzielny, zwarty zespół urządzeń terenowych oraz budynków przeznaczonych do
celów sportowych. Obiektami sportowymi są np. stadiony, hale sportowe, sale gimnastyczne, pływalnie,
korty tenisowe, lodowiska, tory łyżwiarskie, skateparki, siłownie plenerowe itp.
Ogólnomiejski: odnoszący się do zadań realizowanych przez Biuro Sportu i Rekreacji oraz Stołeczne
Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA i Park Kultury w Powsinie.
Obszary MSI (Miejski System Informacji): obszary, na które zostały podzielone dzielnice m.st. Warszawy
https://zdm.waw.pl/miejski-system-informacji/obszary-msi/, szczegółowo opisane w załączniku nr 7 do
programu.
OSiRy: jednostki organizacyjne m.st. Warszawy działające w obszarze sportu i rekreacji o znaczeniu
dzielnicowym i ponaddzielnicowym.
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Pandemia COVID-19: (w tekście: „pandemia”): epidemia choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-COV–
19 o szczególnie dużych rozmiarach obejmująca całe kraje a nawet kontynenty. Występowanie choroby
spowodowanej wirusem SARS-COV–19 uznane zostało przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) za
pandemię 11 marca 2020 roku.
Partnerstwo Publiczno-Prywatne (PPP): sposób realizacji zadań publicznych, oparty na wieloletniej umowie
określającej podział zadań i ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym a partnerem prywatnym. Ma na celu
realizację przedsięwzięć lub świadczenie usług, tradycyjnie dostarczanych przez sektor publiczny.
Przestrzeń publiczna: ogólnodostępna przestrzeń miasta, w której mają miejsce codzienne podróże
mieszkańców i ich kontakty społeczne. Jest to także miejsce spędzania wolnego czasu przez mieszkańców.
Jakość i dostępność przestrzeni publicznej wpływają na opinię o mieście zarówno mieszkańców, jak
i przyjezdnych.
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, 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.
Sport dla wszystkich: to 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: to 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.
Strefa rekreacji: teren ogólnodostępny, z którego można korzystać bezpłatnie i bez konieczności rezerwacji,
wyposażony w terenowe obiekty sportowe – np. siłownie plenerową, street workout, skatepark, boiska.
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Zdrowa dieta: odżywianie zgodne z rekomendacjami zdrowotnymi przedstawionymi w piramidzie żywienia
i aktywności fizycznej3.
Zwinność: metoda zarządzania projektem polegająca na szybkim wdrożeniu systematycznie
udoskonalanego rozwiązania, ścisłej współpracy pomiędzy różnymi jednostkami i otwartości
na zmiany (np. w związku z nieoczekiwanymi zdarzeniami).

3

Piramida żywienia i aktywności fizycznej, Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej, Narodowy Program Zdrowia, https://ncez.pl/abc-zywienia/zasady-zdrowego-zywienia/piramida-zdrowego-zywienia-i-aktywnosci-fizycznej-dla-osob-doroslych; https://optymalnewybory.pl/jak-zyc-dlugo-iszczesliwie-czyli-piramida-zdrowego-zywienia-i-aktywnosci-fizycznej/, dostęp 18.03.2021 r.
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Wprowadzenie
Program w hierarchii dokumentów rozwojowych Warszawy
„Program Sportowo blisko domu” jest dokumentem wykonawczym do „Strategii#Warszawa2030”
obowiązującej od maja 2018 r. 4. Zadaniem niniejszego programu jest przybliżenie realizacji celu
operacyjnego 2.2 Aktywnie spędzamy czas wolny blisko domu w zakresie sportu i rekreacji w pobliżu miejsc
zamieszkania. Za realizację celu operacyjnego 2.2 odpowiada też drugi program wykonawczy, pod nazwą
„Kultura blisko domu”. Powiązania pomiędzy programami są omówione w dalszej części dokumentu.
Wskaźnikiem realizacji celu operacyjnego 2.2 jest odsetek mieszkańców korzystających przynajmniej
raz w tygodniu z oferty czasu wolnego i rozwoju w swojej dzielnicy zamieszkania. Założeniem strategii jest
wzrost odsetka takich mieszkańców z 10% w roku 2017 do 30% w roku 2030. Programy „Sportowo blisko
domu” oraz „Kultura blisko domu” obejmują okres do 2025 r. Po ich zakończeniu zostaną przygotowane
kolejne programy dla celu operacyjnego 2.2.
„Program Sportowo blisko domu” będzie wpływał na realizację innych celów „Strategii#Warszawa2030”, co
wykazano w rozdziale „System realizacji programu”. Powiązania programu z innymi programami
wykonawczymi i politykami miasta także przedstawiono w Rozdziale „System realizacji programu”.
Program został przygotowany przez Fundację Skwer Sportów Miejskich na zlecenie Biura Sportu i Rekreacji
Urzędu m.st. Warszawy. Przygotowania do programu prowadzone były przez Biuro Sportu i Rekreacji we
współpracy z przedstawicielami organizacji pozarządowych w obszarze sportu i rekreacji, Radnych m.st.
Warszawy, ekspertów reprezentujących uczelnie warszawskie (Uniwersytet Warszawski, Szkoła Główna
Handlowa, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego), przedsiębiorcami specjalizującymi się w
projektach dotyczących sportu, rekreacji, komunikacji i reklamy, oraz innymi biurami urzędu,
przedstawicielami urzędów dzielnic i jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy (przebieg prac nad
programem przedstawia Załącznik nr 9).
Program jest realizowany poprzez cele szczegółowe, działania (typy projektów) i przypisane do działań
konkretne projekty. Do każdego celu i działania określono wskaźniki, które będą informować o postępie w
osiąganiu celów programu.
Obecna wersja programu nie zawiera listy projektów, wartości wskaźników i wszystkich załączników, ze
względu na trwające nad nimi prace.

4

Uchwała Rady m.st. Warszawy http://2030.um.warszawa.pl/aktualnosci/strategia-warszawa2030-przyjeta-przez-rade-miasta/, dostęp 18.08.2020

r.
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Kontekst programu i jego skrótowy opis
Niska aktywność fizyczna powoduje rocznie pięć milionów zgonów na świecie wywołanych przez choroby
niezakaźne5. Z tego powodu Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) przykłada najwyższą wagę do
aktywności fizycznej i opracowała Globalny Plan Działania Dotyczący Aktywności Fizycznej do roku 20306.
Jego założenia są odzwierciedlone w programach Unii Europejskiej7 i polskiego rządu8. Podobnie
Międzynarodowy Komitet Olimpijski prowadzi zróżnicowane działania zachęcające do powszechnej
aktywności fizycznej w celu poprawy stanu zdrowia i samopoczucia9. Komitet aktualizuje też katalog
dyscyplin olimpijskich, aby wzmacniać trendy i angażować młodzież w aktywność fizyczną10. Jest to ważne z
perspektywy Polski, ponieważ aktywność fizyczna polskiej młodzieży bardzo szybko spada11, co przekłada
się na brak nawyku ruchu w dorosłym życiu.
Wytyczne WHO w zakresie aktywności fizycznej są następujące: w grupie wiekowej 18-64 lat, WHO zaleca
prowadzenie umiarkowanej aktywności fizycznej przynajmniej przez 150 minut tygodniowo lub intensywnej
aktywności przynajmniej przez 75 minut tygodniowo12. Pełne wytyczne WHO dla wszystkich grup
wiekowych dostępne są w załączniku do dokumentu programu zawierającym katalog aktywności fizycznej
blisko domu13.
Niska aktywność fizyczna jest problemem globalnym, dotyczącym także większości mieszkańców Warszawy.
Jak wynika z badania Urzędu m.st. Warszawy, ponad 53% warszawiaków nie podejmowało w 2018 r. żadnej
aktywności fizycznej14. Spadek odsetka osób aktywnych fizycznie postępuje wraz z wiekiem mieszkańców i
tak jak w miastach na całym świecie, również w Warszawie obecnie został spotęgowany przez epidemię
COVID-1915.
Za najważniejsze przyczyny tego niekorzystnego stanu rzeczy uznano:


Powszechną dostępność innych form spędzania czasu wolnego niewymagających wysiłku fizycznego
(np. telewizja, internet, zakupy).



Niewystarczającą motywację do podejmowania aktywności fizycznej, dodatkowo obniżoną w okresie
pandemii.



Niewystarczające działania komunikacyjne i inne zachęty podnoszące motywację mieszkańców do
rozpoczęcia aktywności fizycznej.

5

Lee I-M, Shiroma EJ, Lobelo F, et al. Effect of physical inactivity on major non-communicable diseases worldwide: an analysis
of burden of disease and life expectancy. The Lancet 2012;380:219–29.
6 https://www.who.int/ncds/prevention/physical-activity/global-action-plan-2018-2030/en/, dostęp 03.09.2020 r.
7 Grupa Codex, Diagnoza sportu i rekreacji w Warszawie 2015-2019, s 13-16.
8
Program Rozwoju Sport do roku 2020. Aktualizacja, Ministerstwo Sportu i Turystyki, 2019, s. 53
9 Grupa Codex, Diagnoza sportu i rekreacji w Warszawie 2015-2019, s 16.
10
https://www.olympic.org/news/breaking-skateboarding-sport-climbing-and-surfing-provisionally-included-on-paris-2024-olympic-sportsprogramme
11 Nadwaga i otyłość wśród dzieci i młodzieży, https://ncez.pl/abc-zywienia-/zasady-zdrowego-zywienia/nadwaga-i-otylosc-wsrod-dzieci-imlodziezy-, dostęp 02.09.2020 r.
12 Physical Activity and Adults, https://www.who.int/dietphysicalactivity/factsheet_adults/en/, dostęp 03.09.2020 r.
13 Akademicki Związek Sportowy Warszawa, Katalog form aktywności fizycznych blisko domu, Lipiec 2020, s. 15
14 Raport z badania. Aktywność sportowa warszawiaków w 2018 r. Urząd m.st. Warszawy, Biuro Marketingu Miasta,
Warszawa 2019.
15
Jak bezpiecznie wrócić do ćwiczeń w czasie pandemii, https://wyborcza.pl/TylkoZdrowie/7,137474,26188718,jak-bezpiecznie-wrocic-do-cwiczenw-czasie-pandemii.html, dostęp 15.09.2020 r.
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Niewystarczające powiązanie oferty aktywności fizycznej z innymi elementami zdrowego trybu życia,
takimi jak zdrowe odżywianie lub budowa satysfakcjonujących relacji społecznych.

„Program Sportowo blisko domu” powstaje w czasie, gdy miasto oprócz kryzysu zdrowotnego związanego z
pandemią COVID-19 zmaga się z wieloma innymi wyzwaniami. Dotyczą one przede wszystkim środowiska
naturalnego, demografii i gospodarki. Z tego powodu, w programie przyjęto szerokie spojrzenie na rolę
aktywności fizycznej. Jest ona niezwykle ważna z perspektywy zachowania zdrowia i dobrej kondycji
psychofizycznej16, ale ma też duże znaczenie dla budowy kapitału społecznego17 i obniżenia emisji gazów
cieplarnianych18. Aktywność fizyczna jest też szybko rosnącym, innowacyjnym sektorem gospodarki19,
sprawdzoną metodą zwiększenia wydajności pracowników20 i źródłem oszczędności przedsiębiorstw
wynikających ze zmniejszenia absencji w pracy wynikających z chorób21. Pozytywne skutki aktywności
fizycznej widać w niemal każdej dziedzinie życia jednostek i wspólnot społecznych. Zadaniem programu
wyznaczonym przez „Strategię#Warszawa2030” jest osiągnięcie tych korzyści dzięki podniesieniu
dostępności i jakości oferty aktywności fizycznej blisko domu.
Działaniem o wielkim wpływie na wiele aspektów pracy samorządu Warszawy w trakcie obowiązywania
programu będzie też wprowadzenie w życie wizji Europejskiego Zielonego Ładu. Warszawa, podobnie jak
inne europejskie aglomeracje powyżej miliona mieszkańców, musi się przeobrazić, aby zapewnić
mieszkańcom wysoką jakość życia w kolejnych latach. Zorientowanie Unii Europejskiej na wprowadzanie
daleko idących reform związanych z ideą zrównoważonego rozwoju obrazuje Plan odbudowy dla Europy22
stworzony wraz z nową perspektywą finansową na lata 2021-2027. Zakłada on największy w historii pakiet
inwestycyjny, a jego celem jest „transformacja społeczno-gospodarcza w Europie: racjonalna kosztowo i
sprawiedliwa oraz zrównoważona społecznie”23. Powiązanie programu rozwoju aktywności fizycznej blisko
domu z celami Europejskiego Zielonego Ładu ma istotne znaczenie dla możliwości pozyskania środków
finansowych umożliwiających prowadzenie ambitnych zmian przestrzennych niezbędnych dla realizacji
celów programu. Z tego powodu w programie została zwrócona uwaga na adaptację do zmian klimatu
przestrzeni dedykowanych aktywności fizycznej poprzez wprowadzenie odpowiednich rozwiązań
przestrzennych i technologicznych.
Podstawą dla określenia celów i działań podejmowanych w ramach programu jest diagnoza strategiczna.
Aby przedstawić wiele zjawisk w sposób uporządkowany, diagnozę zrealizowano z wykorzystaniem metody
analitycznej PEEST. Bierze ona pod uwagę kwestie polityczne, gospodarcze, środowiskowe, społeczne i
technologiczne (z ang. Political, Economic, Environmental, Social, Technological). Opisane w diagnozie
strategicznej zjawiska są zawężone do kwestii dotyczących programu i bazują m.in. na wynikach pracy
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Maizlish N, Woodcock James, Co Sean, Ostro B, Fanai A, Fairley D, Health Cobenefits and Transportation-Related Reductions in Greenhouse Gas
Emissions in the San Francisco Bay Area, Am J Public Health. 2013 April; 103(4): 703–709. doi: 10.2105/AJPH.2012.300939,
19 Kutwa K, Rafał M, Polski rynek sportu. Wyzwania – wpływ społeczno gospodarczy – trendy, Polski Instytut Ekonomiczny, Warszawa 2019
20 Merecz D., Mościcka A., Drabek M., Koniarek J., Zakład Psychologii Pracy Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi, Predyktory zdrowia
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21 Baran J, Lis M., Magda I. Ocena korzyści społecznych inwestycji w sport w odniesieniu do ponoszonych kosztów. Raport analityczny. Instytut
Badań Strukturalnych na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki, Warszawa, 2016.
22 Komisja Europejska, Plan Odbudowy dla Europy, https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/recovery-planeurope_pl, dostęp 17.08.2020r.
23 Rada Unii Europejskiej, Europejski zielony ład https://www.consilium.europa.eu/pl/policies/green-deal/, dostęp 17.08.2020 r.
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eksperckich grup roboczych, wcześniej opracowanym dokumencie diagnozy, wynikach badań oraz danych
statystycznych.
Diagnoza opisuje wiele poważnych wyzwań, jak i wielki potencjał aktywności fizycznej dla skutecznego oraz
wydajnego kosztowo wsparcia samorządu Warszawy w realizacji celów „Strategii#Warszawa2030”. Dla
osiągnięcia tego potencjału niezbędna jest stała współpraca osób oraz organizacji zainteresowanych
rozwojem aktywności fizycznej w Warszawie i uwzględnianie aktywności fizycznej w wielu miejskich
projektach inwestycyjnych: przede wszystkim w zakresie edukacji, kultury, transportu i drogownictwa.
Ważnym składnikiem jest też pozytywne podejście do innowacji oraz otwartość na zmianę.
W oparciu o diagnozę opracowano założenia interwencji, która zostanie przeprowadzona w ramach
programu. Warto podkreślić, że oferta rekreacyjna miasta jest pozytywnie oceniana przez mieszkańców:
90% ankietowanych ocenia ją dobrze i bardzo dobrze24, co oznacza, że pozytywna opinia na jej temat
wyrażana jest również przez mieszkańców niepodejmujących aktywności fizycznej.
Punktem wyjścia dla zaplanowanego kształtu interwencji było dostrzeżenie faktu, że aktywność fizyczna
mieszkańców jest niska w każdej grupie wiekowej oprócz dzieci i młodzieży szkolnej, a jej największy spadek
następuje po ustaniu obowiązku szkolnego. Działania wymienione w programie będą kierowane do
wszystkich grup wiekowych mieszkańców, ale szczególna uwaga zostanie poświęcona grupom najmniej
aktywnym. Zostały one zdefiniowane dzięki badaniom przeprowadzonym przez Urząd m.st. Warszawy,
analizie publikacji i wywiadom eksperckim. Grupy mniej aktywne to: kobiety, seniorzy, osoby z
niepełnosprawnością, młodzi dorośli (osoby w wieku 25-34 lat). Pomimo braku danych na temat poziomu
aktywności tej grupy w Warszawie, zgodnie z wynikiem wywiadów eksperckich do listy grup mniej
aktywnych zostały też zakwalifikowane osoby bezrobotne, których grono będzie się niestety
prawdopodobnie powiększać w pierwszych latach obowiązywania programu ze względu na narastający
kryzys gospodarczy wywołany epidemią koronawirusa SARS-CoV-19.
Na podstawie przeprowadzonych prac badawczych stwierdzono, że najważniejsze bariery ograniczające
podejmowanie aktywności fizycznej to brak czasu, poczucie wstydu przed innymi osobami,
niewystarczająca motywacja, niska świadomość form aktywności fizycznej dostępnych dla każdego. W
wyniku pracy grup roboczych pojawił się postulat dotyczący zróżnicowania dzielnic pod względem potrzeb i
oczekiwań mieszkańców dotyczących form aktywności fizycznej oraz włączenia do oferty aktywności
fizycznej prostych, bezpiecznych dla każdego, tanich i łatwo dostępnych form aktywności fizycznej.
Potrzeba ta nasila się szczególnie w okresie pandemii. Podstawą dla decyzji o podjęciu aktywności fizycznej
jest dostępność oferty o zadowalającej jakości i odpowiadającej oczekiwaniom co do nakładów czasowych i
finansowych oraz posiadanie motywacji do prowadzenia aktywności. Jakość jest szczególnie ważna, gdy
osadzimy aktywność fizyczną w kontekście innych rodzajów aktywności rywalizujących o czas wolny
mieszkańców, np. konsumpcji treści multimedialnych (telewizja, media społecznościowe, gry
komputerowe) czy korzystania z oferty galerii handlowych. Najważniejsze zalety tych form aktywności to
dostępność niezależnie od warunków atmosferycznych i dopasowanie do osobistych oczekiwań odbiorcy
niezależnie od jego wieku i stopnia sprawności fizycznej. Zrozumienie tych zalet pozwala na łatwiejsze
zdefiniowanie kierunków rozwoju w programie. Warto też podkreślić, że sama dostępność oferty
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aktywności fizycznej nie jest argumentem wystarczającym dla zwiększenia zainteresowania mieszkańców i
spełnienia celów programu, a jakość jest jej kluczowym składnikiem.

Ze względu na powyższe, jak i opisane w dalszej części programu czynniki określono zakres interwencji
podejmowanej w programie:


Określenie katalogu rodzajów aktywności fizycznej szczególnie wspieranych w ramach programu,
dostosowanych do preferencji i możliwości osób w każdym wieku, posiadanych przez Warszawę
zasobów oraz jej uwarunkowań naturalnych (rzeźba terenu, klimat). Lista ta została określona przez
zespół ekspercki Akademickiego Związku Sportowego AZS Warszawa w formie katalogu form
aktywności fizycznej blisko domu. Najważniejsze założenia katalogu zostały omówione w dalszej części
niniejszego dokumentu, a jego pełna wersja jest dostępna w załączniku.



Zapewnienie możliwości uczestnictwa w zorganizowanych zajęciach oraz rywalizacji sportowej
dostosowanej do osób w różnym wieku, niezależnie od płci i stopnia sprawności fizycznej.



Udostępnienie publicznej infrastruktury dla podejmowania aktywności fizycznej blisko domu
przy możliwie ograniczonym wpływie warunków pogodowych na komfort osób aktywnych fizycznie.



Skuteczne informowanie na temat oferty oraz prowadzenie działań zwiększających motywację
do podejmowania aktywności fizycznej.



Poprawa dostępności infrastruktury dla aktywności fizycznej w duchu projektowania uniwersalnego –
a więc dotyczącego osób o różnym stopniu sprawności – rozumiana zgodnie z zapisami Standardów
Dostępności dla m.st. Warszawy25 oraz wynikających z programu Dostępność Plus przyjętego przez
Radę Ministrów 17 lipca 2018 r.26.



Zwrócenie szczególnej uwagi na dostępność infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz oferty zajęć
sportowo-rekreacyjnych i informacji o niej dla wszystkich potencjalnych odbiorców, w tym osób z
niepełnosprawnościami, seniorów, dzieci i młodzieży, osób o ograniczonych możliwościach poruszania
się i uczestnictwa w życiu społecznym.

Mając na uwadze ograniczone środki finansowe w dyspozycji samorządu Warszawy powstaje konieczność
realizacji projektów opartych przede wszystkim o aktywną współpracę urzędu z organizacjami
pozarządowymi działającymi w obszarze sportu i rekreacji, z animatorami aktywności fizycznej i
zawodnikami sportowymi oraz ułatwienie wykorzystania posiadanych przez miasto zasobów dla realizacji
oddolnych inicjatyw mieszkańców. W zakresie inwestycji priorytetem stają się działania przynoszące
jednoczesne korzyści w wielu dziedzinach np. aktywności fizycznej, edukacji, turystyki, zrównoważonego
rozwoju.
W zakresie motywacji do podejmowania aktywności fizycznej w programie podkreślone jest znaczenie
postrzegania jej jako elementu zdrowego trybu życia, składającego się z regularnego ruchu, najlepiej 5 razy
w tygodniu 30 minut umiarkowanego ruchu zgodnie z rekomendacjami WHO, ale nie mniej niż 3 razy w
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tygodniu po 30 minut umiarkowanego ruchu, budowy relacji społecznych oraz zdrowego odżywiania.
Warto też zauważyć, że ze względu na pandemię, ważną wartością stało się osobiste bezpieczeństwo
zdrowotne, a jedną z najważniejszych potrzeb społecznych zmniejszenie odczuwanego stresu. Aktywność
fizyczna niesie wiele korzyści w obu tych kwestiach, co tworzy nowe motywacje do jej podejmowania.
Zakres interwencji służącej realizacji celu operacyjnego 2.2 „Aktywnie spędzamy czas wolny blisko domu” w
zakresie sportu i rekreacji został odzwierciedlony w celach szczegółowych programu przedstawionych
skrótowo poniżej, a szczegółowo w jego dalszej części.

1. Mamy dostęp do różnorodnych miejsc aktywności fizycznej blisko domu
Rozwój infrastruktury do aktywności blisko domu, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzeni
i obiektów miejskich możliwych do wykorzystania bez dużych nakładów finansowych (np. baza
obiektów edukacyjnych, tereny zieleni, lasy miejskie). Stopniowe przeobrażenie ośrodków sportowych
w atrakcyjne miejsca przebywania, a nie tylko treningu i aktywności fizycznej,
na przykład dzięki poprawie jakości architektury przestrzeni sportowych. Wspieranie aktywności
fizycznej w wielu typach miejskich terenów: zieleni, edukacji, mieszkaniowych, drogownictwa i
transportu.
2. Mamy dostęp do różnorodnej oferty zajęć sportowo-rekreacyjnych blisko domu
Rozszerzenie oferty zajęć sportowo–rekreacyjnych blisko domu, przede wszystkim przez wprowadzenie
aktywności wymienionych w katalogu form aktywności fizycznej blisko domu, czyli przede wszystkim
łatwo dostępnych dla różnych grup mieszkańców i niewymagających dużych nakładów finansowych.
Wzmocnienie systemu szkolenia i współzawodnictwa sportowego poprzez wsparcie nowych dyscyplin
olimpijskich.
3. Jesteśmy informowani i zachęcani do aktywności fizycznej blisko domu oraz do prowadzenia
zdrowego trybu życia
Skuteczna promocja aktywności fizycznej i wiedzy o jej zaletach wśród mieszkańców. Opracowanie i
wdrożenie platformy internetowej zawierającej bazę zajęć i infrastruktury aktywności fizycznej.
Ze względu na głęboki wpływ pandemii na życie społeczne, wprowadzono osobną część diagnozy
strategicznej dedykowaną tej sytuacji. W czasie tworzenia programu Światowa Organizacja Zdrowia
(WHO) prognozowała, że pandemia potrwa około dwóch lat27, a więc obejmie niemal połowę czasu
jego obowiązywania. W oparciu o te informacje przyjęto założenie, że pierwsze dwa lata realizacji
programu będą okresem trudności finansowych i organizacyjnych oraz wielu wyzwań dla animatorów
aktywności fizycznej. W tym czasie zakładana jest koncentracja przede wszystkim na utrzymaniu
poziomu aktywności fizycznej mieszkańców oraz wsparciu organizacji i animatorów odpowiedzialnych
za organizację oferty aktywności blisko domu, niezależnie od panujących obostrzeń epidemicznych.
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Jest to podejście zgodne z wytycznymi WHO opracowanymi po wybuchu pandemii28, w których podkreślona
jest znacząca rola aktywności fizycznej dla zachowania zdrowia i dobrej kondycji psychofizycznej
mieszkańców miast w obliczu obostrzeń, izolacji i zwiększonego bezrobocia. Aktywność fizyczna odgrywa
też ważną rolę w rehabilitacji osób, które wyzdrowiały. Po prognozowanym przez WHO czasie wygaśnięcia
pandemii założono wzrost aktywności mieszkańców, rozwój oferty aktywności fizycznej oraz zwiększenie
nakładów inwestycyjnych.
Planowanie z takim wyprzedzeniem i w niepewnych warunkach może być obarczone dużym ryzykiem
błędu, dlatego też wraz z programem przygotowano kilka wariantów rozwoju sytuacji, przedstawionych w
formie scenariuszy przyszłości. Ich zadaniem jest zarówno inspiracja dyskusji o potencjalnych szansach i
ryzykach związanych z wystąpieniem zarysowanych scenariuszy, a także przygotowanie osób
odpowiedzialnych za rozwój oferty aktywności fizycznej w Warszawie do ich wystąpienia.
Do opracowania tych scenariuszy wykorzystano metodę foresight (ang. fore – przed; sight – wizja)
przedstawioną szczegółowo w załączniku nr 2.
Plan interwencji opisanej w programie oparto na scenariuszu bazowym, który zakłada stopniowe wyjście z
kryzysu gospodarczego oraz poprawę sytuacji zdrowotnej od 2022 r., zgodnie z prognozami WHO
dostępnymi w czasie tworzenia programu. Scenariusz ten zakłada też potrzebę dostosowania działań
planowanych w programie do niekorzystnych zjawisk atmosferycznych: smogu, wyspy ciepła, deszczy
nawalnych, wysokich temperatur i braku opadów śniegu zimą.
Niezbędne dla realizacji celów programu zgodnie ze scenariuszem bazowym będzie też aktywne
poszukiwanie źródeł finansowania dla realizacji celów dotyczących aktywności fizycznej:
zarówno poprzez wspieranie jej w ramach projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach
innych pozycji budżetowych, zewnętrzne programy dotacyjne, jak i wzmocnienie roli
Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.
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Diagnoza strategiczna i rekomendacje
Poniższa diagnoza opiera się o wnioski pracy grup roboczych, opracowanie „Diagnoza sportu i rekreacja
w Warszawie 2015–2019” oraz analizy i wywiady eksperckie. Dla wygody czytelnika i zgodnie
z przyjętą metodyką diagnozy strategicznej, czynniki kształtujące obraz sytuacji uporządkowano
w pięciu kategoriach: polityka, środowisko naturalne, gospodarka, społeczeństwo, technologia.
Samorząd m.st. Warszawy po wybuchu pandemii stoi przed jednym z najtrudniejszych okresów od czasu
transformacji ustrojowej w 1989 r. Jednak już przed rozpoczęciem pandemii, strategiczna sytuacja
warszawskiego samorządu była pełna wyzwań. Aby lepiej zrozumieć wpływ epidemii, warto zacząć od
przedstawienia sytuacji poprzedzającej wprowadzenie obostrzeń w pierwszej połowie marca 2020 r.
Warszawa jest miastem złożonym z 18 dzielnic, które wykazują istotne różnice pod względem wielkości,
liczebności (od 20 tys. mieszkańców w Rembertowie do ponad 200 tys. mieszkańców na Mokotowie), wieku
mieszkańców (starzejące się dzielnice centralne, „młode” dzielnice ościenne), podejścia społecznego do
aktywności fizycznej i poziomu świadomości z korzyści jej uprawiania. Warszawa wykazuje dość
równomierne nasycenie obiektami infrastruktury sportowo-rekreacyjnej (w każdej dzielnicy jest ośrodek
sportu i rekreacji, z wyjątkiem Rembertowa i Wesołej, które znajdują się w niedalekiej odległości od OSiR
Wawer). Wyróżniają się pod tym względem na niekorzyść dzielnice ościenne, nowo rozwijające się (np.
Wesoła, Rembertów, Białołęka, Wawer, południowa część Ursynowa, Ursus, Włochy), w których
dostępność do miejsc aktywności fizycznej jest ograniczona. Lepsze nasycenie infrastrukturą pozostaje w
centralnej części miasta, gdy obszar tzw. „wianuszka” wymaga większej interwencji. Niezależnie od
istniejącej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w większości dzielnic występuje potrzeba przestrzeni dla
aktywności fizycznej blisko domu, w miejscach otwartych, łatwo dostępnych dla mieszkańców, w których
można uprawiać przyjazne formy aktywności fizycznej dla różnych odbiorców. Istotnej interwencji w
programie wymaga natomiast kwestia informacji na temat oferty sportowo-rekreacyjnej oraz korzyści z
aktywności fizycznej – kształtowanie świadomości zdrowego stylu życia, jak również wprowadzanie zajęć
sportowo-rekreacyjnych dla grup mniej aktywnych fizycznie (kobiety, osoby z niepełnosprawnościami,
seniorzy, młodzi dorośli, bezrobotni) jak najbliżej ich miejsca zamieszkania w równych dostępach na terenie
miasta.

Polityka
Władze Warszawy podniosły wydatki na sport i rekreację o ponad 100% w ciągu ostatnich pięciu lat,
ze 120,4 mln zł w roku 2015 do 250 mln zł w roku 2019. Zwiększone nakłady na infrastrukturę sportową są
niezbędne, ponieważ wiele obiektów wymaga pilnej modernizacji oraz dodatkowych inwestycji.
Przeprowadzone z sukcesem prace w Parku Kultury w Powsinie, ośrodkach sportu i rekreacji Szczęśliwice i
Moczydło czy pływalni „Delfin” to mała część potrzeb w zakresie unowocześnienia bazy, rozbudowy
miejskich obiektów sportowych i innych form infrastruktury wspierającej aktywność fizyczną. Skalę potrzeb
potwierdzają nie tylko analizy eksperckie, ale też duża liczba projektów rozwoju infrastruktury i animacji
(zajęć, imprez, wydarzeń) sportowo-rekreacyjnych zgłaszanych w ramach budżetu obywatelskiego.
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Równie duże znaczenie dla realizacji długoterminowych celów ma zwiększanie finansowania animacji
aktywności fizycznej oraz poprawa warunków pracy i kompetencji animatorów aktywności fizycznej pod
kątem wiedzy z zakresu dietetyki, komunikacji i pozyskiwania funduszy. Jest to podkreślone zarówno w
rządowym programie rozwoju sportu do roku 202029, jak i w wynikach pracy grup roboczych z udziałem
przedstawicieli urzędów dzielnic m.st. Warszawy30.
Udział sportu i rekreacji w ogólnym budżecie Warszawy jest stosunkowo niski w zestawieniu z innymi
obszarami sektora usług społecznych31. Jednak wiele form aktywności fizycznej odbywa się poza obszarem
finansowym miasta dedykowanym kwestii sportu. Wsparcie form aktywności fizycznej w nabrzeżu Wisły i
parkach jest klasyfikowane jako rozwój terenów zieleni. Niektóre inicjatywy sportowo-rekreacyjne na
warszawskim prawobrzeżu finansowane są w ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji. Program
centrów lokalnych, uwzględniających często funkcje rekreacyjne, dzielnice finansują z wydatków na
przestrzeń publiczną, a sieć dróg rowerowych powstaje w ramach inwestycji drogowych. Z tego powodu dla
uzyskania pełnego obrazu wsparcia aktywności fizycznej trzeba uwzględnić także działania finansowane w
innych pozycjach budżetu miasta.
Korzystne w tym świetle jest połączenie wysiłków Biura Kultury oraz Biura Sportu i Rekreacji w realizacji
wspólnego celu „Strategii#Warszawa2030”, którym jest aktywność blisko domu. Wiele obiektów kultury
jest wykorzystywanych na potrzeby animacji aktywności fizycznej lub oferuje infrastrukturę dla takiej
aktywności. Przykładem może być Służewski Dom Kultury i liczne Miejsca Aktywności Lokalnej (MAL)
znajdujące się we wszystkich dzielnicach Warszawy.
Kluczowym zasobem pod względem liczby istniejących obiektów i planowanych inwestycji w bazę
sportowo-rekreacyjną są tereny placówek edukacyjnych. Systemowe rozwiązanie dostępu do nich
dla mieszkańców to wyzwanie organizacyjne i finansowe, w którym – co pokazują przykłady skutecznych
działań z ostatnich lat – główną rolę odgrywają urzędy dzielnic m.st. Warszawy. Eksperci uczestniczący w
pracach grup roboczych podkreślili, że dla skutecznego wykorzystania bazy szkolnej potrzebna jest też
zmiana zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy dotyczącego zasad udostępniania bazy szkolnej32. Ważne
jest, aby uporządkować wykorzystanie jej przez nieformalne grupy mieszkańców, a nie tylko organizacje
pozarządowe.
Wśród wielu obszarów, gdzie odbywa się aktywność fizyczna mieszkańców, należy wspomnieć o terenach
osiedlowych – istniejących, nowo budowanych, komunalnych i będących w zarządzie spółdzielni lub
wspólnot mieszkaniowych. Zdolność samorządu do skutecznych działań na takich terenach w obecnym
stanie prawnym pokazują projekty realizowane z powodzeniem w ubiegłych latach, na przykład zajęcia
sportowo-rekreacyjne w dzielnicy Targówek lub pilotażowy program „Podbijamy podwórka”33 prowadzony
przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy. Wobec ograniczeń finansowych, jak i doświadczeń innych miast,
najważniejszym czynnikiem sukcesu w pracy na tego rodzaju terenach jest aktywny udział mieszkańców w
realizacji zagospodarowania przestrzeni. Dobrym przykładem tego rodzaju aktywności jest Wiedeń, gdzie
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Program Rozwoju Sport do roku 2020. Aktualizacja, Ministerstwo Sportu i Turystyki, 2019, s. 53
Grupa Codex, Diagnoza sportu i rekreacji w Warszawie 2015-2019, s. 98
31 Finanse Warszawy w 2020 roku, http://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/finanse-warszawy-w-2020-roku-3?page=0,0, dostęp 12.09.2020 r.
32 Zarządzenie nr 180/2018 z 02-02-2018, https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/EA66B050-9A6B-48B0-B795-577BF38BD1FD,frameless.htm, dostęp
04.09.2020r.
33 Więcej zieleni na podwórkach, http://zzw.waw.pl/2018/09/20/wiecej-zieleni-na-podworkach/, dostęp 14.09.2020 r.
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zrealizowano ponad 300 lokalnych przestrzeni wspierających aktywność fizyczną dzięki programowi małych
grantów34. Wiedeń jako europejskie miasto o podobnej populacji co Warszawa może być dobrym źródłem
inspiracji, szczególnie, że dziesięciokrotnie z rzędu wygrał światowy ranking jakości życia35.
Inicjatywą o dużym znaczeniu dla aktywności fizycznej blisko domu jest program budowy „Zielonych ulic”
mający na celu przekształcenie 76 arterii Warszawy poprzez nowe nasadzenia oraz budowę nowej
infrastruktury. Wyniki konsultacji przeprowadzonych przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy potwierdzają
duże zainteresowanie mieszkańców tworzeniem na poddawanych renowacji arteriach lokalnej
infrastruktury rekreacyjnej. Należy zauważyć, że ważnym ograniczeniem dla projektantów są przepisy
dotyczące zajęcia pasa drogowego i lokalizowania infrastruktury rekreacyjnej
w odpowiedniej odległości od jezdni.
Przykłady miast zachodnich, szczególnie Barcelony, pokazują, że wykorzystanie rezerw przestrzennych
wokół głównych arterii komunikacyjnych do stworzenia lokalnych miejsc aktywności fizycznej jest możliwe i
podnosi aktywność mieszkańców blisko miejsca zamieszkania. Podobnym krokiem może być wprowadzenie
w obrębie miasta wielu przestrzeni o organizacji ruchu podobnej jak w modelu lokalnej strefy zamieszkania.
Dotychczas samorząd Warszawy prowadził w tym zakresie ostrożne działania pomimo szeroko zakrojonych
planów. Wśród tych działań wyróżnia się projekt ul. Sprzecznej realizowany w ramach Zintegrowanego
Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do roku 2022.
Innym czynnikiem prawnym o dużym znaczeniu jest nowelizacja ustawy prawo zamówień publicznych,
mająca na celu uzyskanie maksymalnej jakości realizowanych zamówień, a nie najniższej ceny36. Jest to
długo wyczekiwana zmiana prawna, która ułatwi wprowadzanie innowacji i podniesienie poziomu jakości
prowadzonych działań.
Działaniem o dużym wpływie na możliwości rozwoju oferty aktywności fizycznej w trakcie obowiązywania
programu są prace nad nowym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
m.st. Warszawy. Uwzględnienie miejsc aktywności fizycznej w jego opracowaniu ma pierwszorzędne
znaczenie dla zabezpieczenia i uporządkowania długoterminowego horyzontu rozwoju oferty aktywności
fizycznej na terenie miasta. Równie zasadnicze znaczenie dla zagwarantowania jej dostępności w
przestrzeni Warszawy ma tworzenie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego. Na dzień 30
kwietnia 2020 r. miasto pracowało nad 217 planami, obejmującymi łącznie 30,56% powierzchni miasta37.
W szerszej perspektywie politycznej istotne jest zawiązanie porozumienia o współpracy pod nazwą
Metropolia warszawska 2.038 oraz wprowadzenie obszaru NUTS2 dla regionu stołecznego, ponieważ
wpływa to na podział środków unijnych. Warszawa, 69 gmin oraz dziewięć powiatów zobowiązało się do
budowy wspólnego zaplecza oraz wypracowania planów rozwojowych. Przykładem wspólnego działania w
ramach metropolii, które może mieć większe znaczenie dla celów programu jest aplikacja mobilna
34

Urban design: Vienna is rethinking its streets for children, https://apolitical.co/en/solution_article/urban-design-vienna-is-rethinking-its-streetsfor-children, dostęp 03.09.2020 r.
35 Vienna has the world's best quality of living, https://www.weforum.org/agenda/2019/03/vienna-has-the-worlds-best-quality-of-living/, dostęp
04.09.2020 r.
36 Sejm uchwalił nowe Prawo zamówień publicznych, https://www.gov.pl/web/rozwoj/sejm-uchwalil-nowe-prawo-zamowien-publicznych, dostęp
04.09.2020 r.
37 Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,
https://architektura.um.warszawa.pl/plany-miejscowe, dostęp 17.08.2020 r.
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„E–Turystyka Wirtualnego Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego". Mając na uwadze założenia „Polityki
Turystycznej”, która mówi o tym, że oferta turystyczna powinna być w pierwszej kolejności kształtowana
pod kątem oczekiwań mieszkańców39, realizacja projektu tej skali będzie korzystnie wpływać na realizację
celów „Programu sport i rekreacja w Warszawie do 2025 roku”, dzięki publikacji w niej pełnej oferty
aktywności fizycznej oraz zróżnicowanych form spędzania czasu wolnego angażującej mieszkańców
Warszawy i innych ośrodków metropolii.
Inną ważną inicjatywą jest wykorzystanie potencjału sieci parkingów P+R oraz parkingów podziemnych,
które mogą wspierać aktywność fizyczną na terenie dzielnic. Formą wsparcia aktywności jest zapewnienie
komfortowych warunków dla dojazdu rowerem (zadaszone dworce rowerowe z bardzo dużą liczbą miejsc
postojowych), jak i poprzez okazjonalne lub sezonowe wykorzystanie parkingów do aktywności fizycznej
poza godzinami natężenia ruchu kołowego, przede wszystkim w przypadku parkingów zadaszonych. Taka
wielofunkcyjność obrazuje opisany w programie kierunek zakładający wykorzystanie różnych miejskich
zasobów do aktywności fizycznej. Warto podkreślić, że przykłady takiego działania w przypadku
infrastruktury parkingów występują w wielu miejscach na świecie, w tym również w Warszawie (skatepark
na parkingu podziemnym stadionu PGE Narodowy). Realizacja parkingów podziemnych w centrum miasta
jest z kolei szansą na stworzenie nad nimi „aktywnych” placów, czego dobrym przykładem jest kopenhaski
Israelplads40.
W perspektywie politycznej ważnym wątkiem jest potencjał współpracy z rządem centralnym,
który nie jest w pełni wykorzystany pomimo zbieżności strategicznych celów. Pomimo wieloletniego
wzrostu wynagrodzeń w sektorze prywatnym41 oraz przyspieszenia wzrostu cen w branży budowlanej42,
parlament przeprowadził w ostatnich latach zmiany prawne, w wyniku których spadły przychody
i zwiększyły się wydatki samorządów polskich miast43.
W następstwie wprowadzonych zmian polskie miasta znalazły się pod finansową presją, która mocno odbiła
się na kondycji finansowej Warszawy44, posiadającej i tak stosunkowo wysoki budżet. Skutkiem
tych decyzji było uszczuplenie możliwości finansowych samorządów i konieczność koncentracji
na pilnym ograniczaniu wydatków w latach 2018-2019, pomimo dobrego okresu dla gospodarki.
W przypadku utrzymania tej polityki w kolejnych latach, możliwości transformacji Warszawy
zgodnie z założeniami Celów Zrównoważonego Rozwoju będą ograniczone.
Potencjał współpracy Skarbu Państwa oraz samorządu na terenie stolicy widać przede wszystkim w dużych
inwestycjach, które są realizowane na terenie Warszawy. Przykładem może być budowa południowej
obwodnicy Warszawy, trasy przecinającej tereny wielu osiedli mieszkaniowych. Budowa parku linearnego
na dachu tunelu drogowego może stworzyć przestrzeń aktywności dla tysięcy mieszkańców Ursynowa.
39

Projekt Polityki Turystycznej m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, 2020, str. 5, http://2030.um.warszawa.pl/polityka-turystyczna/, dostęp
29.08.2020 r.
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dostęp 22.08.2020
44
Warszawa straci 750 milionów złotych rocznie. Efekt kosztownych zmian w PIT, 27.06.2019, https://warszawa.naszemiasto.pl/warszawa-straci750-milionow-zlotych-rocznie-efekt/ar/c3-5182899, dostęp 22.08.2020 r.
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Innym przykładem jest remont kolejowej linii średnicowej, który zmieni zagospodarowanie przestrzeni
publicznych w obrębie transportowego kręgosłupa Warszawy45. Obecnie modernizacja linii jest
skoncentrowana na aspekcie przepustowości transportowej. Wartościowym uzupełnieniem tego zakresu
jest analiza zagospodarowania otoczenia stacji kolejowych zgodnie z założeniami adaptacji Warszawy do
zmian klimatycznych, jak i wsparcia aktywności fizycznej mieszkańców przy okazji prowadzonych prac.
W ramach rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych46 Warszawa otrzymała 93 mln złotych47, które to
środki mogą być przeznaczone na wielkoskalowe inwestycje na terenie Warszawy, posiadające znaczenie
ogólnopolskie i trwale wspierające wzrost PKB Polski poprzez rozwój potencjału turystycznego oraz
atrakcyjności inwestycyjnej stolicy. Biorąc pod uwagę skalę tych inwestycji, współpraca w ich realizacji
pomiędzy rządem i samorządem Warszawy jest naturalna. Zakres tej współpracy ilustruje poniższa tabela:
Lista potencjalnych inwestycji o znaczeniu ogólnopolskim i możliwych do realizacji we współpracy
pomiędzy rządem centralnym i samorządem Warszawy dla wsparcia aktywności fizycznej
mieszkańców oraz wzrostu potencjału turystycznego i atrakcyjności inwestycyjnej stolicy
1. Budowa hali widowiskowej w otoczeniu stadionu PGE Narodowy i realizacja wysokiej jakości,
wielofunkcyjnego zagospodarowania terenu wokół stadionu.
2. Realizacja drugiego etapu zagospodarowania Ośrodka Wawelska (terenów Skry), czyli
głównego stadionu lekkoatletycznego.
3. Zadaszenie toru łyżwiarskiego w Ośrodku Stegny (budowa Narodowego Centrum Sportów
Zimowych).
4. Modernizacja otoczenia warszawskich stacji kolejowych, przede wszystkim w obrębie linii
średnicowej – pod kątem organizacji przestrzeni publicznych wokół stacji
i optymalizacji przecinających tereny kolejowe szlaków pieszo-rowerowych.
5. Przykrycie tunelu Wisłostrady i zwiększenie obszaru zieleni w obrębie lewobrzeżnego nabrzeża
Wisły, w szczególności w obszarze Starego Miasta i na odcinku Skwer Kahla – Port
Czerniakowski.
6. Przebudowa Trasy Łazienkowskiej na odcinku od pomnika Lotnika do wiaduktu
na Agrykoli polegająca na ukryciu trasy w tunelu i zwiększenia obszaru zieleni.

Część inwestycji przedstawionych na poniższej liście ma znaczenie dla aktywności fizycznej blisko domu, a
część to działania skoncentrowane na wsparciu sportu wyczynowego. Warto przy tym zauważyć, że
sportowcy warszawscy stanowią 45% składu kadr narodowych dyscyplin olimpijskich48, a możliwość
rozwoju sportowego i rywalizacji jest ważnym źródłem motywacji dla aktywności fizycznej wśród
mieszkańców, szczególnie wśród młodzieży oraz młodych dorosłych49. Zgodnie z tendencjami rozwoju
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23.09.2020 r.
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oferty sportowo-rekreacyjnej, projekty nowej infrastruktury sportowej wspierające trening wyczynowy są
planowane tak, aby jednocześnie wspierać aktywność fizyczną wszystkich grup mieszkańców Warszawy.
Sukces lokalnych sportowców ma też znaczenie z perspektywy budowania kultury aktywności fizycznej i
zwiększenia zainteresowania mieszkańców sportem, poprzez tworzenie okazji do interakcji w trakcie
wydarzeń i innego rodzaju aktywności łączących zawodowych sportowców trenujących na terenie
Warszawy z amatorami lub osobami nieaktywnymi fizycznie.
Przykładem takiego zamysłu jest planowany Ośrodek Wawelska (stadion Skry), w którym zwycięska
koncepcja konkursowa zintegruje zamknięty dotychczas teren sportowy z jednym z największych
warszawskich parków, Polem Mokotowskim, z zamiarem ułatwienia procesu zapoznania gości parku z
dyscyplinami lekkoatletycznymi. Innym przykładem jest planowana rozbudowa stadionu miejskiego przy ul.
Konwiktorskiej 6 w Ośrodku Polonia, którego otoczenie, jak i część budynków kompleksu klubowego będzie
wspierać zdrowy tryb życia mieszkańców poprzez udostępnienie przestrzeni aktywności fizycznej,
profesjonalnego zaplecza gastronomicznego wspierającego zdrową dietę sportowców jak i mniej aktywnych
mieszkańców. W miejscu tym będzie także rozwijane centrum rehabilitacji, ogólnego przygotowania
fizycznego do treningów sportowych i medycy sportowej.
Przestrzenie Ośrodka Wawelska (teren Skry) i Ośrodka Polonia stworzą więc możliwość spotkania pomiędzy
wybitnymi sportowcami a innymi grupami mieszkańców miasta w celu uczestnictwa w różnych formach
aktywności fizycznej i promocji zdrowego stylu życia. Będą miały też zasadnicze znaczenie dla pokonania
barier związanych z rozpoczęciem aktywności fizycznej wśród młodzieży, jak i dla rozwoju młodych
talentów. Dzięki temu staną się wzorem dla innych działań inwestycyjnych na terenie Warszawy oraz innych
miast Polski.
W kontekście potencjalnych sfer współpracy pomiędzy rządem centralnym i samorządem Warszawy należy
też wspomnieć o wzmocnieniu lokalnych klubów sportowych. Rządowy Program Rozwoju Sportu do roku
2020 przedstawia wizję, w której społeczna rola polskich klubów sportowych powinna ulec ponownemu
zdefiniowaniu, ze względu ich obecną koncentrację na szkoleniu i współzawodnictwie sportowym50.
Organizacja klubów wielosekcyjnych odpowiedzialnych za animację sportową społeczności lokalnych,
wzmocnienie roli klubów w utrzymaniu aktywności fizycznej dorosłych i rozwój wolontariatu sportowego,
to niektóre z działań wymienionych w programie. Przedstawiciele klubów sportowych uczestniczących w
pracach grupy roboczej „Sport kwalifikowany” podkreślali brak możliwości realizacji tych celów bez
dodatkowego wsparcia finansowo–organizacyjnego51. Wobec potencjału klubów sportowych jako lokalnych
liderów powszechnej aktywności fizycznej, niezbędne są systemowe działania dążące do jego realizacji.
Ważnym zjawiskiem jest też kierunek zmian zachodzących w katalogu dyscyplin olimpijskich:
w programie igrzysk w Tokio zaplanowanych w czasie obowiązywania programu pojawią się
cztery nowe dyscypliny. Będzie to surfing, jazda na deskorolce, karate i wspinaczka sportowa.
W katalogu dyscyplin igrzysk Paryż 2024 pojawił się też breaking (znany szerzej jako breakdance).
Pojawienie się nowych dyscyplin olimpijskich tworzy potrzebę wsparcia ich rozwoju na terenie Warszawy
poprzez współpracę ze związkami sportowymi i rozwój infrastruktury treningowej. Warto podkreślić, że w
50
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przypadku infrastruktury treningowej dla jazdy na deskorolce, karate i wspinaczki, nowa infrastruktura
może być wykorzystywana zarówno przez profesjonalistów, jak i amatorów oraz lokalizowana na terenach
publicznych.
Wraz ze zwiększoną rolą nowych dyscyplin olimpijskich i odpowiedzialnych za nie organizacji,
warto podkreślić powstanie Polskiej Federacji Fitness. Ćwiczenia na siłowni zostały wskazane jako
najpopularniejsza forma aktywności przez mieszkańców Warszawy52. Swojej reprezentacji w postaci Polskiej
Federacji Kalisteniki i Street Workout, doczekał się także mniej skonsolidowany, ale najszybciej rosnący
segment rynku treningu sprawnościowego53, czyli kalistenika. Powstanie organizacji reprezentujących te
środowiska powinno być początkiem budowy długoterminowej relacji mającej na celu konsolidację
wszystkich środowisk zainteresowanych zwiększaniem aktywności fizycznej mieszkańców Warszawy.
Finalnie, należy podkreślić, że niepokojącym zjawiskiem politycznym, posiadającym długoterminowo
niekorzystny wpływ na rozwój aktywności fizycznej jest konflikt światopoglądowy. Wskaźnik obrazujący
brak zgodności mieszkańców Polski w zakresie wartości uznawanych przez nich za ważne, osiąga w Polsce
jeden z najwyższych poziomów na świecie54. Efektem tego konfliktu jest wzrost agresji w życiu publicznym,
co przekłada się na ograniczenie potencjału gospodarczego Warszawy. Wynika to ze spadku
innowacyjności, wprost związanej z poziomem otwartości i tolerancji w społeczeństwie55. Innowacyjność
pozwala na przyciągnięcie wysoko wykwalifikowanych pracowników, którzy dzięki statystycznie wyższemu
poziomowi aktywności fizycznej56 i wpływom z podatków, przyczyniają się do poprawy warunków dla
podejmowania aktywności fizycznej. Dopuszczanie do agresji w życiu publicznym ma więc negatywny
wpływ na jakość życia mieszkańców Warszawy i odsetek osób podejmujących aktywność fizyczną,
szczególnie w czasach zwiększonej presji psychologicznej wynikającej z pandemii.

Gospodarka
Podobnie jak w innych analizowanych aspektach, wpływ aktywności fizycznej na gospodarkę jest
jednoznacznie pozytywny. Jak zauważają eksperci Polskiego Instytutu Ekonomicznego, sport posiada efekt
mnożnikowy na poziomie 2,2 „co oznacza, że każda złotówka, którą wytworzyła w ubiegłym roku branża
sportu przyczynia się do generowania dodatkowych 1,2 PLN wartości dodanej w całej gospodarce.”, a „w
2018 r. branża sportu wygenerowała łącznie 9,63 miliardów PLN wartości dodanej.”, zatrudniając przy tym
109 tysięcy Polaków57. Sport jest też atrakcyjnym produktem reklamowym i medialnym, czego
odzwierciedleniem jest fakt, że 8 z 10 najpopularniejszych transmisji telewizyjnych w historii polskiej TV to
wydarzenia sportowe58.
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Korzystny bilans umów promocyjnych pokazuje wartość ekwiwalentu marketingowego uzyskanego
z wydanych środków: w 2018 roku na zakup usług promocji przez sport samorząd warszawski przeznaczył
6,4 mln zł, co pozwoliło na osiągnięcie zwrotu w postaci 42 mln zł wartości komercyjnej obecności w
mediach. Współpraca ta obejmuje dużo więcej niż jedynie obecność logotypu miasta na koszulkach
sportowców: są to wspólne działania promocyjne inicjatyw miejskich, informacje publikowane przez kluby
w mediach społecznościowych.
Polska pod względem wydatków na sport jest w na ósmej pozycji wśród 27 państw UE, co plasuje
nasz kraj w średniej europejskiej. Wzrost wydatków na szczeblu centralnym jest sygnałem rosnącej
roli sportu, ale ambicje dotyczące aktywności fizycznej w Polsce są odległe od założeń światowych liderów.
Potencjał branży sportowej widać wyraźniej w gospodarkach wschodzących: przykładowo rząd chiński
zakłada trzykrotny wzrost wartości przemysłu sportowego w kraju do 2025 r59.
Rosnąca rola aktywności fizycznej została dostrzeżona przez ekspertów rynku nieruchomości komercyjnych.
Jeszcze przed pandemią widzieli oni w niej strategiczny kierunek rozwojowy dla galerii handlowych60, które
są miejscami, gdzie mieszkańcy Warszawy masowo spędzają czas wolny. Widać to zarówno w poszerzaniu
oferty obiektów handlowych istniejących wiele lat, jak np. CH Blue City, jak i w nowych projektach np. Royal
Wilanów, Galerii Młociny lub planowanej przebudowy sklepu Auchan przy ul. Puławskiej. Z perspektywy
samorządu warto uwzględnić ofertę podmiotów komercyjnych w zakresie aktywności fizycznej z dwóch
powodów. Po pierwsze, animacje aktywności fizycznej prowadzone przez te podmioty często są bezpłatne,
co sprzyja ich dostępności. Po drugie, samorząd jako dostawca platformy informatycznej prezentującej
ofertę aktywności fizycznej powinien być zainteresowany zawarciem w niej pełnego zakresu informacji na
temat tej oferty, niezależnie od jej dostawcy.
Rekreacyjna aktywność fizyczna mieszkańców może być sposobem na zwiększenie rentowności dużych
obiektów sportowych, czego przykładem jest Zimowy Narodowy odbywający się w okresie grudzień-marzec
na PGE Narodowym. W 2019 r. z lodowiska i skateparku dostępnego poza sezonem wydarzeń masowych
skorzystano ponad 620 tysięcy razy. Innym przykładem jest wspomniany już stadion miejski przy ul.
Konwiktorskiej 6 w Ośrodku Polonia, czy projekt terenu pod wiaduktami trasy Łazienkowskiej na
warszawskiej Agrykoli, który oprócz dostarczenia wielu innych funkcji pozwoli na prowadzenie
dodatkowych animacji w dni powszednie oraz rozszerzenie programu dnia meczowego klubu Legia
Warszawa.
Na tle zmian oferty sportowo-rekreacyjnej na rynku prywatnym szczególnie dobrze widać, że oferta
obiektów sportowych pozostających w zarządzie m.st. Warszawy powinna być nieustannie rozwijana. Z
jednej strony 91% ankietowanych mieszkańców stolicy w listopadzie 2019 r. dobrze oceniło ofertę
sportowo-rekreacyjną miasta (rozumianą szerzej, nie tylko samorządową), z drugiej w latach 2015-2018 r.
obiekty OSiR zanotowały tylko 7% wzrost osobowejść61, ale sprzedały 77% więcej karnetów62. Na tej
podstawie można wnioskować, że oferta obiektów sportowych jest wystarczająco dobra, aby przyciągać
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rosnące grono stałych użytkowników, ale nowe osoby są zachęcane do ruchu przede wszystkim w wyniku
inicjatyw prywatnych, ponieważ brakuje miejsc w infrastrukturze samorządowej. Wobec tego w programie
zostały określone mniej aktywne grupy mieszkańców, na których będą skoncentrowane projekty
realizowane w jego ramach. Oferta zajęć i rozwoju infrastruktury będzie kształtowana z myślą o zachęceniu
nieaktywnych dotąd mieszkańców do podjęcia aktywności fizycznej i wypracowania nawyku jej uprawiania.

Środowisko naturalne
Pogłębiające się zmiany klimatyczne są szkodliwe nie tylko dla środowiska, ale też dla funkcjonowania
mieszkańców. Wywołują one zwiększającą się liczbę dni z wysokimi temperaturami oraz inne niebezpieczne
zjawiska pogodowe, takie jak np. deszcze nawalne. Podczas upalnych dni potęgowane jest zjawisko
miejskiej wyspy ciepła. Jego potwierdzonym skutkiem jest większa śmiertelność wśród osób starszych63, a w
przypadku młodszych pogorszenie samopoczucia i utrudniona regeneracja.
Zbyt wysokie temperatury latem utrudniają komfortową i bezpieczną zdrowotnie aktywność fizyczną w
plenerze poza terenami zacienionymi, a brak opadów skutkuje zmniejszeniem liczby dni dostępu Wisły dla
żeglugi. Zimą podwyższona temperatura ogranicza możliwość podejmowania aktywności sezonowych, na
przykład jazdy na nartach biegowych. Przez wysokie temperatury wzrastają też koszty eksploatacyjne
lodowisk i sztucznie naśnieżanych stoków narciarskich. Działanie takich obiektów w niekorzystnych
warunkach wiąże się też ze zwiększonym poborem wody wykorzystywanej do produkcji śniegu lub lodu.
Ważnym czynnikiem środowiskowym jest też niska jakość powietrza. Polska ma najgorszą jakość powietrza
w Europie64, a Warszawa znajduje się wśród europejskich stolic o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu65.
Wynika to zarówno ze zdecydowanie najwyższej liczby samochodów przypadających na 1000 mieszkańców
wśród europejskich miast powyżej miliona mieszkańców66, jak i tzw. niskiej emisji, czyli pieców emitujących
szkodliwe substancje do atmosfery. Niska jakość powietrza jest źródłem wielu poważnych schorzeń. Ryzyko
ich wywołania narzuca konieczność informowania mieszkańców przez samorząd o szkodliwości aktywności
poza domem, co jest zasadniczo sprzeczne z celem pobudzania mieszkańców do regularnej aktywności
fizycznej blisko domu.
Zmiana klimatyczna oznacza także utrudniony dostęp do produktów spożywczych, przede wszystkim
wysokiej jakości owoców i warzyw, których uprawa w warunkach suszy staje się coraz droższa. Skutkiem
tego jest wzrost kosztów diety bogatej w produkty roślinne, która wraz z aktywnością fizyczną jest jedną z
podstaw zdrowego trybu życia, ponieważ sprzyja dobremu samopoczuciu, utrzymaniu odpowiedniej wagi i
regeneracji organizmu67.

Społeczeństwo
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Aktywność fizyczna korzystnie wpływa na długość życia, jakość życia osób w każdym wieku, osiągnięcia
edukacyjne i wysokość zarobków68. Wobec tego należy traktować aktywność fizyczną jako narzędzie
przydatne w rozwiązaniu wielu opisanych poniżej problemów.

1. Zmiany demograficzne w tym przede wszystkim postępujące starzenie się populacji Warszawy: ponad
62% mieszkańców Warszawy ma więcej niż 35 lat, a osoby w grupie 0-15 lat to tylko
16% całości populacji. Taka struktura demograficzna jest jednym z najpoważniejszych problemów
społecznych miasta69. Wśród ekspertów panuje zgoda, że istotną drogą do przeciwdziałania
zdrowotnym i społecznym skutkom starzenia się jest regularna aktywność fizyczna70. Rozwój
przestrzenny miasta powoduje, że pomiędzy dzielnicami są zauważalne różnice pod względem wieku
mieszkańców i dynamiki wzrostu ich liczby71, więc niezbędne jest dostosowanie oferty sportoworekreacyjnej do potrzeb lokalnych społeczności, czemu sprzyja opracowany dla programu katalog
rekomendowanych form aktywności fizycznej, które można łatwo uprawiać blisko domu.
Zmiany demograficzne powodują spadek liczby dzieci w wieku szkolnym, a wraz z nią potencjalnych
uczestników szkolenia sportowego dzieci i młodzieży. Liczba jego uczestników wzrosła o niemal 90% od
roku 2013, ale w latach 2017-2019 ustabilizowała się na poziomie ok. 28 tysięcy rocznie72. Podobnie jest
w Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży, w której uczestniczy ok. 30% dzieci i młodzieży szkolnej z
Warszawy73. Potencjalną przestrzenią wzrostu liczby uczestników szkolenia sportowego jest włączenie
nowych dyscyplin olimpijskich, jak i rozszerzenie Olimpiady Młodzieży o współcześnie popularne
dyscypliny oraz zwiększenie udziału dziewcząt.
Ważnym czynnikiem demograficznym jest też zwiększony napływ do Warszawy migrantów innych
narodowości. Na poziomie oferty aktywności fizycznej prowadzi to do rozszerzenia katalogu dyscyplin,
czego przykładem jest obecność mniejszości hinduskiej uprawiającej krykiet na terenie parku Pole
Mokotowskie.
2. Różnica poziomu aktywności fizycznej pomiędzy grupami mieszkańców: dzięki badaniom
przeprowadzonym przez Urząd m.st. Warszawy74, widzimy ogólny obraz aktywności fizycznej różnych
grup wiekowych mieszkańców. Aktywność fizyczna mieszkańców spada z wiekiem, czego dowodem jest
fakt, że w grupie 15-19 lat aż 91% osób jest aktywnych fizycznie, podczas gdy w grupie ponad 65 lat jest
to tylko 19%. Brak aktywności w większym stopniu dotyczy kobiet niż mężczyzn. Ważną obserwacją jest,
że największy spadek odsetka osób aktywnych fizycznie zachodzi pomiędzy 25-tym a 34-tym rokiem
życia. Połączenie tej wiedzy z wynikiem prac grup roboczych pozwala wytypować mniej aktywne grupy
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mieszkańców, którym zostanie poświęcona szczególna uwaga w programie. Są to kobiety, seniorzy,
osoby z niepełnosprawnościami, młodzi dorośli oraz osoby bezrobotne, które są jedną z grup najmniej
aktywnych fizycznie75.
3. Wzrost poziomu otyłości: otyłość jest wśród jej badaczy uznawana za epidemię, a Polska notuje jej
alarmujący wzrost76. W Polsce nadwaga to problem 68% mężczyzn i 53% kobiet, a otyłość dotyczy co
czwartego mieszkańca naszego kraju. W porównaniu z osobami szczupłymi, otyli mają dziesięciokrotnie
zwiększone ryzyko zachorowania na cukrzycę, zwiększone ryzyko nadciśnienia tętniczego, zespołu
bezdechu sennego, choroby wieńcowej i nowotworowej. Otyłość stanowi nie tylko poważny problem
zdrowotny77, ale i gospodarczy – tworzy większe koszty niż skutki uzależnienia od tytoniu i alkoholu78.
W badaniach zwraca się uwagę na fakt, że źródłem nadwagi jest brak aktywności fizycznej, jak i – w
największym stopniu – dieta. O ile aktywność fizyczna pomaga w walce z nadwagą, to bez odpowiedniej
diety osiągnięcie zadowalających rezultatów spadku wagi jest bardzo problematyczne. Jednocześnie
bez aktywności fizycznej efekty skutecznej diety są wyjątkowo trudne do utrzymania79.
Warto podkreślić, że nadwaga pojawia się wraz z zakończeniem obowiązku szkolnego i jej najszybszy
wzrost obserwuje się w grupie wiekowej 18-35 lat. Wśród 18-latków nadwagę ma 20% mieszkańców
Polski, wśród 35-latków jest to już ponad 50%80. Dane te nie są zaskakujące, gdy spojrzymy na
odpowiedzi uzyskane w badaniu Biura Sportu i Rekreacji: 40% respondentów w wieku 15-24 lat uprawia
sport lub ćwiczenia gimnastyczne, ale w przedziale 35-44 lat jest to już tylko 17%. Z tego powodu
młodzi dorośli są kluczową grupą, w której niezbędne jest utrzymanie nawyku aktywności fizycznej i
wykształcenie nawyku zdrowego odżywiania.
4. Wysoki poziom stresu: jeszcze przed rozpoczęciem pandemii koronawirusa, Polacy zostali określeni
mianem najbardziej zestresowanego narodu w Europie81. Stres związany z poczuciem lęku związanego z
dynamicznym i często niezrozumiałym rozwojem rzeczywistości globalnej82, presją wydajności
zawodowej i szkolnej ma szerokie konsekwencje społeczne i zdrowotne, wśród których najbardziej
dotkliwa jest depresja. Światowa Organizacja Zdrowia stwierdza, że depresja była jedną z najbardziej
powszechnych chorób w 2019 roku83 i jednym z głównych źródeł innych chorób a nawet
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śmierci. Regularna aktywność fizyczna jest skutecznym sposobem przeciwdziałania depresji
i łagodzenia przebiegu jej mniej zaawansowanych typów84, co pogłębia związek programu rozwoju
aktywności z sektorem zdrowia publicznego. Wartość aktywności fizycznej
dla profilaktyki zdrowotnej została też dostrzeżona w diagnozie potrzeb polityki zdrowotnej
dla „Strategii#Warszawa2030”85.
5. Zmiany w sposobach spędzania czasu wolnego: aktywność fizyczna jest formą zagospodarowania czasu
wolnego, którego ilość jest ograniczona rytmem dobowym uwzględniającym sen, pracę i inne
aktywności. Dlatego badacze używają pojęcia „budżet czasu”86. Z tego powodu niezbędne jest
postrzeganie innych niż aktywność fizyczna form spędzania czasu wolnego jako konkurencji, a
najważniejszym priorytetem w projektowaniu przestrzeni dla aktywności fizycznej powinna być
redukcja czasu niezbędnego do jej podjęcia w ramach codziennego rytmu dnia.
Zasada konkurencyjności jest najbardziej czytelna w badaniu przeprowadzonym po wprowadzeniu
zakazu handlu w niedzielę: najpopularniejszą formą aktywności, która zastąpiła przebywanie w sklepach
było wyjście do parku lub na plac zabaw: udział tej aktywności wyniósł 41%, a wzrost tego udziału
wyniósł 421% w porównaniu z poprzednimi 52. niedzielami87.
Najważniejsze konkurencyjne formy spędzania czasu wolnego, na które Polacy przeznaczają większość
swojego budżetu czasu wolnego, nie wymagają aktywności fizycznej88. To przede wszystkim oglądanie
telewizji, przeglądanie internetu oraz szybko rosnący segment gier komputerowych. Cechują się one
kilkoma wspólnymi elementami: łatwą dostępnością, wysoką jakością, autonomią wyboru, umiejętnym
utrzymywaniem uwagi odbiorcy oraz elastycznością zwiększają poziom ich dostępności (można
wykonywać te czynności w dowolnym czasie i miejscu). Próba przekonania mieszkańców Warszawy do
aktywności fizycznej w tak silnym otoczeniu konkurencyjnym narzuca potrzebę odważnych działań
mających na celu podnoszenie jakości oferty oraz ułatwienie jej dostępności. Podkreśla to również
Ministerstwo Sportu w Programie Rozwoju Sportu do roku 2020. Wsparcie zróżnicowanych form
aktywności fizycznej i potrzeba zwiększania dostępności oferty blisko domu, niezależnie od warunków
atmosferycznych, to kierunki o dużym potencjale wpływu na aktywność fizyczną mieszkańców
Warszawy i z tego względu są uwzględnione w programie.
Warto też dodać, że osoby w wieku 24-35 lat, wśród których widać zarówno największy wzrost
nadwagi, jak i skokowy spadek aktywności fizycznej, deklarują całkowity brak czasu wolnego w dni
powszednie. Jest to dodatkowym wyzwaniem w budowie nawyku regularnej aktywności fizycznej,
wobec którego tym ważniejsze staje się obniżanie barier dla jej podejmowania blisko domu wskazanych
na etapie diagnozy przez grupy robocze89. Źródłem inspiracji dla oferty adresowanej do młodych
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dorosłych mogą być też zmiany na rynku komercyjnym, gdzie następuje tak zwane „odsportowienie”
aktywności fizycznej90. Aktywność fizyczna staje się formą grupowej rozrywki, w której rywalizacja
sportowa nie jest najważniejszym celem. Trend ten znalazł odzwierciedlenie w omówionych w dalszej
części programu katalogu rekomendowanych form aktywności fizycznej blisko domu, jak i w typach
projektów realizowanych w programie.
Kierunek rozwoju rynku sportu i rekreacji nie jest zaskoczeniem, jeśli przyjrzymy się założeniom teorii
nazwanej ekonomią doświadczeń (ang. experience economy 91). Po 20 latach od jej sformułowania
wyraźnie widać, że największe sukcesy komercyjne na rynku aktywności fizycznej związane są z
ofertami łączącymi aktywność z przeżyciami, przynależnością do grupy i związanymi z tym pozytywnymi
emocjami. Przykładem takich inicjatyw może być projekt „Runmageddon”, czy „The Color Run”. Rozwój
oferty pod kątem budowy zapadających w pamięć pozytywnych doświadczeń ma duży wpływ na
motywację do aktywności fizycznej92. Inną spodziewaną cechą charakterystyczną ofert dla młodych
dorosłych jest ich wysoka jakość estetyczna. Przykładem skutecznego działania samorządu Warszawy w
tym zakresie jest komunikacja projektu Dzielnica Wisła prowadzona przez Urząd m.st. Warszawy. Na
rynku prywatnym w tym zakresie warto wskazać projekt Hangar 646 i klub Zagrywki oraz grupę
biegową Swords Warsaw. Dla sukcesu planowanych w programie działań ważne będzie wykorzystanie
tych doświadczeń i koncentracja przede wszystkim na jakości ofert kierowanych do mieszkańców.
Wśród aktywności o rosnącej popularności widoczna jest przewaga dyscyplin indywidualnych.
Jest to logiczne, ponieważ można je podejmować w wybranym przez siebie czasie, bez potrzeby
dostosowania planu dnia do możliwości grupy. Drugim widocznym trendem są aktywności rodzinne, a
szczególnie umożliwiające równoczesną aktywność rodziców i dzieci. Interesującym zjawiskiem jest też
rosnąca popularność freestyle i panna football oraz streetball jako nowoczesnych alternatyw dla
tradycyjnej piłki nożnej i koszykówki. To zjawisko pokazuje potencjał zwiększenia ich zasięgu wśród
młodych dorosłych, dla których ważne jest powiązanie sportu i kultury miejskiej93,94. Tworzy też to
szansę dla aktywności artystów sztuk wizualnych na terenach sportowych.
Wartościową tendencją w spędzaniu wolnego czasu jest oddolne budowanie infrastruktury
przez entuzjastów aktywności fizycznej. Bike Park Kazoora to najważniejszy przykład miejsca
tworzonego z pomocą zbiórek finansowych mieszkańców, po których zakończeniu prowadzone są
samodzielne prace wykonawcze. Wśród wielu pozytywnych skutków takich działań warto podkreślić
wyższy stopień identyfikacji i poczucia odpowiedzialności, utrzymanie infrastruktury oraz jej pełne
dostosowanie do oczekiwań użytkowników. Ważną kwestią jest zabezpieczenie poprawności formalnej
prowadzonych prac oraz wypracowanie odpowiedniego modelu realizacji takich przedsięwzięć, który z
jednej strony zagwarantuje legalność i transparentność podejmowanych działań oraz wygeneruję
wartość dodaną uczestnictwa w projekcie czynnika społecznego.
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Mając to na uwadze, warto wzmacniać współpracę z lokalnymi grupami animatorów rekreacji
gotowymi do zaangażowania się w prace budowlane. Możliwość do tego tworzą narzędzia takie jak
Inicjatywa Lokalna, Budżet Obywatelski oraz dotacje kierowane na rozwój społeczności lokalnych, np.
fundusz norweski i programy unijne. Równie ważny jest rozwój systemu konsultacji społecznych
projektów przestrzennych dla budowy poczucia współodpowiedzialności za tworzoną przestrzeń
publiczną i dostosowania jej oferty do oczekiwań i potrzeb sąsiadów.
6. Aktywność fizyczna i patriotyzm: jedna z największych przemian społecznych w Polsce w ostatniej
dekadzie jest bezpośrednio związana ze sportem. Turniej piłkarski UEFA EURO 2012 wyjątkowo
korzystnie wpłynął na międzynarodową markę Polski95 i rozwój turystyki. Powiązanie aktywności
fizycznej i patriotyzmu nasiliło się w ostatnich latach i stało się elementem ogólnego wzrostu
aktywności państwa w obszarze polityki historycznej. Warszawskie kluby sportowe angażują się również
w pomoc uczestnikom Powstania Warszawskiego96. Organizowane są imprezy sportowe upamiętniające
wydarzenia historyczne, np. Bieg Niepodległości, czy bieg PAST-y. Wspólna aktywność fizyczna staje się
formą manifestacji nowoczesnego patriotyzmu i celebracją wolności.
Warto podkreślić, że organizacje weteranów walk zbrojnych wyrażały pochlebną opinię na temat
aktywności fizycznej podczas procesu konsultacji planów zagospodarowania dwóch terenów zieleni o
symbolice historycznej: parku pod Kopcem Powstania Warszawskiego, jak i parku im. Cichociemnych
Spadochroniarzy Armii Krajowej – oba te tereny sąsiadują z rozległymi osiedlami mieszkalnymi i będą
miały wpływ na aktywność mieszkańców blisko domu. W przypadku tego drugiego obszaru, fundacja
im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej wskazała, że aktywność fizyczna połączona ze
sprawnością intelektualną była niezbędną podstawą sukcesu na polu walki i powinna być
doskonalona97. Wyrazem tej opinii są elementy zagospodarowania parku, które będą nawiązywać do
miejsca treningu sprawnościowego formacji komandosów walczących w II Wojnie Światowej.
Przedstawiciele organizacji weteranów walk zbrojnych wypowiadali się też pozytywnie o aktywności
fizycznej w trakcie wielu innych inwestycji na terenach sąsiadujących z miejscami pamięci. Podkreślali
przy tym, że celem walki zbrojnej była wolność, ale też wzajemny szacunek i tolerancja – są to wartości
blisko związane z aktywnością fizyczną. W tym ujęciu aktywność fizyczna staje się formą pamięci o
bohaterach walk zbrojnych, co powinno być jedną z inspiracji dla działań komunikacyjnych
prowadzonych w programie.
7. Aktywne przemieszczanie się i wzrost popularności transportu zbiorowego: w ostatnich latach
znacząco wzrosła liczba przejazdów rowerowych oraz środkami transportu zbiorowego. Udział rowerów
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w ogólnej puli przejazdów wzrósł z 3,8% w roku 201598 do 7,54% w 2019, a więc niemal 100% na
przestrzeni pięciu lat. Tak duży wzrost pokazuje jak ważną rolę w rozwoju aktywności pełni dostępność i
jakość infrastruktury oraz sprzętu. Powodem opisanego wzrostu jest rozbudowa sieci dróg rowerowych,
wdrożenie standardu jakości w ich budowie oraz wprowadzenie systemu roweru publicznego. Dla
dalszego rozwoju ruchu rowerowego na terenie Warszawy niezbędna jest koncentracja na
uszczelnieniu sieci dróg rowerowych poprzez realizację brakujących odcinków oraz organizację
sygnalizacji świetlnej pod kątem zachowania płynności jazdy. Drugim ważnym kierunkiem jest
zapewnienie dużej ilości zadaszonych miejsc postojowych dla rowerów w obrębie ośrodków sportu i
rekreacji, placówek edukacyjnych, a także w otoczeniu przystanków transportu publicznego.

Równolegle z rozwojem ruchu rowerowego, o ponad 20% od 2010 r.99,100 wzrosła liczba podróży
z wykorzystaniem transportu publicznego. W tym kontekście nie budzi zdziwienia to, że wokół węzłów
komunikacyjnych powstają popularne miejsca ćwiczeń. Wysoka dostępność tych miejsc
dla mieszkańców Warszawy obniża jedną z najważniejszych barier wykorzystania infrastruktury sportowej,
którą jest czas dojazdu. Niegdyś potencjał tego kierunku pokazywały boiska koszykarskie przy stacji metro
Wilanowska oraz otoczenie Pałacu Młodzieży. Najnowsze przykłady to strefa sportu pod mostem
Poniatowskiego, zlokalizowany przy parku Świętokrzyskim Taras oraz Park Zachodni zrealizowany w
sąsiedztwie dworca Warszawa Zachodnia, który przyciąga entuzjastów sportów rolkowych dojeżdżających
koleją podmiejską z terenu całej aglomeracji warszawskiej.

Ważną zmianą na pograniczu aktywnego transportu i technologii jest korzystanie przez warszawiaków z
wielu rodzajów urządzeń transportu osobistego (hulajnogi, monocykle,
elektryczne deskorolki), zachęcających w jakimś sensie do ruchu. To szerokie zjawisko ma wiele aspektów,
ale z perspektywy działań podejmowanych w programie szczególnie ważne jest, aby nawierzchnie
realizowane na terenie miasta umożliwiały wygodne przemieszczanie się z wykorzystaniem tych urządzeń,
szczególnie wobec wymogów narzucanych przez standardy dostępności. Poruszanie się na urządzeniach
transportu osobistego jest też zachętą do innych form aktywności fizycznej i ma korzystny wpływ na formę
psychofizyczną użytkowników, nawet w przypadku pojazdów z silnikami elektrycznymi. Dobrym przykładem
tego zjawiska jest wpływ popularności jazdy na hulajnodze wśród dzieci w wieku przedszkolnym na
lawinowy rozwój pozostałych sportów rolkowych.

Technologia
Równolegle do wyzwań politycznych, gospodarczych, społecznych, środowiskowych, pojawiają się
też nowe wyzwania technologiczne. Media internetowe i platformy społecznościowe, które powstały
na początku wieku, przez ostatnie dwie dekady stały się głównym źródłem informacji dla mieszkańców
Warszawy. Jednym ze skutków tego zjawiska jest powstanie zbiorów danych zawierających informacje o
profilu osobowości i osobistych preferencjach użytkowników.
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Zbudowano też mechanizmy dobierające informacje pokazywane użytkownikom, które odpowiadają
ich własnemu światopoglądowi i utwierdzają w obecnych postawach. Ten mechanizm tworzy zjawisko
baniek informacyjnych, przez co trudno dotrzeć z informacjami o miejskiej ofercie sportowej do osób, które
nie są nią zainteresowane – te zjawiska muszą zostać wzięte pod uwagę w trakcie opracowania działań
komunikacyjnych. W ostatnich latach największą platformą dystrybucji treści informacyjnych i
rozrywkowych w Polsce stał się Youtube, który posiada ponad trzy miliony więcej użytkowników niż
najpopularniejsza wśród polskich portali informacyjnych grupa WP.pl101 i wiele materiałów z wyższą
oglądalnością niż najpopularniejsze audycje telewizyjne102.
Warto dodać, że po okresie relatywnie ograniczonej innowacji technologicznej po roku 2015, w najbliższych
latach spodziewane jest kolejne przyspieszenie. Będzie ono związane ze wzrostem popularności elektroniki
noszonej, pojawieniem się sieci 5G i skoku jakościowego rozwiązań wykorzystujących rozszerzoną
rzeczywistość. Potencjalnie ważnym zjawiskiem może być też wzrost użycia technologii deepfake103 i
nasilenie wojny informacyjnej104, która potęguje problemy związane z komunikacją przez utrudnienie
dostępu do wiarygodnych informacji, jak i spadek znaczenia wiedzy eksperckiej.
Wśród zmian technologicznych ostatnich lat musimy też wymienić zaistnienie platform internetowych
projektowanych z myślą o trwałych zmianach zachowania i wprowadzania w codzienne życie korzystnych
nawyków105. Rozwiązania te powstały w wyniku połączenia wiedzy dotyczącej psychologii behawioralnej i
projektowania doświadczenia użytkownika. Jest to kierunek, który przynosi bardzo obiecujące rezultaty106 i
bez wątpienia może być wykorzystany w procesie informowania mieszkańców o korzyściach z aktywności
fizycznej i zdrowego trybu życia.
Samorząd Warszawy realizuje obecnie projekty wprowadzające nowoczesne rozwiązania informatyczne.
Najważniejsze z perspektywy programu są trzy działania:
1. Budowa nowego serwisu um.warszawa.pl: zaprezentowanie całości oferty zajęć aktywności fizycznej
pod jednym adresem.
2. Aplikacja mobilna E-Turystyka budowana w ramach programu „Wirtualny Warszawski Obszar
Funkcjonalny", prowadzona przez Stołeczne Biuro Turystyki: wprowadzanie zgodnie z „Polityką
Turystyczną m.st. Warszawy” oferty wspierającej użytkowanie bazy turystycznej przez mieszkańców
Warszawy i pobudzanie turystyki regionalnej, a szczególnie rodzinnej turystyki rowerowej.
3. Wdrożenie założeń projektu „Polityki Transformacji Cyfrowej m.st. Warszawy”: standaryzacja i otwarcie
zasobów miejskich danych posiadanych przez jednostki Urzędu Miasta m.st. Warszawy i urzędy dzielnic
na temat aktywności mieszkańców, dostępnej oferty zajęć w podziale na formy aktywności oraz
miejskiej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.
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106 Bucher. A, Engaged: Designing for Behavior Change, Rosenfeld Media, 2020.
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Diagnoza i rekomendacje wobec epidemii COVID 19
Wybuch epidemii był zaskoczeniem dla rządów państw rozwiniętych pomimo ostrzeżeń, że ryzyko takiego
zdarzenia jest wysokie107. W czasie tworzenia programu udostępniono pierwsze szczepionki przeciwko
COVID-19, a z pomocą Unii Europejskiej zakontraktowano wielomilionową liczbę dawek szczepionek
przeznaczoną dla obywateli Polski108. Jak wspomniano wcześniej, Światowa Organizacja Zdrowia
prognozuje, że pandemia potrwa około dwóch lat109. Jednocześnie nadal brakuje wielu odpowiedzi na
podstawowe zagadnienia medyczne110. Eksperci skracają horyzont czasowy planowania i podkreślają
potrzebę elastyczności w dostosowaniu do zmiennej sytuacji. Osiągnięto jednak konsensus, że epidemia
COVID-19 jest trwałą zmianą, która wpłynie na obraz świata, relacji międzyludzkich i codziennych
zwyczajów.

Polityka


Związek Miast Polskich prognozuje znaczący spadek dochodów i wzrost obciążeń finansowych miast111.
Potrzeba pilnego ograniczania wydatków będzie w pierwszej kolejności realizowana
przez zmniejszenie inwestycji, również w obszarze aktywności fizycznej i sportu. Inspirującym
przykładem przeprowadzenia tego procesu jest działanie samorządu Bydgoszczy. Prezydent tego miasta
zaprosił mieszkańców do wyrażenia opinii na temat priorytetów inwestycyjnych112.
Taki model działania pozwala mieszkańcom współdecydować o reakcji na zaistniałą sytuację
i zrozumieć stanowisko samorządu.



Codzienna aktywność fizyczna została wymieniona jako jedna z najważniejszych metod
ochrony zdrowia psychicznego przez rząd RP113. Opracowane zostały metody samodzielnej rehabilitacji
po przejściu COVID-19 z wykorzystaniem zestawu ćwiczeń fizycznych dostosowanego do wieku i stopnia
sprawności wyzdrowiałej osoby114. Sektor aktywności fizycznej bardzo ucierpiał przez pandemię.
Długotrwałe zamknięcie siłowni i centrów fitness obniżyło zaufanie klientów i postawiło branżę w
trudnej sytuacji115. Przez długi okres pandemii niedostępny był też system roweru miejskiego Veturilo.
Przyczyniło się to do ogłoszenia upadłości przez spółkę, która nim zarządzała116. Wpłynęło też
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Bill Gates keynote at Munich Security Conference, 17.02.2017, https://www.gatesfoundation.org/Media-Center/Speeches/2017/05/Bill-GatesMunich-Security-Conference, dostęp 18.08.2020 r.
108
Szczepionka na koronawirusa. Wyjaśniamy, jaki plan na zakupy i szczepienia ma Polska oraz jak działają umowy UE.
https://businessinsider.com.pl/wiadomosci/szczepionka-na-koronawirusa-covid-19-zakup-szczepionek-przez-polske-w-ramach-ue/zfv8nsp, dostęp
16.12.2020 r.
109 Coronavirus pandemic could be over within two years - WHO head,https://www.bbc.com/news/world-53870798,, dostęp 29.08.2020 r.
110
Seven months later, what we know about Covid-19 — and the pressing questions that remain
https://www.statnews.com/2020/08/17/what-we-now-know-about-covid19-and-what-questions-remain-to-be-answered/, dostęp 28.08.2020 r.
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Kryzys uderza w samorządy, https://www.miasta.pl/aktualnosci/kryzys-uderza-w-samorzady, dostęp 03.09.2020r.
112 Bydgoszcz – Przyszłe inwestycje w rękach mieszkańców, https://www.miasta.pl/aktualnosci/bydgoszcz-przyszle-inwestycje-w-rekachmieszkancow, dostęp 02.09.2020 r.
113 10 rad dla wszystkich jak chronić zdrowie psychiczne podczas epidemii, https://www.gov.pl/web/koronawirus/10-rad-dla-wszystkich-jak-chroniczdrowie-psychiczne-podczas-epidemii, dostęp 03.09.2020 r.
114 Krajowa Izba Fizjoterapeutów, Wsparcie w samodzielnej rehabilitacji po przebyciu choroby związanej z COVID-19,
https://kif.info.pl/fizjoterapeuci-wspieraja-chorych-po-covid-19 dostęp 08.12.2020 r.
115 Koronawirus: Co dalej z siłowniami?, https://www.medexpress.pl/koronawirus-co-dalej-z-silowniami/78556, dostęp 29.08.2020 r.
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Ostre hamowanie rowerów na minuty, https://www.rp.pl/Transport/308109913-Ostre-hamowanie-rowerow-na-minuty.html, dostęp 04.09.2020
r.
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negatywnie na trwający proces wyboru firmy dostarczającej usługę roweru miejskiego w latach 20212028, który prowadzi Zarząd Dróg Miejskich117.


Samorządy miast zachodniej Europy w reakcji na pandemię podjęły szeroko zakrojone działania
wykorzystujące przestrzeń publiczną do wsparcia aktywności fizycznej mieszkańców i ochrony lokalnych
przedsiębiorców. Podstawową strategią samorządów jest udostępnianie posiadanych zasobów i
rezygnacja z pobierania opłat za wykorzystanie przestrzeni w zarządzie miasta dla działalności
komercyjnej. Działania te są szeroko omówione w raportach duńskich badaczy
z pracowni Gehl Architects118.



Wydarzeniem o dużym znaczeniu jest deklaracja burmistrzów należących do stowarzyszenia C40,
zrzeszającego Warszawę i 95 innych miast o łącznej populacji prawie miliarda mieszkańców119.
Burmistrzowie miast C40 ogłosili wizję „Piętnastominutowego miasta”.
Oznacza to dostęp do wszystkich usług społecznych w zasięgu kwadransa spaceru lub jazdy rowerem od
miejsca zamieszkania. To właśnie ta wizja będzie podstawą rozumienia pojęcia „blisko domu” w
szczegółowych badaniach aktywności fizycznej przeprowadzonych w programie. Ułatwianie
wielofunkcyjnego wykorzystania infrastruktury i udogodnienia dla osób poruszających się na rowerze w
zastępstwie transportu publicznego to najważniejsze zmiany krótkoterminowe, które w największej
skali zostały wprowadzone w Paryżu.

Środowisko naturalne
Zmniejszona aktywność gospodarcza spowodowała krótkoterminowe obniżenie emisji zanieczyszczeń
emitowanych do atmosfery. W efekcie odnotowano poprawę jakości powietrza
w wielu miastach na świecie. Zjawisko to jednak było zbyt krótkotrwałe, aby wpłynąć
na perspektywy długoterminowe zmiany klimatycznej, chyba, że udałoby się je podtrzymać, szczególnie
poprzez utrzymanie specjalnych środków wsparcia dla ruchu rowerowego wprowadzonych w trakcie
pandemii. W czasie pandemii zużywano też dużo więcej produktów jednorazowych, które zwiększają
zanieczyszczenie środowiska naturalnego120.

117

Nextbike na skraju upadłości. Warszawa ma problem z rowerem miejskim, https://www.money.pl/gospodarka/nextbike-na-skraju-upadlosciwarszawa-ma-problem-z-rowerem-miejskim-6521821049227393a.html, dostęp 29.08.2020 r.
118 Public Space, Public Life & COVID 19, https://covid19.gehlpeople.com/, dostęp 03.09.2020 r.
119 C40 Cities, C40 Mayors Agenda for a Green and Just Recovery, https://www.c40.org/other/agenda-for-a-green-and-just-recovery, dostęp
16.08.2020 r.
120 Indirect effects of COVID-19 on the environment, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969720323305, dostęp 03.09.2020 r.
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Gospodarka


Eksperci Międzynarodowego Funduszu Walutowego podkreślają ryzyko pogłębienia nierówności
społecznych121, które już teraz przyczyniają się do obniżenia potencjału wzrostu gospodarczego
świata122. W odniesieniu do sektora aktywności fizycznej zwiększa to potrzebę wzmocnienia bezpłatnej
oferty aktywności fizycznej blisko domu dostępnej dla mieszkańców w każdym wieku, niezależnie od
warunków zewnętrznych.



Skala kryzysu gospodarczego i jego przebieg nie jest możliwy do określenia w czasie opracowania
dokumentu. Założenia ustawy budżetowej na 2021 r. mówią o spadku PKB Polski o 4,6%.
Rząd zakłada szybkie odbicie gospodarcze dzięki środkom unijnym oraz Funduszowi Inwestycji
Publicznych123. Jednak zakłada również wzrost bezrobocia do poziomu 8%. Korelacja poziomu
aktywności fizycznej i motywacji do powrotu na rynek pracy podnosi znaczenie działań
w programie adresowanych do młodych dorosłych, którzy są grupą szczególnie narażoną
na utratę pracy.



Kluby sportowe i animatorzy aktywności fizycznej znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej. Trwające
ograniczenia organizacji imprez sportowych i innych wydarzeń oraz kryzys sponsoringu sportowego, to
zagrożenia dla całego sektora, podobnie jak spadek finansowania sportu powszechnego. Wobec tej
sytuacji niezbędna jest bliska współpraca z organizacjami branżowymi – klubami, związkami, jak i
federacjami branżowymi zrzeszającymi podmioty prywatne. Jej celem powinno być bieżące
dostosowanie działań do rozwoju wydarzeń, jak i uzgadnianie kroków służących wsparciu kadr
odpowiedzialnych za szkolenie sportowe oraz animacje aktywności fizycznej. W tym kontekście
szczególnie ważne jest sprawne udostępnienie przestrzeni zadaszonych znajdujących się w gestii
samorządu i wykorzystanie ich dla aktywności fizycznej mieszkańców blisko domu.



Sytuacja sektora aktywności fizycznej będzie zależeć między innymi od stopnia, w jakim aktywność
zostanie powiązana z systemem profilaktyki zdrowotnej na poziomie rządowym
i samorządowym. Przykładową formą integracji może być recepta na sport124, czy opisane
w programie doradztwo ruchu prowadzone przez trenerów oraz aktywnych i emerytowanych
zawodników. Działania w tym zakresie powinny mieć wysoki priorytet i rozpocząć się wraz
z wejściem programu w życie.



Wiele przedsiębiorstw usługowych zapowiada trwałą pracę w modelu zdalnym125. Zmieni
to codzienne nawyki mieszkańców oraz podniesie znaczenie oferty aktywności blisko domu.
Ta sytuacja tworzy też wyzwania związane z brakiem przystosowania domowych stanowisk
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MFW: Pandemia pogłębi nierówności społeczna, https://www.rp.pl/Gospodarka/200529504-MFW-Pandemia-poglebi-nierownoscispoleczne.html, dostęp 03.09.2020 r.
122 The Threat of Inequality of Opportunity, https://blogs.imf.org/2019/11/07/the-threat-of-inequality-of-opportunity/, dostęp 03.09.2020 r.
123 Wstępny projekt ustawy budżetowej na 2021 r., https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/wstepny-projekt-ustawy-budzetowejna-2021-r.html, dostęp 03.09.2020 r.
124 Akademicki Związek Sportowy Warszawa, Katalog form aktywności fizycznych blisko domu, Lipiec 2020, s. 69.
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do wydłużonej pracy i wzrostem ryzyka wypalenia zawodowego126. W tym kontekście zwiększone
znaczenie ma zaangażowanie pracowników umysłowych w program aktywności fizycznej blisko domu,
które złagodzi skutki tego zjawiska. Niezbędne dla realizacji tego celu jest sprawne udostępnienie
oferty aktywności fizycznej blisko domu oraz współpraca z firmami za pośrednictwem biura
odpowiedzialnego za relacje z biznesem, aby wiadomości o dostępnej ofercie mogły być przekazywane
do pracowników za pośrednictwem firmowych systemów komunikacji.


Zmniejszona popularność i zyski transportu publicznego mogą wprowadzić go w niekorzystną spiralę
spadku jakości napędzanej spadkiem przychodów. Wielofunkcyjne zagospodarowanie węzłów
komunikacji publicznej z wykorzystaniem aktywności fizycznej może być narzędziem zwiększającym
jego atrakcyjność oraz metodą skutecznej promocji rozwoju miasta127.

Społeczeństwo


Pierwsza faza pandemii była okresem strachu i izolacji, a także zaburzenia poczucia bezpieczeństwa.
Efektem tej sytuacji jest duży wzrost odsetka osób z objawami depresji i zespołu stresu pourazowego.
W badaniu koordynowanym przez Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego128 nasilone objawy
depresyjne zgłosiło 38% badanych. Aż 62% uczestników badania zgłosiło nasilone objawy lęku
uogólnionego, polegające na stałym odczuwaniu lęku lub nadmiernym zamartwianiu się, w znaczny
sposób wpływającym na wiele obszarów funkcjonowania w życiu codziennym. Z tego względu bardzo
ważne jest utrzymanie nawet częściowej dostępności oferty aktywności fizycznej niezależnie od sytuacji
epidemicznej oraz odważne wsparcie aktywności fizycznej w przestrzeni publicznej z uwzględnieniem
wszystkich rodzajów miejskiej infrastruktury.



Aż 85% Polaków zadeklarowało zwiększenie swojej aktywności fizycznej po zakończeniu pandemii,
wynika z badania zrealizowanego na rzecz Benefit Systems129. Umiejętne wykorzystanie tej sytuacji
może doprowadzić do szybkiego osiągnięcia celu programu.



Ruch rowerowy w europejskich miastach podczas pandemii gwałtownie wzrósł. Edynburg odnotował
450%, Londyn przygotowuje się na 10-krotne zwiększenie liczby rowerzystów130,
a rząd Anglii ogłosił największy w historii projekt budowy infrastruktury rowerowej o wartości dwóch
miliardów funtów131. Potężny wzrost zainteresowania transportem rowerowym widać
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dostęp 04.09.2020 r.
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też w Polsce – sklepy sportowe odnotowały ponad dwukrotny wzrost sprzedaży rowerów132.
W Warszawie miał miejsce najwyższy w Polsce wzrost liczby zapytań o wskazówki dojazdu rowerem w
usłudze map Google – o 334%, czyli ponad trzykrotnie. Blisko dwie trzecie Polaków oczekuje rozbudowy
infrastruktury rowerowej133. Tworzy to największą szansę dla rozwoju komunikacji rowerowej, która
wydatnie przyczyni się do realizacji celów programu.


Odbudowa poczucia bezpieczeństwa podczas aktywności fizycznej będzie procesem długotrwałym.
Obrazują to cotygodniowe badania prowadzone przez Sports England dotyczące poziomu aktywności
fizycznej mieszkańców Wielkiej Brytanii134. W badaniach prowadzonych przez Sports England
podkreślona jest waga zagwarantowania bezpiecznych warunków dla podejmowania aktywności przez
osoby znajdujące się w grupach ryzyka, a także osób z objawami depresji i zwiększonego stresu.



Po pierwszej fali inicjatyw samopomocy i wsparcia wykluczonych grup społecznych nastąpiło
pogłębienie się podziałów i izolacji między nimi135. Pogłębiające się podziały społeczne narzucają
potrzebę wzmocnienia roli oferty aktywności fizycznej w Warszawie jako narzędzia budowy kapitału
społecznego136.



Wobec zakłóceń funkcjonowania szkół wzrasta znaczenie oferty angażującej łącznie osoby małoletnie i
ich opiekunów. Jest to związane z ograniczeniami w zajęciach dodatkowych dla dzieci, utrudnieniem ich
finansowania przez rodziców w trakcie kryzysu gospodarczego, a także podwyższonym ryzykiem braku
aktywności osób dorosłych.

Technologia


Podobnie jak inne sektory gospodarki, tak i aktywność fizyczna została postawiona przed wymogiem
wzmocnienia obecności w internecie. Szkolne zajęcia wychowania fizycznego prowadzone za
pośrednictwem internetu okazały się wyjątkowo trudne w realizacji137. Wywiady prowadzone z
animatorami amatorskiej aktywności fizycznej przeprowadzone przez autorów programu pokazały, że
prowadzenie połączone z transmisją przez internet może być metodą zwiększenia łącznej liczby
uczestników zajęć.



Jedną z ważnych zmian w wyniku pandemii jest wprowadzenie nowych narzędzi cyfrowych
kontrolowanych przez państwo. Zwiększyły one zakres informacji przekazywanych przez obywateli
instytucjom. Jest to odzwierciedlenie tendencji szczególnie widocznej w państwach azjatyckich, które
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zmagały się z epidemią SARS w latach 2002-2004138. Informacje dotyczą przede wszystkim obszaru
polityki zdrowotnej, której realizacja jest blisko powiązana z aktywnością fizyczną. Rozsądne
wykorzystanie tego zjawiska może być drogą do budowy powszechnie używanego kanału realizacji
polityki zdrowotnej państwa.
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Singapore Was Ready for Covid-19—Other Countries, Take Note, https://www.wired.com/story/singapore-was-ready-for-covid-19-othercountries-take-note/, dostęp 30.08.2020 r.

36

Prognozy przyszłości
W programie przedstawiono jeden z czterech opracowanych scenariuszy przyszłości. Jest
to scenariusz bazowy, na którym opierają się przyjęte cele, zaplanowane działania oraz
założenia budżetowe programu przedstawione w dalszej części dokumentu.
Scenariusze powstały zgodnie z założeniami metodyki foresight służącej do przewidywania
w warunkach dużej niepewności. Opis pozostałych scenariuszy, jak i procesu ich przygotowania zawarty
jest w załączniku nr 2 do dokumentu programu.

Scenariusz bazowy


Przyjęty dla dalszych prac scenariusz rozwoju miasta zakłada następujące uwarunkowania:
Warunki środowiska naturalnego utrudniają podejmowanie aktywności fizycznej: przede wszystkim
skwar i deszcze nawalne latem oraz brak śniegu zimą. Jakość powietrza zimą ulega stopniowej poprawie
w trakcie obowiązywania programu.



Trudna sytuacja gospodarcza i zwiększone problemy finansowe miasta powodowane m.in. skutkami
pandemii nasilają się w latach 2021 – 2022 r. Stopniowa poprawa sytuacji finansowej samorządu
Warszawy obserwowana jest od 2023 r.



W pierwszych dwóch latach programu następuje koncentracja na rozwoju oferty zajęć zgodnie z
katalogiem aktywności fizycznej blisko domu.



W zakresie inwestycji następuje koncentracja na zadaniach własnych oraz wsparciu aktywności
fizycznej blisko domu poprzez konsultowanie projektów inwestycyjnych realizowanych w innych
obszarach budżetowych dotyczących przestrzeni publicznych, terenów zieleni, obiektów edukacyjnych,
transportu i drogownictwa.



Aktywne poszukiwanie źródeł finansowania zewnętrznego i wzmocnienie roli Partnerstwa PublicznoPrywatnego w projektach rozwijających aktywność fizyczną wspierają budżet miasta.



Podejmowane są działania na rzecz udostępnienia platformy cyfrowej z pełną ofertą aktywności
fizycznej na terenie Warszawy.



Realizowane są badania aktywności fizycznej mieszkańców zgodnie z kwestionariuszem IPAQ.
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Katalog aktywności fizycznych blisko domu oraz typów przestrzeni
do ich podejmowania
W odniesieniu do diagnozy i wyników prac grup roboczych139 opracowano katalog form aktywności
fizycznych rekomendowanych blisko domu140. Katalog jest podstawą, na której opierają się działania
zaplanowane w programie, służące realizacji zawartych w nim celów.
Kryteria, którymi kierował się zespół przy doborze aktywności


Dostępność dla każdej grupy wiekowej mieszkańców Warszawy i w każdej dzielnicy,



Niska bariera wejścia, czyli można łatwo rozpocząć ich uprawianie,



Można je prowadzić bez dużych kosztów i z wykorzystaniem ogólnodostępnej infrastruktury,



Odpowiadają trendom i stają się coraz bardziej popularne wśród mieszkańców Warszawy.

Rekomendowane formy aktywności fizycznej blisko domu


Spacery, bieganie, nordic walking, lekkoatletyka,



Ćwiczenia wzmacniające mięśnie: pilates, joga, tai-chi, zdrowy kręgosłup,



Sporty walki, samoobrona,



Taniec, formy aerobikowo-taneczne, Zumba®,



Jazda na rowerze, rolki, wrotki, deskorolka, hulajnoga, łyżwy, nartorolki,



Sporty rakietowe: tenis, tenis stołowy, badminton, squash,



Aktywność w wodzie: pływanie, aqua-aerobik,



Aktywności na terenie siłowni plenerowych: trening siłowy i funkcjonalny, kalistenika,



Aktywności w dyscyplinach drużynowych: piłka nożna, koszykówka, piłka siatkowa,



Aktywności parkowe i miejskie: frisbee, gra w boule, ringo, boccia, parkour,



Wspinaczka i bouldering,



Zajęcia dla osób z niepełnosprawnością: formy zajęć dostosowane do wielu rodzajów
niepełnosprawności są szczegółowo opisane w załączonym opracowaniu AZS Warszawa.

Rodzaje przestrzeni, w których należy wspierać aktywność fizyczną


Tereny zieleni, w tym tereny osiedlowe i podwórka,



Infrastruktura edukacyjna,



Obiekty kultury,



Tereny towarzyszące infrastrukturze drogowej,



Otoczenie węzłów transportu publicznego,



Zbiorniki wodne.

139

Warsztat II: Aktywność fizyczna mieszkańców lokalnie: perspektywa dzielnic, materiał Biura Sportu i Rekreacji Urzędu
m.st. Warszawy.
140 Akademicki Związek Sportowy Warszawa, Katalog form aktywności fizycznych blisko domu, s. 28.
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Cele szczegółowe, działania i typy projektów
Cel główny programu
Zadaniem programu jest realizacja celu operacyjnego 2.2. „Strategii#Warszawa2030” pod nazwą „Aktywnie
spędzamy czas wolny blisko domu”, który jest jednym z czterech celów operacyjnych celu strategicznego 2.
Wygodna lokalność.
Cel operacyjny 2.2. Aktywnie spędzamy czas wolny blisko domu
będzie osiągany poprzez zwiększenie dostępności atrakcyjnych i przyjaznych miejsc aktywności kulturalnej,
edukacyjnej, sportowej i rekreacyjnej jako sposobów spędzania czasu wolnego w pobliżu miejsca
zamieszkania.
Aby zrealizować cel operacyjny 2.2 Aktywnie spędzamy czas wolny blisko domu zostały przygotowane dwa
programy wykonawcze: „ Pogram sport i rekreacja w Warszawie do 2025 roku” oraz „ Program kultura
blisko domu”. Programy te określają działania podejmowane w najbliższych latach w obszarze aktywności
fizycznej mieszkańców oraz kultury, służące realizacji wizji aktywności blisko domu. W „Programie sport i
rekreacja w Warszawie do 2025 roku” skupiamy się na zwiększeniu dostępności oferty sportoworekreacyjnej dla mieszkańców blisko domu.
Wskaźnikiem realizacji celu 2.2 Aktywnie spędzamy czas wolny blisko domu zapisanym w
„Strategii#Warszawa2030” i równocześnie przypisanym do celu głównego niniejszego programu jest
odsetek mieszkańców korzystających z oferty wolnego czasu i rozwoju w swojej dzielnicy zamieszkania.
Wskaźnik, zgodnie z zakresem celu 2.2., oprócz aktywności fizycznej odnosi się do uczestnictwa
mieszkańców w ofercie kulturalnej w swojej dzielnicy zamieszkania. Wartość bazową wskaźnika ustalono na
podstawie badania mieszkańców przeprowadzonego w trakcie opracowania strategii. Zgodnie z wynikami
badania z 2017 r. tylko 10% mieszkańców Warszawy było aktywnych blisko domu. W
„Strategii#Warszawa2030” założono wzrost tego odsetka do 30% w 2030 r.141 W czasie obowiązywania
programu założono wzrost wartości wskaźnika do 20% w roku 2025. Na wartość wskaźnika, oprócz
niniejszego programu, wpływać będzie realizacja „Programu kultura blisko domu”.
Tabela 1. Planowana wartość wskaźnika celu głównego programów realizujących cel operacyjny
2.2 Aktywnie spędzamy czas wolny blisko domu: odsetek mieszkańców korzystających z oferty wolnego
czasu i rozwoju w swojej dzielnicy zamieszkania
Wartość

2021

2022

2023

2024

2025

10%

12%

15%

18%

20%

bazowa: 2020
10%

W czasie trwania programu planowane są badania aktywności fizycznej mieszkańców według
kwestionariusza IPAQ uwzględniające rekomendowany poziom aktywności fizycznej przez Światową
141

„Strategia#Warszawa2030”, Urząd m.st. Warszawy, maj 2018, s. 31.
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Organizację Zdrowia WHO142.
Do roku 2025 zakładany jest stały wzrost aktywności mieszkańców w porównaniu z pierwszym rokiem
obowiązywania programu. Jest to duże wyzwanie, a sukces będzie możliwy tylko dzięki wspólnemu
wysiłkowi osób i organizacji rozwijających aktywność fizyczną w Warszawie.

Realizacja celu głównego w zakresie sportu i rekreacji zakłada zwiększenie aktywności fizycznej
mieszkańców blisko domu poprzez realizację celów szczegółowych, które wynikają z uwarunkowań
aktywności fizycznej zdiagnozowanych w programie. Poniższe zestawienie obrazuje powiązania między
uwarunkowaniami dla podjęcia interwencji w programie, wynikającymi z diagnozy, a celami szczegółowymi
i działaniami przyjętymi w programie.

1. Uwarunkowania dla podjęcia interwencji wynikające z Diagnozy sportu i rekreacji

w Warszawie (2015-2019)

Problemy i ograniczenia






Niska aktywność fizyczna mieszkańców z

Potencjał i możliwości


Potencjał aktywności fizycznej jako narzędzia

perspektywy standardów zdrowotnych WHO i

utrzymania dobrej kondycji psychofizycznej,

związane z tym ryzyka.

budowy spójności społecznej i przeciwdziałania

Niższa aktywność wybranych grup mieszkańców

problemom społecznym (m.in. skutkom starzenia

(kobiety, seniorzy, osoby z niepełnosprawnością,

się społeczeństwa) oraz rozwoju aktywności w

młodzi dorośli, bezrobotni).

czasie wolnym blisko domu.

Bariery w podejmowaniu aktywności fizycznej



(niewystarczający dostęp do zróżnicowanej
infrastruktury i oferty blisko domu,
niewystarczająca świadomość form aktywności

Zainteresowanie mieszkańców rozwojem oferty
aktywności fizycznej przez budżet obywatelski.



Potrzeba podniesienia jakości życia w Warszawie,

fizycznej łatwych i bezpiecznych do realizacji blisko

aby utrzymać poziom konkurencyjny do innych

domu, niewystarczająca świadomość korzyści z

europejskich stolic.

aktywności fizycznej dla zdrowia i dobrego



Potwierdzony korzystny wpływ aktywności fizycznej

samopoczucia, powszechna dostępność innych

na redukcję psychofizycznych skutków izolacji i

form spędzania czasu wolnego).

przebytej infekcji COVID-19.

142

Badanie aktywności fizycznej mieszkańców Warszawy. Instrukcja metodologiczna na potrzeby badania aktywności fizycznej społeczeństwa
Warszawy dla Biura Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy, fundacja Skwer Sportów Miejskich, 2020.
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Różnice w dostępie do infrastruktury i oferty



Duże znaczenie aktywności fizycznej

aktywności fizycznej między dzielnicami i obszarami

dla łagodzenia skutków zmiany klimatycznej

MSI.

oraz zrównoważonego rozwoju Warszawy.

2. Cele szczegółowe i działania określone w programie do 2025 roku wynikające z

uwarunkowań
Cel szczegółowy 1

Cel szczegółowy 2

Cel szczegółowy 3

Mamy dostęp do różnorodnych

Mamy dostęp do różnorodnej oferty

Jesteśmy informowani i zachęcani

miejsc aktywności fizycznej blisko

zajęć sportowo-rekreacyjnych blisko

do aktywności fizycznej blisko domu

domu.

domu.

oraz do prowadzenia zdrowego
trybu życia.

Poprawa dostępu

Rozwój oferty zajęć sportowo-

Polepszenie dostępu do informacji o

do infrastruktury sportowo-

rekreacyjnych zgodnie

ofercie i poszerzenie wiedzy

rekreacyjnej blisko domu

z katalogiem form aktywności

na temat korzyści z aktywności

i jej unowocześnienie.

fizycznej blisko domu.

fizycznej i zdrowego trybu życia.

Działania

Działania

Działania

1.1. Tworzenie nowych miejsc

2.1: Zajęcia sportowo-rekreacyjne

aktywności fizycznej (budowa

dla mieszkańców w każdym wieku i

nowych obiektów sportowych i stref

stopniu sprawności (konkursy dla

rekreacji, tworzenie nowych miejsc

organizacji pozarządowych na

dla aktywności fizycznej w

organizację zajęć sportowo-

przestrzeni miasta)

rekreacyjnych, oferta zajęć w
miejskich ośrodkach sportu i

3.1: Informowanie o ofercie
sportowo-rekreacyjnej
(informowanie za pomocą mediów i
innych narzędzi elektronicznych,
uruchomienie punktów informacji
sportowej)

rekreacji, oferta zajęć sportoworekreacyjnych w innych instytucjach
miejskich)

1.2. Poprawa stanu i dostępności

2.2: Szkolenie i współzawodnictwo

3.2. Informowanie o korzyściach z

infrastruktury sportowej OSiR

sportowe dzieci i młodzieży (konkurs

aktywności fizycznej i zdrowego

(remonty, przebudowy i

dla organizacji pozarządowych na

trybu życia (kampanie informacyjne i

modernizacje)

organizację szkolenia i

promocyjne z wykorzystaniem

współzawodnictwa sportowego)

nośników miejskich, zintegrowanie
oferty sportowo-rekreacyjnej w
OSiRach z programem zdrowego
żywienia)

2.3: Imprezy sportowo-rekreacyjne
blisko domu

41

Horyzontalnym motywem przepływającym przez wszystkie cele szczegółowe programu jest dostępność
zarówno infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, jak i zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz form informowania
o ofercie sportowo-rekreacyjnej, korzyściach z aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia.
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Cele szczegółowe i działania
Poniżej zostały przedstawione cele szczegółowe i działania, które zostaną zrealizowane w ramach
programu. Ich zadaniem jest doprecyzowanie sposobu realizacji celu głównego. Cele szczegółowe wskazane
w programie przyczynią się do osiągnięcia celu operacyjnego 2.2. „Strategii#Warszawa2030” poprzez
zwiększenie dostępu do infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, oferty zajęć i aktywności sportoworekreacyjnych dla różnych grup odbiorców, w tym tych mniej aktywnych fizycznie oraz do poprawy
sposobów informowania o ofercie sportowo-rekreacyjnej i form zachęcania do aktywności fizycznej i
zdrowego stylu życia.
Zostały one przygotowane zgodnie z metodyką OKR (Objective and key results), polegającą na skutecznym
planowaniu celów, która jest stosowana między innymi w brytyjskim sektorze publicznym oraz w
profesjonalnych organizacjach sportowych 143.
W programie wskazano typy projektów przewidzianych do realizacji i kryteria ich wyboru. Do wybranych
działań przypisane są procesy wspomagające realizację celu.

Cel szczegółowy 1
Mamy dostęp do różnorodnych miejsc aktywności fizycznej blisko domu
Cel szczegółowy 1 będzie realizowany poprzez tworzenie nowych miejsc do aktywności fizycznej,
w szczególności ogólnodostępnych (bezpłatnych i bez rezerwacji) o znaczeniu lokalnym tzw. stref rekreacji.
Wpłynie to na zwiększenie możliwości uprawiania aktywności fizycznej mieszkańców blisko domu w
dogodnym czasie. Odpowiednia infrastruktura sportowa to niezbędny element wspierający uczestnictwo
mieszkańców w sporcie i rekreacji oraz narzędzie do propagowania zdrowego trybu życia.
Nowo budowane, wyremontowane i zmodernizowane obiekty sportowe i tereny rekreacyjne przyciągną
większą liczbę mieszkańców w każdym wieku i o różnym poziomie sprawności. Będzie to możliwe do
osiągniecia nie tylko dzięki zwiększeniu ilości miejsc aktywności fizycznej blisko domu, ale także dzięki
podniesieniu ich estetyki i jakości oraz poszerzeniu ich funkcji. Udostępniane będą mieszkańcom wybrane
szkolne obiekty sportowe oraz adaptowane tereny zieleni i otwartych przestrzeni do aktywności fizycznej.
Dzięki lokalizowaniu części infrastruktury w obszarze przestrzeni publicznych zostaną obniżone bariery
dostępności do podejmowania aktywności i podkreślone jej znaczenie dla jakości życia mieszkańców
Warszawy.
Rozwijana będzie istniejąca infrastruktura sportowo-rekreacyjna zarządzana przez OSiRy. Istniejącym
terenom i obiektom przywracana będzie jakość i stan wyposażenia. Miejsca aktywności fizycznej cechować
będzie wysoka jakość przestrzeni, prostota, minimalizm, estetyka, wykorzystywanie ekologicznych
materiałów i dbałość o środowisko naturalne.
143

Schrage M,, Kiron D., Leading With Next-Generation Key Performance Indicators, MIT Sloan Management Review, 26.06.2018,
https://sloanreview.mit.edu/projects/leading-with-next-generation-key-performance-indicators/, dostęp 19.08.2020 r.
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Miejsca aktywności fizycznej będą przyjazne wszystkim użytkownikom - w każdym wieku
i o różnym poziomie sprawności, w szczególności grupom mieszkańców mniej aktywnym fizycznie. Rozwój
infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie m.st. Warszawy będzie realizowany z uwzględnieniem
równomiernego nasycenia obiektami oraz lokalizowania nowych obiektów w obszarach, gdzie są największe
potrzeby i niedobory pod tym względem. Uwzględnione będzie niwelowanie różnic pomiędzy dzielnicami w
dostępie do miejsc aktywności fizycznej, w szczególności w dzielnicach ościennych (np. Wesoła,
Rembertów, Białołęka, Wawer, południowa część Ursynowa, obszary rewitalizowane).
Działania w celu szczegółowym 1 będą wspierały realizację celu szczegółowego 2, w którym przewiduje się
tworzenie różnorodnej oferty zajęć sportowo-rekreacyjnych. Lepsza infrastruktura sportowo-rekreacyjna
będzie zachęcać do prowadzenia bardziej różnorodnych i atrakcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych.
Osiągnięcie celu 1 będzie mierzone poprzez odsetek mieszkańców, którzy mają dostęp do dwóch różnych
miejsc aktywności fizycznej - obiektów sportowych i stref rekreacji w pobliżu ich miejsc zamieszkania.

Wskaźniki realizacji celu
Wskaźnik rezultatu 1: Indeks dostępności miejsc aktywności fizycznej
Wskaźnik określa odsetek mieszkańców, którzy mają dostęp do dwóch różnych miejsc aktywności
fizycznej (obiektów sportowych i stref rekreacji) w odległości „blisko domu”, co oznacza w odległości do
15 minut pieszego dojścia dla stref rekreacji (odległość od 500-1200 m, w zależności od stopnia
urbanizacji obszaru miasta) i do 30 minut pieszego dojścia dla obiektów sportowych (odległość od 12002400 m, w zależności od stopnia urbanizacji obszaru miasta)144 w obszarach MSI145. Średnia odległość
do terenów sportu powszechnego w skali całego miasta nie większa niż 1000 m.
Do miejsc aktywności fizycznej zalicza się:
1. obiekty sportowe zarządzane przez OSiRy (obiekty udostępniane odpłatnie i/lub na podstawie
rezerwacji – np. pływalnie, sale i hale sportowe, boiska sportowe, lodowiska),
2. strefy rekreacji (tereny ogólnodostępne z których można korzystać bezpłatnie i bez konieczności
rezerwacji – np. siłownie plenerowe, street workout, skateparki, boiska).
Wartość bazowa: w przygotowaniu

Wartość docelowa: w przygotowaniu

144

Odległości i czas dojścia na podstawie załącznika nr 4 do Strategii#Warszawa2030 oraz analiz przeprowadzonych do nowego studium
uwarunkowań przestrzennych m.st. Warszawy.
145 Obszary MSI wyjaśnione w słowniku pojęć na początku dokumentu.
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Procesy nadzorowane przez Biuro Sportu i Rekreacji wspierające realizację celu
szczegółowego 1
1. Utrzymanie dostępności ogólnomiejskich i dzielnicowych ośrodków sportu i rekreacji na poziomie 100%
stanu z roku 2020146 (78 lokalizacji). Przyczyni się ono do zapewnienia ciągłości w dostępie do
infrastruktury sportowo-rekreacyjnej blisko domu.

Działanie 1.1: Tworzenie nowych miejsc aktywności fizycznej
Działanie ma na celu rozwój infrastruktury na terenie m.st. Warszawy z uwzględnieniem niwelowania różnic
w dostępności do infrastruktury na poziomie lokalnym (na terenie dzielnic i obszarów MSI). W działaniu
uwzględniona będzie adaptacja ogólnodostępnych przestrzeni otwartych dla celów rekreacyjnych,
poszerzanie funkcji istniejących obiektów sportowych oraz otwieranie obiektów szkolnych dla aktywności
fizycznej. Działanie będzie realizowane na terenie całego miasta i przyczyni się do zwiększenia
zainteresowania mieszkańców miejscami aktywności fizycznej, co z kolei wpłynie na większą motywację do
regularnego z nich korzystania. Zwiększenie liczby miejsc aktywności fizycznej uwzględniać będzie
Warszawskie standardy dostępności i dostosowanie do zmian klimatycznych.

Typy projektów realizujących działanie i kryteria ich wyboru do programu147
Typ projektu 1.1.1.
Tworzenie nowych stref rekreacji
Wskaźnik produktu 1: Liczba nowych stref rekreacji
Przez strefę rekreacji rozumie się teren ogólnodostępny, z którego można korzystać bezpłatnie i
bez konieczności rezerwacji, wyposażony w terenowe obiekty sportowe – np. siłownię plenerową,
street workout, skatepark, boiska.
Do wskaźnika wlicza się obiekty oddane do użytku.
Poziom początkowy: w przygotowaniu

Poziom docelowy: w przygotowaniu

Kryteria wyboru projektów do programu:
Projekty zakwalifikowane do realizacji w tym działaniu powinny być:
1. Zgodne z katalogiem form aktywności fizycznej rekomendowanych blisko domu.
Umożliwiające prowadzenie tych aktywności.
2. Przyjazne wszystkim użytkownikom - w każdym wieku i o różnym poziomie
sprawności.
3. Wielofunkcyjne, dopasowane do potrzeb i inicjatyw lokalnej społeczności.
146
147

Stan na dzień 31.12.2020 r.
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4. Cechujące się wysoką jakością przestrzeni, prostotą, minimalizmem, estetyką,
wykorzystaniem ekologicznych materiałów i dbałością o środowisko naturalne.
5. Przyczyniające się do wzrostu liczby obszarów MSI, w których mieszkańcy mają blisko
domu ogólnodostępną infrastrukturę sportową (w przypadku stref rekreacji do 15
minut pieszego dojścia, odległość od 500 m w strefie zabudowy zwartej do 1200 m
poza zabudową zwartą).
Mające zapewnione finansowanie.
Projekty przypisane do tego działania powinny mieć określone wskaźniki szczegółowe,
uwzględniające liczbę nowych stref rekreacji w podziale na obszary MSI, rodzaje obiektów i formy
aktywności fizycznej.

Typ projektu 1.1.2.
Rozwój infrastruktury sportowej OSiR
Wskaźnik produktu 1: Liczba nowych obiektów sportowych zarządzanych przez OSiRy.
Przez obiekt sportowy rozumie się samodzielny, zwarty zespół urządzeń terenowych oraz
budynków przeznaczonych do celów sportowych. Obiektami sportowymi są np. stadiony, hale
sportowe, sale gimnastyczne, pływalnie, korty tenisowe, lodowiska, tory łyżwiarskie itp.
Do wskaźnika wlicza się obiekty sportowe oddane do użytku - w wyniku budowy, a także
odbudowy, rozbudowy i nadbudowy, jeżeli w wyniku tego procesu powstał nowy obiekt sportowy;
adaptacji pomieszczeń wykorzystywanych dotychczas na cele inne niż sportowe; przekazane
OSiRom w zarządzanie.
Poziom początkowy: w przygotowaniu

Poziom docelowy: w przygotowaniu

Kryteria wyboru projektów do programu:
Projekty zakwalifikowane do realizacji w tym działaniu powinny być:
1. Zgodne z katalogiem form aktywności fizycznej rekomendowanych blisko domu.
Umożliwiające prowadzenie tych aktywności.
2. Przyjazne wszystkim użytkownikom - w każdym wieku i o różnym poziomie sprawności.
3. Wielofunkcyjne, dopasowane do potrzeb mieszkańców.
4. Cechujące się wysoką jakością przestrzeni, prostotą, minimalizmem, estetyką,
wykorzystaniem ekologicznych materiałów i dbałością o środowisko naturalne.
5. Przyczyniające się do wzrostu liczby obszarów MSI, w których mieszkańcy mają blisko
domu obiekty sportowe zarządzane przez OSiRy (w przypadku obiektów sportowych do 30
minut pieszego dojścia, odległość od 1200 m w strefie zabudowy zwartej do 2400 m w
strefie poza zabudową zwartą).
6. Mające zapewnione finansowanie.
Projekty przypisane do tego działania powinny mieć określone wskaźniki szczegółowe,
uwzględniające liczbę nowych obiektów sportowych zarządzanych przez OSiRy w podziale na
obszary MSI, rodzaje obiektów i formy aktywności fizycznej.
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Typ projektu 1.1.3.
Udostępnianie szkolnych obiektów sportowych
Wskaźnik produktu 1: Liczba szkolnych obiektów sportowych udostępnionych mieszkańcom po
zajęciach szkolnych.
Do wskaźnika wlicza się szkolne obiekty sportowe udostępniane grupom zorganizowanym oraz
osobom indywidualnym.
Poziom początkowy: w przygotowaniu

Poziom docelowy: w przygotowaniu

Kryteria wyboru projektów do programu:
Projekty zakwalifikowane do realizacji w tym działaniu powinny być zgodne z katalogiem form
aktywności fizycznej rekomendowanych blisko domu. Umożliwiające prowadzenie tych
aktywności.
Projekty przypisane do tego działania powinny mieć określone wskaźniki szczegółowe,
uwzględniające liczbę szkolnych obiektów sportowych udostępnionych mieszkańcom po zajęciach
szkolnych w podziale na obszary MSI, rodzaje obiektów i formy aktywności fizycznej.

Działanie 1.2: Poprawa stanu i dostępności infrastruktury sportowej OSiR
Działanie ma na celu zwiększenie atrakcyjności, estetyki i dostępności miejskiej infrastruktury sportowej,
której podstawowa bazę stanowią OSiRy jako ośrodki dedykowane uprawianiu sportu i rekreacji.
Podnoszenie ich jakości i wzbogacanie będzie osiągane poprzez remonty i modernizacje. Działanie będzie
realizowane na terenie całego miasta i przyczyni się do zwiększenia zainteresowania mieszkańców
miejscami aktywności fizycznej, co z kolei wpłynie na większą motywację do regularnego z nich korzystania.
Zwiększenie atrakcyjności i estetyki infrastruktury sportowej uwzględniać będzie Warszawskie standardy
dostępności i dostosowanie do zmian klimatycznych.

Typy projektów realizujących działanie i kryteria ich wyboru do programu148

Typ projektu 1.2.1.
Remont infrastruktury sportowej OSiR
Wskaźnik produktu 1: Liczba wyremontowanych obiektów sportowych zarządzanych przez OSiRy.

148

Lista projektów realizowanych w programie jest w przygotowaniu.
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Remont – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie robót budowlanych
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy
czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.
Do wskaźnika wlicza się obiekty oddane do użytku po zakończonym remoncie.
Wartość bazowa: w przygotowaniu

Wartość docelowa: w przygotowaniu

Typ projektu 1.2.2.
Modernizacja infrastruktury sportowej OSiR
Wskaźnik produktu 1: Liczba zmodernizowanych obiektów sportowych zarządzanych przez OSiRy.
Modernizacja (przebudowa) – należy przez to rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w
wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu, z
wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość,
długość, szerokość bądź liczba kondygnacji.
Do wskaźnika wlicza się obiekty oddane do użytku po zakończonej modernizacji.
Wartość bazowa: w przygotowaniu

Wartość docelowa: w przygotowaniu

Kryteria wyboru projektów do programu:
Projekty zakwalifikowane do realizacji w tym działaniu powinny być:
1. Zgodne z katalogiem form aktywności fizycznej rekomendowanych blisko domu.
Umożliwiające prowadzenie tych aktywności.
2. Przyjazne wszystkim użytkownikom - w każdym wieku i o różnym poziomie sprawności.
3. Wielofunkcyjne, dopasowane do potrzeb mieszkańców.
4. Cechujące się wysoką jakością przestrzeni, prostotą, minimalizmem, estetyką, wykorzystaniem
ekologicznych materiałów i dbałością o środowisko naturalne.
5. Wynikające z przepisów prawa, nakazów organów administracji publicznej.
6. Mające zapewnione finansowanie.
Projekty przypisane do tego działania powinny mieć określone wskaźniki szczegółowe,
uwzględniające liczbę zmodernizowanych obiektów sportowych zarządzanych przez OSiRy w
podziale na obszary MSI, rodzaje obiektów i formy aktywności fizycznej.
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Cel szczegółowy 2:
Mamy dostęp do różnorodnej oferty zajęć sportowo-rekreacyjnych blisko domu
Cel szczegółowy 2 będzie realizowany poprzez zwiększanie dostępu do atrakcyjnej oferty zajęć sportoworekreacyjnych dostosowanej do potrzeb mieszkańców blisko domu. Wpłynie to na zwiększenie możliwości
uprawiania aktywności fizycznej mieszkańców blisko domu w dogodnym czasie. Zapewnienie oferty zajęć
sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców, uwzględniających formy aktywności fizycznej dostępne blisko
domu, bezpieczne, ekonomiczne i korzystne dla różnych grup wiekowych i społecznych mieszkańców oraz
osób mniej aktywnych, to niezbędny element wspierający uczestnictwo mieszkańców w sporcie i rekreacji
oraz narzędzie do propagowania zdrowego trybu życia.
Zajęcia prowadzone będą przez cały rok, cyklicznie, tak aby zachęcać do regularnego z nich korzystania.
Zajęcia odbywać się będą w obiektach sportowych (np. OSiRy), na terenach rekreacyjnych (np. boiska,
tereny zieleni), w innych obiektach miejskich (np. szkoły, domy kultury, MALe, ośrodki pomocy społecznej)
zlokalizowanych w dzielnicach i osiedlach w pobliżu miejsca zamieszkania, to znaczy do 15 minut dojścia
spacerem dla terenów rekreacyjnych i do 30 minut dojścia spacerem dla obiektów sportowych.
Organizatorami zajęć będą jednostki miejskie (OSiRy i inne instytucje miejskie oferujące zajęcia aktywności
fizycznej) oraz organizacje pozarządowe działające w obszarze sportu.
Zajęcia dostosowane będą do osób o różnym poziomie zaawansowania, stopniu sprawności i sytuacji
społecznej, w szczególności adresowane będą do wskazanych w diagnozie grup mniej aktywnych (kobiety,
seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami, młodzi dorośli, bezrobotni). Zajęcia będą uwzględniały formy
aktywności fizycznej blisko domu rekomendowane w programie. W tworzeniu oferty będą brane pod
uwagę: specyfika poszczególnych dzielnic (np. średni wiek mieszkańców, tryb życia, potrzeby, możliwości
lokalnej infrastruktury i miejscowe walory terenowe) oraz dążenie do zmniejszania różnic między
dzielnicami w dostępie do aktywności fizycznej.
Ofertę zajęć sportowo-rekreacyjnych uwzględniających formy aktywności fizycznej blisko domu dopełni
oferta zajęć w wybranych dyscyplinach sportu dla dzieci i młodzieży w ramach szkolenia i
współzawodnictwa sportowego na poziomie podstawowym. Istotnym elementem realizacji celu 2 będą
imprezy sportowo-rekreacyjne organizowane lokalnie, cyklicznie, z czynnym udziałem mieszkańców (np.
imprezy biegowe, rowerowe itp.).
Na realizację celu 2 będzie miała wpływ realizacja celu 1, dzięki której powstaną nowe miejsca aktywności
fizycznej oraz rozwijać się będą te już istniejące. Realizacja celu 1 umożliwi wykorzystanie dla organizacji
zajęć sportowo-rekreacyjnych różnorodnej infrastruktury miejskiej, w szczególności obiektów sportowych i
terenów rekreacyjnych, ale także innych obiektów miejskich, jak szkoły, domy kultury, MALe, ośrodki
pomocy społecznej.
Osiągnięcie celu będzie mierzone poprzez odsetek mieszkańców pozytywnie oceniających ofertę sportoworekreacyjną blisko domu.
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Wskaźniki realizacji celu
Wskaźnik rezultatu:
Odsetek mieszkańców pozytywnie oceniających ofertę sportowo-rekreacyjną blisko domu
Wskaźnik określa udział osób, które udzieliły odpowiedzi „bardzo dobrze” lub „raczej dobrze” na
pytanie: Przeczytam Panu(i) obszary, które zarządzane są przez m.st. Warszawę. Jak – ogólnie rzecz
ujmując - ocenia Pan(i) każdy z nich:
- oferta sportowo-rekreacyjna.
Poziom początkowy: w przygotowaniu

Poziom docelowy: w przygotowaniu

Procesy nadzorowane przez Biuro Sportu i Rekreacji wspierające realizację celu
szczegółowego 2
1. Utrzymanie dostępności zajęć sportowych oraz poziomu uczestnictwa dzieci i młodzieży w ramach
realizacji „Lata w mieście” i „Zimy w mieście”, „Od zabawy do sportu” oraz Warszawskiej Olimpiady
Młodzieży w relacji szkolnej - przyczyni się to do utrzymania ciągłości w korzystaniu z oferty sportoworekreacyjnej przez dzieci i młodzież szkolną.
2. Przyczyni się do utrzymania ciągłości w korzystaniu z oferty sportowo-rekreacyjnej przez dzieci i
młodzież szkolną.
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Działanie 2.1: Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla mieszkańców w każdym wieku i różnym stopniu
sprawności
Działanie ma na celu zwiększenie oferty zajęć sportowo-rekreacyjnych w wybranych formach aktywności
fizycznej blisko domu dla osób o różnym stopniu sprawności i możliwości uczestnictwa z uwzględnieniem
wskazanych w programie grup mniej aktywnych (kobiet, seniorów, osób z niepełnosprawnościami, młodych
dorosłych, bezrobotnych). Zajęcia będą uwzględniać formy aktywności fizycznej łatwo dostępne blisko
domu rekomendowane w programie: spacery, gimnastyka, bieganie, pływanie, aerobik, joga, nordic
walking. Zajęcia będą odbywać się blisko domu, rekomendowana częstotliwość co najmniej raz w tygodniu
przez minimum 6 miesięcy w roku. Działanie będzie realizowane na terenie całego miasta i przyczyni się do
zwiększenia zainteresowania mieszkańców ofertą aktywności fizycznej, co z kolei wpłynie na większą
motywację do regularnego z niej korzystania.

Typy projektów realizujących działanie i kryteria ich wyboru do programu
Typ projektu 2.1.1.
Zajęcia sportowo-rekreacyjne w ramach konkursu dla organizacji pozarządowych
(typ projektu obejmuje konkursy: Aktywny Warszawiak, Aktywnie nad Wisłą, Aktywność w przestrzeni –
siłownie plenerowe, Rusz się Warszawo po świętach, konkursy w dzielnicach149)
Wskaźnik rezultatu 1:
Liczba uczestników zajęć organizowanych w ramach konkursów dla organizacji pozarządowych.
Wskaźnik określa liczbę osób uczestniczących we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych
organizowanych przez organizacje pozarządowe wyłonione w ramach otwartych konkursów ofert, tj.
finansowanych lub współfinansowanych przez m.st. Warszawę. We wskaźniku sumuje się uczestników
pojedynczych zajęć.
Poziom początkowy: 9 481 rok 2020 (BSiR)

Poziom docelowy: w przygotowaniu

Wskaźnik produktu 2:
Liczba godzin zajęć sportowo-rekreacyjnych w ramach konkursów dla organizacji pozarządowych.
Wskaźnik określa liczbę godzin przeprowadzonych zajęć sportowo-rekreacyjnych organizowanych przez
organizacje pozarządowe wyłonione w ramach otwartych konkursów ofert, tj. finansowanych lub
współfinansowanych przez m.st. Warszawę. We wskaźniku sumuje się czas trwania pojedynczych zajęć,
w zaokrągleniu do pełnych godzin zegarowych.
Poziom początkowy: 2701 rok 2020 (BSiR)

Poziom docelowy: w przygotowaniu

Kryteria wyboru projektów do działania:
1. Zgodność z katalogiem rekomendowanych form aktywności fizycznej blisko domu.

149

Rekomendowane przyjęcie wspólnej nazwy dla konkursów np. Aktywny Warszawiak.
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2. Dostępność oferty i jej dostosowanie do różnych grup odbiorców ze szczególnym uwzględnieniem
włączania grup mniej aktywnych (kobiety, seniorzy, osoby z niepełnosprawnością, młodzi dorośli,
bezrobotni) i integracji uczestników aktywnych z osobami nieaktywnymi.
3. Wykorzystanie do zajęć miejsc aktywności fizycznej wskazanych w celu szczegółowym 1 (tj.
obiektów sportowych i stref rekreacji).
4. Lokalizacja zajęć blisko domu tj. w odległości 15-30 minutowego spaceru od miejsca zamieszkania.
5. Przyczynianie się do wzrostu liczby obszarów MSI, w których mieszkańcy mają dostęp do oferty
sportowo-rekreacyjnej blisko domu.
6. Dopasowanie do potrzeb lokalnej społeczności.
7. Kwalifikacje kadry odpowiedzialnej za realizację oferty (oświadczenie o kwalifikacjach zawodowych
(szkolenie) instruktor/trener AW).
8. Racjonalność ponoszonych nakładów finansowych na uczestnika zajęć (koszty kwalifikowalne
zapisane w ogłoszeniu konkursowym).
9. Zgodność z zasadą zmniejszania różnic w dostępie do oferty między dzielnicami i osiedlami.
10. Zawarcie w projekcie informacji na temat zdrowego trybu życia.
11. Zabezpieczenie finansowania projektu.
Projekty do tego działania powinny mieć przypisane wskaźniki szczegółowe uwzględniające:
1. Liczbę uczestników zajęć sportowo-rekreacyjnych w ramach konkursów dla organizacji
pozarządowych w podziale na dzielnice, wiek, płeć uczestników, formy aktywności fizycznej.
2. Liczbę godzin zajęć sportowo-rekreacyjnych w ramach konkursów dla organizacji pozarządowych w
podziale na dzielnice, wiek, płeć uczestników, formy aktywności fizycznej.

Typ działania: 2.1.2.
Zajęcia sportowo-rekreacyjne w OSiRach150
Wskaźnik produktu 1:
Liczba miejsc na zajęciach sportowo-rekreacyjnych w OSiRach.
Wskaźnik określa liczbę dostępnych miejsc na zajęciach sportowo-rekreacyjnych organizowanych przez
OSiRy.
We wskaźniku podajemy liczbę miejsc w jednym cyklu, np. gimnastyka dla seniorów – 30 miejsc w
cyklu.
Poziom początkowy: w przygotowaniu

Poziom docelowy: w przygotowaniu

Wskaźnik produktu 2:
Liczba godzin zajęć sportowo-rekreacyjnych w OSiRach.

150

Niepokrywające się z działaniem 2.1.1.
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Wskaźnik określa liczbę godzin przeprowadzonych zajęć sportowo-rekreacyjnych organizowanych przez
OSiRy. We wskaźniku sumuje się czas trwania pojedynczych zajęć, w zaokrągleniu do pełnych godzin
zegarowych.
Poziom początkowy: w przygotowaniu

Poziom docelowy: w przygotowaniu

Wskaźnik rezultatu 3:
Liczba uczestników zajęć organizowanych w OSiRach.
Wskaźnik określa liczbę osób uczestniczących we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych
organizowanych przez OSiRy. We wskaźniku sumuje się uczestników pojedynczych zajęć.
Poziom początkowy: w przygotowaniu

Poziom docelowy: w przygotowaniu

Kryteria wyboru projektów do działania:
1. Zgodność z katalogiem rekomendowanych form aktywności fizycznej blisko domu.
2. Dostępność oferty i jej dostosowanie do różnych grup odbiorców ze szczególnym uwzględnieniem
włączania grup mniej aktywnych (kobiety, seniorzy, osoby z niepełnosprawnością, młodzi dorośli,
bezrobotni) i integracji uczestników aktywnych z osobami nieaktywnymi.
3. Wykorzystanie do zajęć przestrzeni otwartych zlokalizowanych w pobliżu ośrodka sportu i rekreacji.
4. Lokalizacja zajęć blisko domu tj. w odległości 15-30 minutowego spaceru od miejsca zamieszkania.
5. Przyczynianie się do wzrostu liczby obszarów MSI, w których mieszkańcy mają dostęp do oferty
sportowo-rekreacyjnej blisko domu.
6. Dopasowanie do potrzeb lokalnej społeczności.
7. Kwalifikacje kadry odpowiedzialnej za realizację oferty (oświadczenie o kwalifikacjach zawodowych
(szkolenie) instruktor/trener AW).
8. Racjonalność ponoszonych nakładów finansowych na uczestnika zajęć.
9. Zgodność z zasadą zmniejszania różnic w dostępie do oferty między dzielnicami i osiedlami.
10. Zawarcie w projekcie informacji na temat zdrowego trybu życia.
11. Zabezpieczenie finansowania projektu.
Projekty do tego działania powinny mieć przypisane wskaźniki szczegółowe uwzględniające:
1. Liczbę miejsc na zajęciach sportowo-rekreacyjnych w OSiRach w podziale na dzielnice, wiek, płeć
uczestników, formy aktywności fizycznej.
2. Liczbę godzin zajęć sportowo-rekreacyjnych w OSirach w podziale na dzielnice, wiek, płeć
uczestników, formy aktywności fizycznej.
3. Liczbę uczestników zajęć sportowo-rekreacyjnych w OSiRach w podziale na dzielnice, wiek, płeć
uczestników, formy aktywności fizycznej.
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Typ projektu: 2.1.3.
Zajęcia sportowo-rekreacyjne organizowane w innych instytucjach miejskich niż sportowe (np. szkoły,
domy kultury, MALe, ośrodki pomocy społecznej)151
Wskaźnik rezultatu 1: Liczba uczestników zajęć sportowo-rekreacyjnych organizowanych w obiektach
przeznaczonych do innych celów niż sportowo-rekreacyjne, zarządzanych przez m.st. Warszawę.
Wskaźnik określa liczbę osób uczestniczących we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych
organizowanych w obiektach przeznaczonych do innych celów niż sportowo-rekreacyjne, zarządzanych
przez m.st. Warszawę, np. w szkołach, domach kultury, MALach, ośrodkach pomocy społecznej, które
są finansowane lub współfinansowane przez m.st. Warszawy.
We wskaźniku sumuje się uczestników pojedynczych zajęć.
Poziom początkowy: w przygotowaniu

Poziom docelowy: w przygotowaniu

Wskaźnik produktu 2: Liczba godzin zajęć sportowo-rekreacyjnych organizowanych w obiektach
przeznaczonych do innych celów niż sportowo-rekreacyjne, zarządzanych przez m.st. Warszawę.
Wskaźnik określa liczbę godzin przeprowadzonych zajęć sportowo-rekreacyjnych organizowanych w
obiektach przeznaczonych do innych celów niż sportowo-rekreacyjne, zarządzanych przez m.st.
Warszawę, np. w domach kultury czy ośrodkach pomocy społecznej, które są finansowane lub
współfinansowane przez m.st. Warszawę.
We wskaźniku sumuje się czas trwania pojedynczych zajęć, w zaokrągleniu do pełnych godzin
zegarowych.
Poziom początkowy: w przygotowaniu

Poziom docelowy: w przygotowaniu

Kryteria wyboru projektów do działania:
1. Zgodność z katalogiem rekomendowanych form aktywności fizycznej blisko domu.
2. Dostępność oferty i jej dostosowanie do różnych grup odbiorców ze szczególnym uwzględnieniem
włączania grup mniej aktywnych (kobiety, seniorzy, osoby z niepełnosprawnością, młodzi dorośli,
bezrobotni) i integracji uczestników aktywnych z osobami nieaktywnymi.
3. Wykorzystanie do zajęć przestrzeni otwartych zlokalizowanych w pobliżu ośrodka sportu i rekreacji.
4. Lokalizacja zajęć blisko domu tj. w odległości 15-30 minutowego spaceru od miejsca zamieszkania.
5. Przyczynianie się do wzrostu obszarów MSI, w których mieszkańcy mają dostęp do oferty sportoworekreacyjnej blisko domu.
6. Dopasowanie do potrzeb lokalnej społeczności.
7. Kwalifikacje kadry odpowiedzialnej za realizację oferty (oświadczenie o kwalifikacjach zawodowych
(szkolenie) instruktor/trener AW).
8. Racjonalność ponoszonych nakładów finansowych na uczestnika zajęć.
9. Zgodność z zasadą zmniejszania różnic w dostępie do oferty między dzielnicami i osiedlami.
10. Zawarcie w projekcie informacji na temat zdrowego trybu życia.
11. Zabezpieczenie finansowania projektu.

151

Niepokrywające się z działaniem 2.1.1.
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Projekty do tego działania powinny mieć przypisane wskaźniki szczegółowe uwzględniające:
1. Liczbę uczestników na zajęciach sportowo-rekreacyjnych organizowanych w obiektach
przeznaczonych do innych celów niż sportowo-rekreacyjne, zarządzanych przez m.st. Warszawę,
w podziale na dzielnice, wiek, płeć uczestników, formy aktywności fizycznej.
2. Liczbę godzin zajęć sportowo-rekreacyjnych organizowanych w obiektach przeznaczonych do
innych celów niż sportowo-rekreacyjne, zarządzanych przez m.st. Warszawę, w podziale na
dzielnice, wiek, płeć uczestników, formy aktywności fizycznej.
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Działanie 2.2.: Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży
Opis działania
Działanie ma na celu zwiększenie oferty zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży
zainteresowanej sportem. W ramach działania organizowane będą zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży
ukierunkowane na szkolenie i współzawodnictwo sportowe w dyscyplinach sportu zaliczanych do
Ogólnopolskiego Systemu Sportu Młodzieżowego z uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami. Zajęcia
realizowane będą na poziomie szkolenia podstawowego, zakładającego jak największą dostępność. Zajęcia
będą organizowane blisko domu w dogodnych dla dzieci i młodzieży godzinach, co najmniej raz w tygodniu
przez minimum 6 miesięcy w roku. Działanie będzie realizowane na terenie całego miasta i przyczyni się do
zwiększenia zainteresowania dzieci i młodzieży aktywnością fizyczną, co z kolei wpłynie na większą
motywację do regularnego z niej korzystania.

Typy projektów realizujących działanie i kryteria ich wyboru do programu
Typ projektu: 2.2.1.
Konkurs dla organizacji pozarządowych na szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci
i młodzieży w różnych dyscyplinach sportu na poziomie ogólnomiejskim i dzielnicowym
Wskaźnik rezultatu 1: Liczba uczestników zajęć sportowo-rekreacyjnych - szkolenie i
współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - organizowanych przez organizacje pozarządowe na
poziomie ogólnomiejskim (w ramach działań Biura Sportu i Rekreacji) i dzielnicowym (w ramach działań
urzędów Dzielnic m.st. Warszawy).
Wskaźnik określa liczbę dzieci i młodzieży uczestniczących w szkoleniu i współzawodnictwie sportowym,
organizowanych przez organizacje pozarządowe wyłonione w ramach otwartych konkursów ofert, tj.
finansowanych lub współfinansowanych przez m.st. Warszawę.
We wskaźniku liczymy raz jedną osobę w całym cyklu.
Poziom początkowy: 38 118 rok 2020
(BSiR 29 506 + dzielnice 8 612)152

Poziom docelowy: w przygotowaniu

Wskaźnik produktu 2: Liczba godzin w szkoleniu i współzawodnictwie sportowym na terenie Warszawy
(na poziomie ogólnomiejskim i dzielnicowym).
Wskaźnik określa liczbę godzin przeprowadzonych zajęć sportowo-rekreacyjnych w ramach szkolenia i
współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży, organizowanych przez organizacje pozarządowe
wyłonione w ramach otwartych konkursów ofert, tj. finansowanych lub współfinansowanych przez
m.st. Warszawę.
We wskaźniku sumuje się czas trwania pojedynczych zajęć, w zaokrągleniu do pełnych godzin
zegarowych.
Poziom początkowy: 250 116 rok 2020

152

Poziom docelowy: w przygotowaniu

Stan na dzień 31.12.2020 r.

56

Kryteria wyboru projektów do działania:
1. Dostępność oferty i jej dostosowanie do różnych grup odbiorców z uwzględnieniem
grup mniej aktywnych (np. dziewcząt).
2. Dopasowanie do potrzeb lokalnej społeczności.
3. Przyczynianie się do wzrostu obszarów MSI, w których mieszkańcy mają dostęp do aktywności
fizycznej blisko domu.
4. Kwalifikacje kadry odpowiedzialnej za realizację oferty.
5. Racjonalność ponoszonych nakładów finansowych na uczestnika zajęć.
6. Lokalizacja zajęć blisko domu tj. w odległości 15-30 minutowego spaceru od miejsca zamieszkania.
7. Dopasowanie do potrzeb lokalnej społeczności.
8. Zawarcie w projekcie informacji na temat zdrowego trybu życia.
9. Zabezpieczenie finansowania projektu.
Projekty do tego działania powinny mieć przypisane wskaźniki szczegółowe uwzględniające:
1. Liczbę uczestników w szkoleniu i współzawodnictwie sportowym w podziale na dzielnicę, wiek, płeć,
dyscyplinę sportu.
2. Liczbę godzin szkolenia i współzawodnictwa sportowego w podziale na dzielnicę, wiek, płeć,
dyscyplinę sportu.

Typ projektu 2.2.2.
Konkurs dla organizacji pozarządowych na szkolenie i współzawodnictwo sportowe osób z
niepełnosprawnościami w różnych dyscyplinach sportu na poziomie ogólnomiejskim i dzielnicowym
Wskaźnik rezultatu 1: Liczba uczestników zajęć sportowo-rekreacyjnych - szkolenie i
współzawodnictwo sportowe i rekreacja osób z niepełnosprawnościami - organizowanych przez
organizacje pozarządowe na poziomie ogólnomiejskim (w ramach działań Biura Sportu i Rekreacji) i
dzielnicowym (w ramach działań urzędów Dzielnic m.st. Warszawy).
Wskaźnik określa liczbę osób uczestniczących w szkoleniu i współzawodnictwie sportowym i rekreacji
osób z niepełnosprawnościami, organizowanych przez organizacje pozarządowe wyłonione w ramach
otwartych konkursów ofert, tj. finansowanych lub współfinansowanych przez m.st. Warszawę.
We wskaźniku liczymy raz jedną osobę w całym cyklu.
Poziom początkowy: 636 (BSiR)

Poziom docelowy: w przygotowaniu

Wskaźnik produktu 2: Liczba godzin zajęć sportowo-rekreacyjnych - szkolenie i współzawodnictwo
sportowe osób i rekreacja z niepełnosprawnościami - organizowanych przez organizacje pozarządowe
na poziomie ogólnomiejskim i dzielnicowym.
Wskaźnik określa liczbę godzin przeprowadzonych zajęć sportowo-rekreacyjnych w ramach szkolenia i
współzawodnictwa sportowego osób z niepełnosprawnościami, organizowanych przez organizacje
pozarządowe wyłonione w ramach otwartych konkursów ofert, tj. finansowanych lub
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współfinansowanych przez m.st. Warszawę. We wskaźniku sumuje się czas trwania pojedynczych zajęć,
w zaokrągleniu do pełnych godzin zegarowych.
Poziom początkowy: 4 338 rok 2020 (BSiR)

Poziom docelowy: w przygotowaniu

Kryteria wyboru projektów do działania:
1. Dostępność oferty i jej dostosowanie do różnych grup odbiorców z uwzględnieniem
grup mniej aktywnych.
2. Dopasowanie do potrzeb lokalnej społeczności.
3. Przyczynianie się do wzrostu liczby obszarów MSI, w których mieszkańcy mają dostęp do oferty
sportowo-rekreacyjnej blisko domu.
4. Kwalifikacje kadry odpowiedzialnej za realizację oferty.
5. Racjonalność ponoszonych nakładów finansowych na uczestnika zajęć.
6. Lokalizacja zajęć blisko domu tj. w odległości 15-30 minutowego spaceru od miejsca zamieszkania.
7. Zawarcie w projekcie informacji na temat zdrowego trybu życia.
8. Zabezpieczenie finansowania projektu.
Projekty do tego działania powinny mieć przypisane wskaźniki szczegółowe uwzględniające:
1. Liczbę uczestników szkolenia i współzawodnictwa sportowym i rekreacji osób z
niepełnosprawnościami w podziale na dzielnicę, wiek, płeć, dyscyplinę sportu.
2. Liczbę godzin szkolenia i współzawodnictwa sportowego i rekreacji osób z niepełnosprawnościami w
podziale na dzielnicę, wiek, płeć, dyscyplinę sportu.
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Działanie 2.3: Imprezy sportowo-rekreacyjne blisko domu
Opis działania
Działanie ma na celu zwiększenie dostępności do różnych form aktywności fizycznej dla mieszkańców
poprzez umożliwienie im czynnego udziału w imprezach sportowo-rekreacyjnych organizowanych lokalnie.
Imprezy sportowo-rekreacyjne będą odbywały się co najmniej raz w roku na terenie każdej dzielnicy.
Ponadto zorganizowane zostaną co najmniej 2 imprezy ogólnomiejskie. Imprezy będą uwzględniać udział
mieszkańców mniej aktywnych fizycznie oraz integrację społeczną i pokoleniową. Imprezy realizowane w
działaniu to: rekreacyjne imprezy biegowe, rajdy rowerowe, amatorskie zawody w wybranych dyscyplinach
sportu (np. pływanie, tenis stołowy). Działanie będzie realizowane na terenie całego miasta i przyczyni się
do zwiększenia zainteresowania mieszkańców różnymi formami aktywności fizycznej, co z kolei wpłynie na
większą motywację do regularnego z nich korzystania.

Typy projektów realizujących działanie i kryteria ich wyboru do programu
Ty projektu 2.3.1.
Organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych na poziomie ogólnomiejskim i dzielnicowym
Wskaźnik rezultatu 1: Liczba wydarzeń sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców współfinansowanych
przez samorząd.
Wskaźnik określa liczbę wydarzeń sportowo-rekreacyjnych współfinansowanych przez m.st. Warszawę
dla mieszkańców z możliwością ich czynnego udziału w tym wydarzeniu na poziomie ogólnomiejskim (w
ramach działań Biura Sportu i rekreacji, Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA i Parku
Kultury w Powsinie) i dzielnicowym (w ramach działań urzędów Dzielnic m.st. Warszawy i OSiRów).
Poziom początkowy: 7

Poziom docelowy: w przygotowaniu

Wskaźnik rezultatu 2: Liczba czynnych uczestników (zawodników) wydarzeń sportowo-rekreacyjnych
dla mieszkańców współfinansowanych przez samorząd.
Wskaźnik określa liczbę czynnych uczestników (tzn. biorących aktywny udział w zawodach,
konkurencjach sportowych) wydarzeń sportowo-rekreacyjnych współfinansowanych przez m.st.
Warszawę dla mieszkańców z możliwością ich czynnego udziału w tym wydarzeniu.
Poziom początkowy: 5267 rok 2020 (BSiR)

Poziom docelowy: w przygotowaniu

Kryteria wyboru projektów do działania:
1. Zgodność z katalogiem rekomendowanych form aktywności fizycznej blisko domu.
2. Dostępność oferty i jej dostosowanie do różnych grup odbiorców z uwzględnieniem
grup mniej aktywnych (kobiety, seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami, młodzi dorośli,
bezrobotni).
3. Dopasowanie do potrzeb lokalnej społeczności.
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4. Przyczyniające się do wzrostu obszarów MSI, w których mieszkańcy mają dostęp do oferty
sportowo-rekreacyjnej blisko domu.
5. Racjonalność ponoszonych nakładów finansowych na uczestnika imprezy.
6. Zawarcie w projekcie informacji na temat zdrowego trybu życia.
7. Zabezpieczenie finansowania projektu.
Projekty do tego działania powinny mieć przypisane wskaźniki szczegółowe uwzględniające:
1. Liczbę wydarzeń sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców współfinansowanych przez samorząd w
podziale na wiek, dzielnice i formy aktywności fizycznej.
2. Liczbę czynnych uczestników wydarzeń sportowo-rekreacyjnych współfinansowanych przez
samorząd w podziale na wiek, płeć, dzielnicę, formy aktywności fizycznej.
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Cel szczegółowy 3:
Jesteśmy informowani i zachęcani do aktywności fizycznej blisko domu oraz do
prowadzenia zdrowego trybu życia

Cel szczegółowy 3 będzie realizowany poprzez zwiększenie dostępu do informacji na temat oferty
sportowo-rekreacyjnej blisko domu oraz korzyści z aktywności fizycznej dla zdrowia i dobrego
samopoczucia mieszkańców. Dzięki skutecznym działaniom komunikacyjnym wzrastać będzie
zainteresowanie mieszkańców aktywnością fizyczną blisko domu oraz zdrowym trybem życia. Wpłynie to
na zwiększenie możliwości uprawiania aktywności fizycznej mieszkańców blisko domu w dogodnym czasie.
Informowanie i zachęcanie do aktywności fizycznej blisko domu oraz podnoszenie świadomości na temat
korzyści z aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia to niezbędny element wspierający poziom życia
mieszkańców.
Informowanie na temat oferty sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców blisko domu odbywać się będzie za
pośrednictwem miejskiej strony www, OSiRów, urzędów dzielnic, instytucji kultury, centrów aktywności
lokalnej. Informowanie na temat zdrowego stylu życia odbywać się będzie poprzez wprowadzenie
informacji dotyczących zdrowej diety do oferty zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz przez wprowadzenie
korzystnej zdrowotnie oferty gastronomicznej w OSiRach (zintegrowanie oferty sportowo-rekreacyjnej w
OSiRach z programem zdrowego żywienia, a także poprzez kampanie na temat zdrowego żywienia w
placówkach edukacyjnych.
Zachęcanie do aktywności fizycznej i podnoszenie świadomości na temat korzyści z jej uprawiania
realizowane będzie w formie kampanii społecznych w przestrzeni miejskiej z wykorzystaniem nośników
informacyjnych (m.in. billboardy, słupy ogłoszeniowe, nośniki w komunikacji miejskiej, plakaty, ulotki,
media) oraz poprzez prezentację informacji na temat korzyści z aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia
w zadaniach promocyjnych realizowanych w ramach promocji miasta poprzez sport. Mieszkańcy będą mogli
zapoznać się przez internet, nośniki miejskie, a także w OSiRach, urzędach dzielnic, szkołach, wybranych
instytucjach kultury i in. z informacjami na temat aktywności fizycznej. Otrzymają też wsparcie we
wprowadzeniu trwałych, korzystnych nawyków prozdrowotnych i uzyskaniu długotrwałej poprawy jakości
życia. Będą zachęcani do aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
Cel 3 będzie wspierał realizację celu 2, np. informowanie na temat korzyści z aktywności fizycznej będzie
oddziaływać na wzrost zainteresowania ofertą zajęć sportowo-rekreacyjnych, a w przypadku celu 1 na
wzrost wykorzystania udostępnionej w ramach programu infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. Działania w
ramach tego celu będą także służyć do promocji programu wraz z celami szczegółowymi, informowania o
programie i projektach realizowanych w ramach pozostałych celów.
Osiągnięcie celu 3 będą mierzone przez odsetek mieszkańców, którzy zadeklarowali, że są dobrze
poinformowani o ofercie sportowo-rekreacyjnej organizowanej przez samorząd warszawski blisko domu.
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Wskaźniki realizacji celu
Wskaźnik rezultatu:
Odsetek mieszkańców, którzy zadeklarowali, że są dobrze poinformowani o ofercie sportoworekreacyjnej organizowanej przez samorząd warszawski blisko domu153.
Wskaźnik określa udział osób, które udzieliły odpowiedzi „bardzo dobrze” lub „raczej dobrze” na
pytanie: Jak ocenia Pan(i) informowanie o ofercie sportowo-rekreacyjnej blisko domu (15-30 min.
spacerem) / w swojej dzielnicy zamieszkania?
Poziom początkowy: w przygotowaniu

Poziom docelowy: w przygotowaniu

153

Dla tego wskaźnika nie ma wartości bazowej i docelowej w czasie przyjmowania programu, trwają prace nad określeniem tego lub innego
wskaźnika mierzącego ten cel szczegółowy programu.
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Działanie 3.1: Informowanie o ofercie sportowo-rekreacyjnej
Opis działania
Działanie ma na celu zwiększenie dostępności mieszkańców do informacji na temat oferty sportoworekreacyjnej blisko domu. Zwiększenie dostępu do informacji będzie realizowane za pośrednictwem
internetowych platform oraz punktów informacji sportowo-rekreacyjnej zlokalizowanych w wybranych
punktach miasta z wykorzystaniem istniejących obiektów. Celem działania jest udostępnianie
kompleksowej i dostępnej informacji na temat oferty miejskiej dotyczącej aktywności fizycznej blisko domu
oraz informowanie mieszkańców na temat łatwych i bezpiecznych form aktywności fizycznej do realizacji w
pobliżu miejsca zamieszkania. Działanie będzie realizowane na terenie całego miasta i przyczyni się do
zwiększenia zainteresowania mieszkańców aktywnością fizyczną, co z kolei wpłynie na większą motywację
do regularnego jej uprawiania.

Typy projektów realizujących działanie i kryteria ich wyboru do programu
Typ projektu 3.1.1.
Informowanie na temat oferty sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców blisko domu
Wskaźnik produktu: Liczba odbiorców informacji o ofercie sportowo-rekreacyjnej
Wskaźnik określa liczbę osób do których dotarła informacja, zasięg: liczba wejść na miejskie strony
internetowe z ofertą sportowo-rekreacyjną, liczba użytkowników aplikacji cyfrowych, liczba osób
poinformowanych w punktach informacji sportowej, liczba odbiorców, do których potencjalnie dotarła
informacja na nośnikach miejskich oraz przez ulotki i plakaty, zasięgi w mediach społecznościowych.
Poziom początkowy: w przygotowaniu

Poziom docelowy: w przygotowaniu

Kryteria wyboru projektów do działania:
1. Kompleksowość informacji uwzględniającej miejską ofertę aktywności fizycznej
2. Uwzględnienie zakresu lokalnego w tworzeniu informacji
3. Dostępność informacji - dostosowanie przekazu i form informacji do grup odbiorców ze
szczególnym uwzględnieniem grup mniej aktywnych.
4. Zabezpieczenie finansowania projektu.
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Typ projektu 3.1.2.
Uruchomienie miejsc informacji sportowo-rekreacyjnej w przestrzeni miasta
(typ projektu obejmuje: uruchomienie punktów informacji sportowo-rekreacyjnej w siedzibach
urzędów dzielnic, w OSiRach, punktach informacji kulturalnej i innych miejscach zarządzanych przez
samorząd)
Wskaźnik produktu: Liczba nowych punktów dostępu do informacji sportowo-rekreacyjnej w
przestrzeni miasta
Wskaźnik określa liczbę nowo uruchomionych punktów informacyjnych, w których są udostępniane
informacje o aktualnej miejskiej ofercie sportowo-rekreacyjnej (finansowanej lub współfinansowanej z
budżetu m.st. Warszawy), z uwzględnieniem aspektu bliskości miejsca zamieszkania.
Poziom początkowy: 0

Poziom docelowy: 36 punktów154

Kryteria wyboru projektów do działania:
1. Kompleksowość informacji uwzględniającej miejską ofertę aktywności fizycznej.
2. Uwzględnienie zakresu lokalnego w tworzeniu punktów informacji.
3. Dostępność punktów informacji dla mieszkańców.
4. Zabezpieczenie finansowania projektu.

154

Przynajmniej 2 w każdej dzielnicy.
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Działanie 3.2: Informowanie o korzyściach z aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia

Opis działania

Działanie ma na celu zwiększenie dostępności mieszkańców do informacji na temat korzyści z aktywności
fizycznej i zdrowego odżywiania. Działanie będzie realizowane w formie kampanii na temat korzyści z
aktywności fizycznej za pośrednictwem środków masowego przekazu i nośników informacyjnych na terenie
miasta. Informowanie o korzyściach ze zdrowego trybu życia będzie realizowane poprzez wprowadzenie
informacji dotyczących zdrowej diety do oferty zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz przez wprowadzenie
korzystnej zdrowotnie oferty gastronomicznej w OSiRach (zintegrowanie oferty sportowo-rekreacyjnej w
OSiRach z programem zdrowego żywienia), a także poprzez kampanie na temat zdrowego żywienia w
placówkach edukacyjnych. Działanie będzie realizowane na terenie całego miasta i przyczyni się do
zwiększenia zainteresowania mieszkańców aktywnością fizyczną i zdrowym trybem życia.

Typy projektów realizujących działanie i kryteria ich wyboru do programu
Typ projektu 3.2.1.
Kampanie informujące o korzyściach z aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia
Wskaźnik produktu 1: Liczba kampanii informacyjno-promocyjnych - aktywność fizyczna oraz zdrowy
tryb życia
Wskaźnik określa liczbę przeprowadzonych przez m.st. Warszawę kampanii informacyjno-promocyjnych
informujących o korzyściach oraz zachęcających do aktywności fizycznej oraz prowadzenia zdrowego
trybu życia.
Poziom początkowy: 0

Poziom docelowy: 20

Wskaźnik rezultatu 2: Liczba odbiorców kampanii informacyjno-promocyjnych - aktywność fizyczna
oraz zdrowy tryb życia
Wskaźnik określa liczbę odbiorców przeprowadzonych przez m.st. Warszawę kampanii informacyjnopromocyjnych informujących o korzyściach oraz zachęcających do aktywności fizycznej oraz
prowadzenia zdrowego trybu życia. Przez odbiorcę kampanii rozumie się osobę, do której dotarł lub
potencjalnie mógł dotrzeć przekaz kampanii.
Poziom początkowy: 0

Poziom docelowy: w przygotowaniu

Kryteria wyboru projektów do programu:
1.
2.
3.
4.

Innowacyjność i skuteczność koncepcji wdrażanych rozwiązań.
Nawiązanie do katalogu form aktywności fizycznej rekomendowanych w programie.
Uwzględnienie wyników badań aktywności fizycznej mieszkańców.
Zabezpieczenie finansowania projektu.
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Typ projektu: 3.2.2.
Zintegrowanie oferty sportowo-rekreacyjnej w OSiRach z programem zdrowego żywienia
(działanie obejmuje: wprowadzenie informacji dotyczących zdrowej diety do oferty zajęć sportoworekreacyjnych oraz wprowadzenie korzystnej zdrowotnie oferty gastronomicznej w OSiRach)
Wskaźnik produktu 1: Liczba OSiRów, w których wprowadzono informacje na temat zdrowej diety do
oferty zajęć sportowo-rekreacyjnych.
Wskaźnik określa liczbę OSiRów, w których wprowadzono informacje na temat zdrowej diety do oferty
zajęć sportowo-rekreacyjnych. Poprzez zdrową dietę rozumie się odżywianie zgodne z rekomendacjami
zdrowotnymi przedstawionymi w piramidzie żywienia i aktywności fizycznej155.
Poziom początkowy: 0

Poziom docelowy: w przygotowaniu

Wskaźnik produktu 2: Liczba OSiRów, w których wprowadzono korzystną zdrowotnie ofertę
gastronomiczną.
Wskaźnik określa liczbę OSiRów, w których wprowadzono korzystną zdrowotnie ofertę gastronomiczną.
Przez korzystną zdrowotnie ofertę gastronomiczną rozumie się ofertę, w której są dostępne warzywa i
owoce (zdrowe przekąski) oraz napoje ze składników naturalnych.
Poziom początkowy: 0

Poziom docelowy: w przygotowaniu

Kryteria wyboru projektów do programu:
1. Liczba potencjalnych odbiorców informacji na temat zdrowego trybu życia.
2. Zabezpieczenie finansowania projektu.

155

Piramida żywienia i aktywności fizycznej, Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej, Narodowy Program Zdrowia, https://ncez.pl/abc-zywienia/zasady-zdrowego-zywienia/piramida-zdrowego-zywienia-i-aktywnosci-fizycznej-dla-osob-doroslych; https://optymalnewybory.pl/jak-zyc-dlugo-iszczesliwie-czyli-piramida-zdrowego-zywienia-i-aktywnosci-fizycznej/, dostęp 18.03.2021 r.
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System realizacji programu
Sposoby informowania o programie
Cele, działania i efekty wdrażania programu będą przedstawiane mieszkańcom, partnerom, Radnym m.st.
Warszawy i dzielnic w postaci rocznego raportu z monitoringu programu umieszczanego na stronie
internetowej miasta oraz przesyłanego partnerom, do Rady m.st. Warszawy i Rad dzielnic. Roczny raport z
realizacji programu będzie przygotowywany po każdym roku trwania programu. Projekt raportu będzie
przekazany do Pełnomocnika ds. Strategii do 1 marca roku następnego, po uwzględnieniu uwag
Pełnomocnika przedstawiony radzie programu, zatwierdzony przez radę programu do 31 marca i
publikowany do 15 kwietnia. Informacje do raportu od realizatorów programu oraz partnerów
zewnętrznych będą przekazywane do koordynatora programu do 20 stycznia156.
Raport z monitoringu będzie zawierał zgodnie ze Standardami dokumentów programujących rozwój m.st.
Warszawy157:


rok, za który raport został przygotowany,



nazwę biura odpowiadającego za przygotowanie raportu,



analizę poziomu osiągniecia docelowych wartości wskaźników celów szczegółowych i działań
programu (i ewentualnie pośrednich, gdy takie wyznaczono),



kluczowe projekty zrealizowane w danym okresie sprawozdawczym,



określenie zmaterializowanych ryzyk o poziomie wysokim i bardzo wysokim, które wpływają na
osiągnięcie celów i działań,



wnioski wynikające z przeprowadzonej analizy poziomu osiągnięcia docelowych wartości
wskaźników celów i działań, istotne z perspektywy dalszego wdrażania programu.

Po zakończeniu realizacji programu sporządzone zostanie podsumowanie realizacji dokumentu, które
zostanie przekazane do biura odpowiedzialnego za koordynację w zakresie polityki rozwoju. Informacja
podsumowująca będzie także przekazana partnerom uczestniczącym w realizacji programu.

Odpowiedzialność za realizację programu
Biurem wiodącym w zakresie realizacji programu jest Biuro Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy.
Za podejmowanie decyzji dotyczących wdrażania programu, w tym za coroczne zatwierdzanie listy
projektów przewidzianych na kolejny rok do realizacji w ramach programu, odpowiada rada programu.
Biuro powołuje koordynatora Programu oraz zespół koordynacyjny. Zadaniem zespołu koordynacyjnego
jest wspieranie biura wiodącego i koordynatora Programu w realizacji zadań związanych z wdrażaniem
Programu. W skład zespołu koordynacyjnego wchodzą przedstawiciele realizatorów programu, do których
należą:

156

System zarządzania strategią rozwoju miasta, załącznik do Zarządzenia nr 1277/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 1 sierpnia 2019 r., s. 30.
Standardy dokumentów programujących rozwój m.st. Warszawy, załącznik do Zarządzenia nr 1868/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5
grudnia 2017 r., s. 25.
157
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Biura Urzędu m.st. Warszawy wskazane w „Strategii#Warszawa2030” jako „biura odpowiedzialne
za cel” lub jako „kluczowi partnerzy wewnętrzni” w realizacji celu 2.2 Aktywnie spędzamy czas
wolny blisko domu,. Są to biura odpowiedzialne za politykę w zakresie kultury, koordynację polityki
społecznej, politykę edukacyjną, politykę informacyjno-promocyjną, politykę przestrzenną oraz
politykę w zakresie pomocy społecznej oraz urzędy dzielnic m.st. Warszawy.



Inne biura urzędu m.st. Warszawy i jednostki organizacyjne m.st. Warszawy odpowiadające za
realizację projektów przyjętych do realizacji w programie.

Program jest wdrażany poprzez projekty. Lista projektów realizowanych w ramach programu
będzie przygotowywana w systemie rocznym według następującego harmonogramu:


do 20 lutego – termin zgłaszania projektów planowanych do rozpoczęcia w kolejnym roku w
ramach programu (wraz z kwotami na ich realizację)
do 10 marca – termin przygotowania przez koordynatora programu (we współpracy z realizatorami
programu) listy projektów planowanych do rozpoczęcia w kolejnym roku w ramach programu (wraz
z kwotami na ich realizację)



do 31 marca – termin akceptacji przez radę programu listy projektów planowanych do rozpoczęcia
w kolejnym roku w ramach programu.

Realizatorzy wewnętrzni są zobowiązani do wpisania projektów do realizacji na kolejny rok do wstępnych
jednostkowych projektów planów finansowych/ wstępnych dzielnicowych załączników do budżetu m.st.
Warszawy (zgodnie z harmonogramem planowania budżetu rocznego) w ramach parametrów budżetowych
przekazanych przez Prezydenta m.st. Warszawy oraz przekazania informacji koordynatorowi programu na
temat zabezpieczonego finansowania projektów przewidzianych do realizacji w ramach programu.
Lista projektów może ulec aktualizacji po przyjęciu uchwały budżetowej na następny rok.
Projekty zgłaszane do programu muszą być zgodne z kryteriami wyboru projektów do programu
przedstawionymi w niniejszym programie.
Za przygotowanie corocznej listy projektów planowanych do rozpoczęcia w każdym roku programu, wraz z
kwotami przeznaczonymi na ich realizacje, odpowiada biuro wiodące i koordynator programu we
współpracy z realizatorami programu i zespołem koordynacyjnym. Lista projektów jest zatwierdzana przez
radę programu.
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Partnerzy zaangażowani w realizację programu
Program będzie realizowany przez Biuro Sportu i Rekreacji oraz partnerów:
- wewnętrznych, do których zaliczają się komórki organizacyjne urzędów dzielnic odpowiedzialne za sport i
rekreację oraz wybrane biura i jednostki urzędu, odpowiedzialne za realizację projektów
- zewnętrznych, wśród których będą organizacje pozarządowe i podmioty gospodarcze działające w
obszarze sportu i rekreacji oraz eksperci i przedstawiciele strony społecznej.
Połączenie sił we wspólnych działaniach będzie istotne dla realizacji programu.
Tabela 3. Partnerzy programu w podziale na cele szczegółowe

Zakres programu

Główni partnerzy

Cel szczegółowy 1

Partnerzy wewnętrzni

Mamy dostęp do różnorodnych
i atrakcyjnych miejsc aktywności
fizycznej blisko domu

- OSiRy

Biuro odpowiedzialne za cel
Biuro Sportu i Rekreacji Urzędu
m.st. Warszawy

- Wydziały odpowiedzialne za zadania w zakresie sportu i
rekreacji w urzędach dzielnic m.st. Warszawy
- Biuro Kultury, Biuro Edukacji, Biuro Architektury
i Planowania Przestrzennego, Biuro Polityki Mobilności,
Biuro Ochrony Środowiska, Biuro Rozwoju
Gospodarczego, Centrum Komunikacji Społecznej, Biuro
Strategii i Analiz
- SCS AKTYWNA WARSZAWA, Park Kultury w Powsinie,
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy, Zarząd Dróg Miejskich,
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych, Zarząd
Transportu Miejskiego
- Społeczne grupy doradcze działające przy urzędzie

Partnerzy zewnętrzni
- Organizacje pozarządowe działające w sektorze
aktywności fizycznej, szczególnie związki, federacje, kluby
sportowe i inne zrzeszenia
- Przedsiębiorstwa prywatne działające w obszarze
sportu i rekreacji na terenie Warszawy
- Trenerzy, animatorzy sportu, zawodnicy,
entuzjaści sportu i rekreacji w Warszawie, eksperci
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Cel szczegółowy 2

Partnerzy wewnętrzni

Mamy dostęp do atrakcyjnej oferty
zajęć sportowo-rekreacyjnych blisko
domu.

- OSiRy

Biuro odpowiedzialne za cel
Biuro Sportu i Rekreacji Urzędu
m.st. Warszawy

- Wydziały odpowiedzialne za zadania w zakresie sportu i
rekreacji w urzędach dzielnic m.st. Warszawy
- Biuro Kultury, Biuro Edukacji, Biuro Polityki Zdrowotnej,
Biuro Marketingu Miasta
- SCS AKTYWNA WARSZAWA, Park Kultury w Powsinie,
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy, Zarząd Dróg Miejskich
- Społeczne grupy doradcze działające przy urzędzie
Partnerzy zewnętrzni
- Organizacje pozarządowe działające w sektorze
aktywności fizycznej
- Trenerzy, animatorzy sportu, zawodnicy,
entuzjaści sportu i rekreacji w Warszawie, eksperci

Cel szczegółowy 3

Partnerzy wewnętrzni

Jesteśmy informowani i zachęcani do
aktywności fizycznej blisko domu oraz
do prowadzenia zdrowego trybu życia.

- OSiRy

Biuro odpowiedzialne za cel:
Biuro Sportu i Rekreacji Urzędu
m.st. Warszawy

- Wydziały odpowiedzialne za zadania w zakresie sportu i
rekreacji w urzędach dzielnic m.st. Warszawy
- Biuro Marketingu Miasta
- Centrum Komunikacji Społecznej
- SCS AKTYWNA WARSZAWA, Park Kultury w Powsinie
- Społeczne grupy doradcze działające w strukturze
urzędu
Partnerzy zewnętrzni
- Organizacje pozarządowe działające w sektorze
aktywności fizycznej
- Przedsiębiorstwa prywatne działające w obszarze
sportu i rekreacji oraz marketingu i komunikacji na
terenie Warszawy
- Jednostki akademickie i organizacje eksperckie
specjalizujące się w psychologii społecznej, ekonomii
behawioralnej, grafice użytkowej, eksperci
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System monitoringu programu
Monitoring programu będzie prowadzony zgodnie z założeniami Systemu zarządzania strategią rozwoju
miasta158.
Podstawą monitoringu są raporty opracowane przez koordynatora Programu i zatwierdzane przez Radę
Programu:


Sprawozdanie półroczne – przekazywane Radzie Programu do 31 lipca każdego roku na podstawie
sprawozdań wewnętrznych realizatorów programu oraz partnerów zewnętrznych;



Raport roczny z realizacji programu – opracowany do 15 marca każdego roku, zawierający:
o

Analizę poziomu osiągnięcia docelowych wartości wskaźników celów szczegółowych i działań
programu.

o

Kluczowe projekty zrealizowane w danym okresie sprawozdawczym.

o

Dane o poniesionych nakładach finansowych.

o

Dane o osiągniętej wartości wskaźników.

o

Ewentualne wnioski wynikające z realizacji projektu, np. dotyczące dobrych praktyk
oraz napotkanych trudności i rozwiązań proponowanych w celu ich przezwyciężania

o

Wnioski z ewentualnych raportów z ewaluacji, przeprowadzonej z inicjatywy realizatora danego
projektu.

o

Zmaterializowane ryzyka o poziomie wysokim i bardzo wysokim, które wpływają na osiągnięcie
celów.

o

Wnioski i rekomendacje dotyczące dalszego przebiegu programu: na podstawie danych
zebranych od realizatorów projektów za pośrednictwem systemu sprawozdawczego
i podczas spotkań z realizatorami programu.

Raport roczny, zaakceptowany przez radę programu będzie publikowany i przekazywany do 15 kwietnia
każdego roku zaangażowanym w realizację programu biurom, urzędom dzielnic, jednostkom
organizacyjnym i osobom prawnym m.st. Warszawy oraz innym partnerom programu.

Ewaluacja programu
Ewaluacja programu zostanie przeprowadzona w ostatnim roku jego realizacji. Wyniki ewaluacji posłużą do
uzyskania informacji przydatnych w opracowaniu kolejnej edycji programu. Będzie to ewaluacja ex-post.
Podstawą analiz w ramach ewaluacji będą wyniki cyklicznie prowadzonego monitoringu celów i działań.
Ponadto przeprowadzone zostanie badanie aktywności fizycznej mieszkańców w formule
ustandaryzowanego kwestionariusza IPAQ, międzynarodowego standardu badania poziomu aktywności
fizycznej społeczności.

158

System zarządzania strategią rozwoju miasta, załącznik do Zarządzenia nr 1277/2019 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 1 sierpnia
2019 r.
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Badanie pokaże pogłębiony obraz aktywności fizycznej w Warszawie. Pozwoli to na dostosowanie
planowanych w programie projektów do zmieniających się potrzeb mieszkańców w zakresie aktywności
fizycznej.

Ewaluacja i opracowanie kolejnego programu (2025)
Ewaluacja programu przeprowadzona w ostatnim roku

Opracowanie nowego programu z udziałem

jego obowiązywania celem uzyskania wytycznych dla

mieszkańców oraz grup eksperckich, w odniesieniu do

kolejnego programu.

wyników programu do 2025 roku.

Budżet i źródła finansowania projektów realizowanych w programie
Tabela 4. Szacunkowy budżet programu159.
Zakres działań

Budżet (mln zł brutto)
2021

2022

2023

2024

2025

Łącznie

37,2

15,3

20

21

8,5

102

57

41,9

41,9

56

56

252

0,1

0,5

0,5

0,5

0,5

2

94,3

57,7

62,4

79,4

66

356

Cel szczegółowy 1
Mamy dostęp do różnorodnych miejsc
aktywności fizycznej blisko domu.
(Wydatki przeznaczone na inwestycje)
Cel szczegółowy 2
Mamy dostęp do różnorodnej oferty zajęć
sportowo-rekreacyjnych blisko domu.
Cel szczegółowy 3
Jesteśmy informowani i zachęcani
do aktywności fizycznej blisko domu oraz
do prowadzenia zdrowego trybu życia.
Szacunkowy koszt łączny w latach realizacji
(mln zł brutto)
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Podstawą określenia szacunkowego budżetu programu jest budżet Warszawy, BIP m.st. Warszawy oraz plany wewnętrzne. Realne wdrożenie
planu jest zależne od sytuacji finansowej miasta i będzie dostosowywane do aktualnego planu finansowego miasta w kolejnych latach.
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Program jest finansowany z budżetu m.st. Warszawy w następującym obszarze:


Środki Urzędu m.st. Warszawy i środki dzielnicowe przeznaczone na działy budżetowe:
kultura fizyczna (dział 926),



gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dział 900), kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
(dział 921), transport i łączność (dział 600), rodzina (855), oświata i wychowanie (801), turystyka (630),
gospodarka mieszkaniowa (700), ogrody botaniczne i zoologiczne
oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody (925).

Finansowanie zewnętrzne
Biuro Sportu i Rekreacji będzie dążyło do pozyskania dodatkowych środków finansowych
na realizację celów programu w zakresie celu szczegółowego 1 i 2, czyli budowy i modernizacji
infrastruktury oraz organizacji oferty sportowo-rekreacyjnej. Poniżej przedstawiony jest katalog źródeł
finansowania, które zostaną objęte stałym monitoringiem w ramach prac nad programem i będą
wykorzystywane w miarę możliwości.


Programy wojewódzkie: realizacja wspólnych przedsięwzięć i dofinansowanie realizacji działań
w ramach programów wojewódzkich, np. Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury
Sportowej.



Środki samorządu województwa mazowieckiego.



Finansowanie unijne: poprawne rozliczenie inwestycji prowadzonych w ramach perspektywy
finansowej 2013-2020, rozpoczęcie projektów w perspektywie 2021–2027, ze szczególnym naciskiem
na projekty związane z równoważonym rozwojem i inkluzją społeczną.



Finansowanie centralne: środki dotacyjne Ministerstwa Sportu i Turystyki, Fundusz Rozwoju Kultury
Fizycznej, programy celowe dotyczące wsparcia rozwoju aktywności fizycznej.



Inne fundusze zewnętrzne: Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy.



Projekty realizowane w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.
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Powiązania z innymi celami strategii, programami i politykami
„Program Sportowo blisko domu” jest powiązany z programem „Kultura blisko domu” realizującym ten sam
cel „Strategii#Warszawa2030”, czyli cel 2.2: Aktywnie spędzamy czas wolny blisko domu. Zakres
powiązania dotyczy wszystkich trzech celów programu:

Tabela 5. Powiązanie „Programu Sportowo blisko domu” z programem „Kultura blisko domu”
Zakres „Programu Sportowo blisko
domu”

Sposób powiązania z programem „Kultura blisko domu”
Integracja działań aktywności fizycznej i kultury w

Cel szczegółowy 1

miejskich ośrodkach sportu i rekreacji

Mamy dostęp do różnorodnych

Wprowadzanie prac artystycznych (np. murali, rzeźb)

miejsc aktywności fizycznej blisko

w miejskich obiektach sportowych

domu

Wykorzystanie działań artystycznych w modernizacjach i
wyposażeniu miejskich obiektów sportowych

Cel szczegółowy 2

Wprowadzanie oferty aktywności fizycznej blisko domu w

Mamy dostęp do różnorodnej oferty

nowych i modernizowanych obiektach kultury

zajęć sportowo-rekreacyjnych blisko
domu

Cel szczegółowy 3

Informacja i promocja aktywności fizycznej poprzez

Jesteśmy informowani i zachęcani

instytucje kultury

do aktywności fizycznej blisko domu
oraz do prowadzenia zdrowego trybu

Zaangażowanie przedstawicieli świata kultury

życia

w promocję aktywności fizycznej blisko domu

Ewaluacja programu

Analiza aktywności fizycznej odbywającej się
na terenie obiektów kultury
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Program wspiera realizację celów „Strategii#Warszawa2030”:
•

1.1: Dbamy o siebie nawzajem. Szczególnie poprzez założone w celu operacyjnym „udostępnianie
zasobów samorządu lokalnego formalnymi nieformalnym grupom mieszkańców z myślą
o podejmowaniu przez nich aktywności.”160.

•

2.3: Korzystamy z usług blisko domu. Szczególnie w zakresie „planowania przestrzennego zakładającego
zagospodarowanie przestrzeni łączącego funkcję mieszkaniową i usługową” i wyposażenie jej w miejsca
dla aktywności fizycznej. 161.

•

4.1: Rozwijamy nas potencjał twórczy. Poprzez innowacje w dziedzinie projektowania przestrzeni dla
aktywności fizycznej realizowanych w ramach programu oraz pozytywny wpływ aktywności fizycznej na
kreatywność162.

•

4.2: Generujemy innowacje. Poprzez współpracę z realizatorami tego celu na rzecz wprowadzenia
warunków dla wdrażania innowacyjnych projektów pilotażowych z obszaru aktywności fizycznej,
rozwiązujących problemy wskazane w programie, na przykład dotyczące dostępu do bazy szkolnej.

Program jest wspierany przez inne cele „Strategii#Warszawa2030”:
•

3.1: Korzystamy z atrakcyjnej przestrzeni publicznej, szczególnie w zakresie stosowania zasad
uniwersalnego projektowania, a więc także umożliwiającego wykorzystanie przestrzeni publicznej
celem aktywności fizycznej. Drugim powiązaniem jest uwzględnienie w planowaniu przestrzennym
wymogów jakości przestrzeni publicznych. Skuteczna realizacja programu będzie warunkowała
możliwość realizacji celów podniesienia odsetka liczby osób zadowolonych z jakości przestrzeni
publicznych w centrum miasta oraz w dzielnicach.

•

3.3: Korzystamy z przyjaznego systemu transportowego. Poprzez wsparcie rozwoju infrastruktury dróg
rowerowych oraz integrację funkcji aktywności fizycznej w obrębie węzłów transportowych.

Dla skutecznej realizacji programu ważne są powiązania z innymi miejskimi programami: „Poprawa jakości
ważnych przestrzeni publicznych”163 „Wspólnota”164, „Dialog”165, „Zrównoważona mobilność”166 przede
wszystkim w zakresie tworzenia nowych miejsc dla aktywności fizycznej i zachęcania do niej jako wartości
społecznej.

160

„Strategia#Warszawa2030”, Urząd m.st. Warszawy, s. 23.
„Strategia#Warszawa2030”, Urząd m.st. Warszawy, s. 32.
162 Steinberg H, Sykes E.A., Moss T., Lowery S., LeBoutillier N., Dewey A., Exercise enhances creativity independently of mood, Br J Sports Med. 1997
Sep; 31(3): 240–245
163 http://2030.um.warszawa.pl/program-dialog/, dostęp 28.08.2020 r.
164 http://2030.um.warszawa.pl/program-wspolnota/, dostęp 28.08.2020 r.
165
http://2030.um.warszawa.pl/program-dialog/, dostęp 28.08.2020 r.
166 http://2030.um.warszawa.pl/mobilnosc/, dostęp 28.08.2020 r.
161
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Program jest też narzędziem realizacji polityk miejskich:


Strategia adaptacji do zmian klimatu dla m.st. Warszawy do 2030 roku z perspektywą do 2050 roku.
Miejski plan adaptacji167: szczególnie w zakresie Pakietu 4, czyli dostosowania infrastruktury do
przewidywanych zmian klimatu. Wyrazem tego powiązania jest cel szczegółowy nr 2: „Korzystamy z
miejsc sprzyjających zrównoważonemu rozwojowi Warszawy, umożliwiających aktywność fizyczną osób
w każdym wieku”.



Polityki turystycznej m.st. Warszawy168: szczególnie w zakresie założeń rozdziałów „Turystyka szyta na
miarę miasta” oraz „Turystyka jako sfera aktywności lokalnej”. Tworzenie wysokiej jakości przestrzeni
do aktywności fizycznej, w której spotykają się mieszkańcy i turyści będzie możliwe dzięki wysokiej
jakości architekturze dla aktywności fizycznej umożlwiającej trening, odpoczynek
i socjalizację. Założenie to również wyraża cel nr 1. Dla oferty turystycznej ważny będzie też
cel nr 2, szczególnie w zakresie organizacji wydarzeń sportowych.



Polityki transformacji cyfrowej m.st. Warszawy169: szczególnie w zakresie założeń dotyczących spójności
infrastruktury informatycznej miasta, co jest podkreślone w działaniu 3.1, w którym założono integrację
systemów informacji na temat oferty aktywności fizycznej z systemem E-turystyka
oraz portalem um.warszawa.pl.



Polityki mieszkaniowej m.st. Warszawy Mieszkania 2030170: szczególnie w zakresie rozdziału 3,
„Kierunki działań wynikających z polityki mieszkaniowej” podkreślającego potrzebę wspierania
społeczności lokalnych i rozwoju zrównoważonego mieszkalnictwa.



Polityki młodzieżowej m.st. Warszawy (w przygotowaniu): szczególnie w zakresie organizacji czasu
wolnego młodzieży poprzez uczestnictwo w sporcie i rekreacji oraz zachęcania do aktywności fizycznej
młodych dorosłych (24-35 lat), wśród których spada poziom aktywności fizycznej.

Zmiany prawne niezbędne dla skutecznej realizacji programu
W procesie przygotowania programu zauważone zostały konieczne zmiany prawne dla skutecznej realizacji
programu. Do najważniejszych z nich należą:
1. Ułatwienie dostępu do infrastruktury szkolnej: aktualizacja Zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy nr
182/2018 z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie zasad współpracy szkół prowadzonych przez m.st.
Warszawa z organizacjami pozarządowymi w zakresie udostępniania bazy szkolnej.

167

http://2030.um.warszawa.pl/adaptcity/, https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/6A625AF3-D727-46DA-B606-5ACE942A456A,framelss.htm, dostęp
18.03.2021r.
168 http://2030.um.warszawa.pl/polityka-turystyczna/, https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/8FD6836D-F668-4364-953CE92412139504,frameless.htm, dostęp 18.03.2021 r.
169
http://2030.um.warszawa.pl/cyfrowa-transformacja/, dostęp 18.03.2021 r.
170 http://2030.um.warszawa.pl/wp-content/uploads/2017/03/Polityka-mieszkaniowa-Mieszkania2030.pdf, dostęp 18.03.2021 r.
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Załączniki
Zał. 1 – Katalog form aktywności fizycznych blisko domu
Zał. 2 – Zarys scenariuszy przyszłości
Zał. 3 – Ocena ryzyka (w przygotowaniu)
Zał. 4 – Karty wskaźników (w przygotowaniu)
Zał. 5 – Diagnoza sportu i rekreacji w Warszawie 2015-2019
Zał. 6 – Raport z prac nad programem
Zał. 7 – Obszary MSI w Warszawie
Zał. 8 – Koncepcja rozwoju infrastruktury (w przygotowaniu)
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