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dotyczącego wspierania aktywności sportowej kobiet na terenie m.st. Warszawy 
uprzejmie informuję, iż poruszony przez Pana problem dyskryminacji ze względu na 
płeć w sporcie pozostaje w obszarze mojego zainteresowania.

Dziękuję, że Pan Rzecznik docenił podjęte już przeze mnie działania na rzecz 
przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na płeć w postaci wdrożenia programu 
„Warszawa dla kobiet”. Pakiet na rzecz ochrony praw kobiet był pierwszym i jest 
jednym z najważniejszych punktów programu „Warszawa dla wszystkich”. 
Elementem przedmiotowego programu będzie, opracowany przez Pełnomocniczkę 
Prezydenta m.st. Warszawy ds. kobiet, plan działań na rzecz kobiet, który zawierać 
będzie również zakres działań w obszarze wspierania aktywności sportowej kobiet na 
terenie m.st. Warszawy. Nie ulega wątpliwości, że należy zapewnić dziewczynkom 
i kobietom równe szanse w zakresie możliwości aktywnego uczestnictwa w sporcie 
oraz realizacji ich pasji czy aspiracji zawodowych związanych ze sportem. Tym 
samym zrealizowany zostanie Pana postulat dotyczący opracowania lokalnej polityki 
wspierania kobiet, marginalizowanych czy narażonych na dyskryminację w niektórych 
dziedzinach sportu.

Odnosząc się do Pana rekomendacji w zakresie przeprowadzenia analizy 
dostępności obiektów sportowych podległych m.st. Warszawy, w związku z niskim 
odsetkiem dziewczynek i kobiet aktywnych sportowo, w następnym roku Urząd m.st. 
Warszawy planuje przeprowadzenie pogłębionych badań społecznych w zakresie
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barier, które ograniczają aktywność sportową dziewczynek i kobiet. W roku ubiegłym 
przeprowadzono badanie pn. „Aktywność sportowa warszawiaków w 2018 r.”. Wyniki 
badania potwierdzają, że większą aktywnością fizyczną wykazują się mężczyźni -  
55% z nich podejmuje aktywność fizyczną przekraczającą 30 minut. Wśród kobiet 
odsetek ten wynosi 38%. Jeżeli chodzi o inne grupy szczególnie wrażliwe na 
dyskryminację, na zlecenie Urzędu m.st. Warszawy przeprowadzono w 2014 r.
i 2017 r. audyty architektoniczne pływalni miejskich pod kątem ich dostępności dla 
osób z niepełnosprawnościami, po których zostały wdrożone zalecenia wynikające 
z audytu. Obecnie na bieżąco monitorowane są dane na temat dostępności miejskich 
obiektów sportowych przez Pełnomocniczkę Prezydenta m.st Warszawy ds. 
dostępności. Przygotowywane są także „Standardy obsługi osób 
z niepełnosprawnościami w obiektach sportowych zarządzanych przez jednostki 
organizacyjne m.st. Warszawy działające w zakresie sportu i rekreacji”, które zawierać 
będą zbiór zasad, wymagań technicznych mających na celu tworzenie optymalnych 
warunków umożliwiających osobom z niepełnosprawnościami zwiększenie 
uczestnictwa w różnych formach aktywności sportowej.

W związku z rosnącym zainteresowaniem różnych grup społecznych ofertą 
bezpłatnych boisk wybudowanych w ramach programu „Moje Boisko - Orlik 2012”, 
Urząd m.st. Warszawy pracuje nad ujednoliceniem zasad korzystania z tych boisk. 
Naszym celem jest, aby przygotowywane zasady korzystania z miejskich obiektów 
sportowych uwzględniały interesy i potrzeby wszystkich grup. Dołożymy wszelkich 
starań, aby wyrównać szanse dziewczynek i chłopców w dostępie do miejskich 
obiektów sportowych oraz zachęcić dziewczynki do większego zaangażowania 
w zajęcia sportowe. Mamy nadzieję, że wypracowane rozwiązania przyczynią się do 
wyeliminowania sytuacji jaka miała miejsce w Ośrodku Sportu i Rekreacji m.st. 
Warszawy w Dzielnicy Mokotów.

Ponadto, w przyszłym roku, planowane jest wdrożenie pilotażu projektu, który 
miałby na celu popularyzację wśród dziewczynek i kobiet, zdominowanej przez 
chłopców i mężczyzn, dyscypliny sportu jaką jest piłka nożna.

Mając na uwadze powyższe, proszę przyjąć niniejsze wyjaśnienia jako dowód 
mojego pełnego zaangażowania w działania na rzecz zapewnienia realizacji zasady 
równego traktowania kobiet i mężczyzn, w tym wypadku, w obszarze aktywności 
sportowej.
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