
 

 

DPr-BRM-II.0012.16.7.2022 

Protokół nr 40/VI/2022 

posiedzenia Komisji Sportu i Rekreacji 

Rady Miejskiej w Łodzi 

z dnia 20 czerwca 2022 r. 

posiedzenie wyjazdowe 

wspólne z Komisją Promocji Miasta i Współpracy Zagranicznej 

 

I. Obecność na posiedzeniu: 

stan Komisji   - 13 radnych  

obecnych   -   7 radnych  

nieobecnych  -   6 radnych  

oraz zaproszeni goście. 

Listy obecności stanowią załącznik nr 1 i 2 do niniejszego protokołu. 

Zaproszenie dla radnych na posiedzenie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

Zaproszenie dla gości na posiedzenie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

 

II. Posiedzeniu Komisji przewodniczyła: 

Przewodnicząca Komisji p. Marta Przywara.  

 

III. Proponowany porządek posiedzenia: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 

2. Informacja na temat organizacji EUSA Games 2022. 

3. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

 

III. Przebieg posiedzenia i przyjęte ustalenia. 

Przewodnicząca Komisji p. Marta Przywara powitała obecnych radnych oraz 

zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności stwierdziła quorum niezbędne do 

prowadzenia obrad i podejmowania prawomocnych uchwał i opinii.  

Następnie zaproponowała rozszerzenie porządku obrad o rozpatrzenie i zaopiniowanie 

projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie  

w drodze bezprzetargowej na okres 15 lat, części nieruchomości położonych w Łodzi przy  

ul. Rudzkiej 37 i Rudzkiej bez numeru - druk nr 154/2022.  

Przewodnicząca przedstawiła proponowany porządek posiedzenia po zmianach.  



 

2 

 

Proponowany porządek po zmianach: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 

2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej na 

okres 15 lat, części nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Rudzkiej 37  

i Rudzkiej bez numeru - druk nr 154/2022. 

3. Informacja na temat organizacji EUSA Games 2022. 

4. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

 

Ad pkt 1 - Przyjęcie porządku posiedzenia.  

Przewodnicząca Komisji p. Marta Przywara przedstawiła proponowany porządek.  

Uwag nie zgłoszono.  

 

Radni przyjęli porządek przez aklamację. 

 

Ad pkt 2 - Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej na okres 15 

lat, części nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Rudzkiej 37 i Rudzkiej bez 

numeru - druk nr 154/2022.  

Zastępca Dyrektora Wydziału Dysponowania Mieniem p. Agnieszka Andrzejewska-

Koniuszaniec omówiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.  

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

Faza pytań i dyskusji.  

Brak pytań.  

Brak głosów w dyskusji.  

 

Przewodnicząca Komisji poddała projekt uchwały pod głosowanie. 

Komisja w głosowaniu przy 7 głosach „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów 

„wstrzymujących się”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Ad pkt 3 - Informacja na temat organizacji EUSA Games 2022. 

Politechnika Łódzka p. Dominik Leżański przedstawił informację w formie prezentacji. 

Prezentacja stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

Faza pytań i dyskusji. 
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Wiceprezydent Miasta Łodzi p. Joanna Skrzydlewska: Miasto Łódź ma duże szczęście 

mogąc współpracować z takim partnerem jakim jest Politechnika Łódzka. Współpraca 

przebiega bardzo dobrze. Wszystkie nurtujące kwestie są rozstrzygnięte. Do zrealizowania 

pozostały sprawy techniczne, jak podpisanie umów, a nie domawianie się, jak dana umowa 

ma wyglądać i jej zakres. Wzajemne porozumienie było od zawsze. Udało się osiągnąć 

kompromis w wielu aspektach tak, aby obie strony były zadowolone. Politechnika jest częścią 

miasta, z czego miasto jest dumne, bo przyciąga absolwentów szkół średnich do naszego 

miasta i tutaj zaczynają oni swój etap wyższej edukacji. Mam nadzieję, że państwo radni 

zaszczycą swoją obecnością ceremonię otwarcia i będą obecni podczas całego wydarzenia 

wspólnie z władzami miasta. Oprócz tego, że jest to wspaniałe wydarzenie sportowe, 

promocyjne to przyczyni się do tego, że większa liczba studentów z innych uczelni 

europejskich będzie chciała w przyszłości odwiedzić miasto Łódź uczestnicząc w programach 

wymiany studenckiej, czy też programach dotyczących badań czy innej współpracy 

naukowej. Jest to cel, który przyświecał miastu decydując się na bycie partnerem w tym 

wielkim wydarzeniu jakim są Europejskie Igrzyska Akademickie. Dziś już wiadomo, że 

impreza dojdzie do skutku, co na początku nie było takie oczywiste. Należy mieć nadzieję, że 

oprócz rywalizacji sportowej, będzie dobra zabawa.  

Radny p. Tomasz Kacprzak: gratuluję pomysłu i ogromnego przedsięwzięcia. Jest to wielka 

szansa dla miasta, żeby się pokazać, żeby się promować. Takie imprezy zawsze zapadają  

w pamięć i ci uczestnicy, którzy przyjadą będą mieli fajne wspomnienia. Zawsze jest to jakaś 

przygoda życia, tego typu zawody. Jest to też szansa, żeby po pierwsze, pokazać łodzianom 

że można w Łodzi stworzyć bardzo ciekawe zawody europejskie, a dwa, jest to szansa żeby 

pokazać coś w kraju i w sezonie letnim. Jak powiedział pan Dominik Leżański, rektorzy nie 

chcą przyjeżdżać, bo mają wakacje i rozumiemy to, natomiast warto pokazać w Polsce, że  

w Łodzi w wakacje coś się dzieje. Nie wszyscy wyjeżdżają i można przyjechać do Łodzi  

i zobaczyć te zawody. Życzę, aby wszystko się udało i trzymam kciuki. 

Politechnika Łódzka p. Dominik Leżański: termin igrzysk dobrze zgrywa się  

z urodzinami Łodzi, bo w tym czasie w mieście będzie działo się dość dużo szczególnie  

w ostatni weekend lipca. Europejskie Igrzyska to jest praca bardzo mocno angażująca, ponad 

40 osób jest w zespole i pracuje w pełnym wymiarze. Istotne jest wsparcie wolontariuszy, 

którzy będą ciekawą reklamówką tego, jak w mieście może być, ponieważ słyszę to od byłych 

wolontariuszy z Zagrzebia, Coimbry, że oni bardzo dobrze to miasto wspominają i np. gdyby 

nie Europejskie Igrzyska Akademickie, to dużo z tych osób o takim mieście jak Coimbra by 

nie usłyszało, bo wszyscy mówiąc Portugalia myślą Lizbona, Porto Aveiro, a Coimbra nigdy 
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nie była miastem popularnym, a dzięki Europejskim Igrzyskom staje się popularna i mamy 

nadzieję, że w Polsce również tak będzie z Łodzią, że poza rankingami National Geographic, 

które na pewno powodują, że Łódź staje się bardziej rozpoznawalna, to Igrzyska w pewnej 

grupie osób również Łódź stanie się bardziej rozpoznawalnym miastem  

w Europie. 

Przewodnicząca Komisji Promocji Miasta i Współpracy Zagranicznej p. Monika 

Malinowska – Olszowy: czy jest informacja do innych miast w Polsce? Zależy nam na tym, 

aby przyszli studenci byli z innych miast w Polsce. Dobrze by było, aby młodzież mogła 

przyjechać i żeby kojarzyła Łódź akademicką ze sportem, żeby wiedziała, że jak tutaj 

przyjedzie studiować, to te drzwi sportowe dla niej się otwierają. 

Politechnika Łódzka p. Dominik Leżański: na pewno do miast takich mniejszych, ta 

informacja zapewne dociera w sposób niewystarczający, ale popracujemy nad tym, to jest 

cenna wskazówka. Jeśli chodzi o większe miasta to AZS jest takim źródłem informacji, ale tu 

mówimy już o grupie osób, które już są studentami. Czyli grupa osób związana ze sportem 

akademickim, w każdym mieście w którym jakikolwiek oddział AZS jest, ma świadomość, że 

taka impreza się dzieje. Natomiast jeśli chodzi o grupę jaką są przyszli studenci to myślę, że 

nad tym obszarem musimy jeszcze popracować.  

Przewodnicząca Komisji Promocji Miasta i Współpracy Zagranicznej p. Monika 

Malinowska – Olszowy: warto dać jeszcze tę informację do Biura Obsługi Inwestora, które 

ma u siebie Łódź Akademicką, aby zajęło się tym tematem.  

Urząd Miasta Łodzi p. Maciej Adamczyk: mogę zobowiązać się do tego, że przekażę taką 

informację. Stale współpracuję z Biurem Rozwoju Gospodarczego, z oddziałem współpracy z 

uczelniami, którzy też są włączeni w wydarzenie i jego program. Zaproponuję też współpracę 

z komitetem EUSA, tak aby zobaczyć, co jeszcze można zrobić, aby osiągnąć jeszcze większą 

korzyść. Jak najbardziej grupa związana ze środowiskiem sportowym, to grupa docelowa jeśli 

chodzi o sport akademicki.  

Przewodnicząca Komisji p. Marta Przywara: przede wszystkim chciałabym pogratulować i 

prezentacji i życzę powodzenia jeśli chodzi o wydarzenie, bo to ogrom wysiłku. Chciałabym 

dopytać o wolontariat. Czy rekrutacja wolontariuszy z zagranicy była otwarta? Czy to było na 

zasadzie, że to uczelnie, które wystawiają swoje zespoły sugerują jakiś wolontariuszy? 

Politechnika Łódzka p. Dominik Leżański: to była w pełni otwarta rekrutacja i jeśli chodzi 

o rekrutację za granicą, to w tym najbardziej nam pomagały odpowiedniki Akademickiego 

Związku Sportowego - i to tam wśród wolontariuszy, których oni mają w swojej bazie 

wolontariatu ta informacja była rozsyłana. Co ciekawe, tak jak zawodnicy reprezentują 
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wyłącznie europejskie uczelnie, tak wolontariusze są i ze wschodu, jest kilku z Egiptu, więc ta 

grupa wolontariuszy z zagranicy jest dosyć szeroka. Na pewno najwięcej jest Polaków, a jeśli 

chodzi o zagranicę, to zaraz to sprawdzę.  

Przewodnicząca Komisji p. Marta Przywara: cieszy fakt, że pani prezydent znalazła środki 

na działania inwestycyjne, które posłużą łodzianom przez kolejne lata. Chciałabym zapytać, 

jakie to były dokładnie inwestycje? Szatnie w hali na ul. Skorupki? 

Wiceprezydent Miasta Łodzi p. Joanna Skrzydlewska: Anilana, Klub Sportowy Społem  

i hala na ul. Skorupki. Są to trzy obiekty, które otrzymały środki w ramach rozwoju bazy 

sportowej. W części już te remonty się zakończyły, a w części jeszcze trwają, ale myślę, że 

maksymalnie do 10 dni roboczych wszystko będzie zrealizowane. Z roku na rok Miasto 

zwiększa kwotę środków na takie zadania i mam nadzieję, że w przyszłym roku również uda 

się zwiększyć liczbę obiektów sportowych. Mamy piękne stadiony, z czego się wszyscy 

bardzo cieszymy, ale nie możemy zapominać o reszcie naszych obiektów, które wymagają 

interwencji z racji swoich lat.  

Przewodnicząca Komisji p. Marta Przywara: a jeśli chodzi o kwoty? 

Wiceprezydent Miasta Łodzi p. Joanna Skrzydlewska: Anilana – remont szatni 45 000 zł, 

poprawa bezpieczeństwa w hali sportowej 45 000 zł, Klub Sportowy Społem – remont szatni, 

sanitariatów i korytarza 81 000 zł, wymiana drzwi wejściowych wewnętrznych 6 000 zł, plus 

remonty, których nie jestem w stanie podać kwotowo, ponieważ większość tych prac została 

wykonana przez pracowników, którzy na co dzień pracują w Miejskim Ośrodku Sportu  

i Rekreacji. 

Przewodnicząca Komisji Promocji Miasta i Współpracy Zagranicznej p. Monika 

Malinowska – Olszowy: jeśli chodzi o zawodników z Białorusi i Rosji, to rozumiem, że nie 

biorą oni udziału w igrzyskach? 

Politechnika Łódzka p. Dominik Leżański: zmieniliśmy zasady dostępu do Igrzysk, 

formalnie zmieniła to EUSA. Wcześniej zawodnicy z Rosji i Białorusi wykazali swoją 

deklarację jeszcze przed 24 lutego br. i pod koniec lutego, czy na początku marca taka 

uchwała została podjęta. Plus drugim obszarem wsparcia, jeśli chodzi o kwestie związane ze 

wsparciem po rozpoczętej wojnie w Ukrainie, to jedno to było wykluczenie Rosjan  

i Białorusinów, a drugie to umożliwienie przyjazdu ponad 250 reprezentantom Ukrainy bez 

ponoszenia opłat. Te opłaty zostały wpisane w nasze koszty. Ze strony EUSA jedyne jakby 

wsparcie w tym zakresie było takie, że oni w ramach tych osobodób, bo tam jest taki sposób 

rozliczania, że za każdą osobodobę uczestnik musi zapłacić 70 euro, z czego 15 euro wędruje 

do EUSA. To oni zadeklarowali, że nie będą oczekiwać rozliczenia tych 15 euro, które idzie 
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do EUSA, natomiast pozostała część kosztów pozostała u nas w Politechnice Łódzkiej, ale 

myślę, że to jest taki cel, o którym nie ma dyskusji.  

Radny p. Michał Olejniczak: cieszy, że te Igrzyska odbędą się w Łodzi, wiadomo że 

beneficjentem będzie miasto. Nie tylko tutaj przyjadą sportowcy, ale też inwestorzy  

i sponsorzy, którzy wiadomo, że wędrują za sportowcami. Może warto, żeby miasto 

angażowało się i rozmawiało z tym sponsorami i inwestorami. Bo wiadomo, że sport łączy 

ludzi przyciąga inwestorów, którzy się w jakiś sposób promują. Więc warto, aby miasto się 

zaangażowało i rozmawiało z tymi sponsorami, ewentualnie inwestorami o to, by te środki 

finansowe pozyskiwało miasto, pokazywanie walorów naszego miasta też jest tutaj kluczowe. 

Taka sugestia, abyśmy byli beneficjentami jeżeli chodzi o inwestorów, którzy na pewno do 

miasta przybędą. 

Urząd Miasta Łodzi p. Maciej Adamczyk: to jak najbardziej słuszna sugestia, żeby uzyskać 

też tą pośrednią korzyść, tu Biuro Rozwoju Gospodarczego jest zaangażowane w ten temat, 

także w momencie, gdy wiemy, też dlatego współpracujemy, gdy wiemy, że sponsor, 

inwestor, osoby przyjeżdżają na miejsce żeby troszkę rozłożyć parasol i dodatkowo 

zaopiekować się także z naszej strony. Bo to są i sponsorzy, i inwestorzy, też organizatorzy 

kolejnych imprez. Też miasta czy regiony, więc generalnie grono, które przyjedzie do Łodzi  

i które po pierwsze ma pewnego rodzaju program dla obserwatorów, no ale które będzie 

korzystać i z samej imprezy, ale mamy nadzieję, że też korzystać będzie z miasta.  

Politechnika Łódzka p. Dominik Leżański: uzupełniając to, co powiedział Maciek, tego na 

prezentacji nie było, ale przed ceremonią otwarcia jest spotkanie, prawdopodobnie  

w Orientarium, na które super vipowie przyjadą, będą zaproszeni i myślę, że tam też będzie 

idealna przestrzeń do tego, żeby takie rozmowy prowadzić i ten program obserwatorów 

również przewiduje wizytę, to jest takie spotkanie inauguracyjne, przed ceremonią otwarcia.  

Politechnika Łódzka p. Ewa Brochocka: trochę ubolewam, że nie będzie konferencji 

rektorów, bo jednym z tematów miał być temat wsparcia sportu akademickiego. Tutaj mamy, 

nie powiem, że kłopoty, ale wiadomo, że pieniądze idą z subwencji uczelnianej i to wsparcie 

jest potrzebne, brakuje finansów i może przy okazji coś dobrego wyniknie dla nas. Bo jest 

impreza akademicka i mówimy o sporcie akademickim.  

Przewodnicząca Komisji Promocji Miasta i Współpracy Zagranicznej p. Monika 

Malinowska – Olszowy: czy są jeszcze jakieś potrzeby, coś trzeba wyjaśnić, czy są jakieś 

wyzwania? 

Politechnika Łódzka p. Dominik Leżański: wydaje mi się, że z naszej perspektywy na tyle 

dużo rozmów odbyliśmy z panią prezydent, szukania rozwiązań do różnego obszaru, bo czy 
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to te remonty, czy kwestie specjalnych linii organizowanych przez ZDiT, czy kwestie kosztu 

wynajmu obiektów MOSiR, dla nas oczywiście idealnym rozwiązaniem byłoby gdybyśmy nie 

płacili za usługi, które są realizowane przez miasto. Nawet w pół słowa nie pojawiło się to 

stwierdzenie, więc sumarycznie miasto powinno być raczej zadowolone z tego układu, 

Politechnika trochę mniej, ale ja zawsze mówię, że jeśli ktoś mówi „a” – nawet 

instytucjonalnie, to ktoś inny nawet instytucjonalnie, ale w ramach tej samej instytucji musi 

powiedzieć „b”, więc to jest taka odpowiedzialność instytucji, która podjęła się deklaracji - 

czy drugi raz chcielibyśmy organizować Europejskie Igrzyska Akademickie? Tego nie wiem. 

Na pewno nie w okolicznościach związanych z covidem i wojną, bo jak wspomniałem model 

finansowy tej imprezy jest bardzo słaby i jakby marka Europejskich Igrzysk Akademickich 

stworzona przez EUSA, to nie jest jeszcze ta marka, które niesie za sobą stałych sponsorów 

tak, jak to jest nawet na Uniwersjadzie, gdzie jest pewna grupa stałych sponsorów, którzy za 

tą imprezą podążają. Więc na pewno EUSA tutaj musi mocno popracować nad tym,  

a podejmując kolejne decyzje, czy to uczelnia, czy miasto w zakresie, a pani prezydent bardzo 

wnikliwie zawsze analizuje te imprezy sportowe, myślę że czasem trzeba to jeszcze raz 

przemyśleć, zastanowić się czy ten model biznesowy, który początkowo jest przedstawiany 

jako super fantastycznie, będzie wspaniale, czy on jest realny na etapie przedstawiania. Bo ja 

pamiętam te rozmowy w 2018 r. gdzie na tej imprezie wszyscy mieli zarobić, tylko finalnie 

okazuje się, że to wygląda zdecydowanie inaczej. Musimy pamiętać, że te okoliczności są 

trudne, bo jest to pierwsza impreza od 2019 r. w takiej skali. Po drodze nikt nie przewidział, 

że będzie covid, że będzie wojna i że będziemy mieć inflację na poziomie 14% w Polsce,  

a realną pewnie w zakresie usług, które my akurat mamy, to są takie usługi, które akurat są 

wyższe, bo tak to się niestety ułożyło. Więc, to nie jest też pora na to żeby narzekać, bo jakby 

nie jest żadnym naszym celem, wzięliśmy na siebie tą odpowiedzialność i ta impreza będzie 

zorganizowana wydaje mi się, że na bardzo wysokim poziomie, bo są takie obszary, gdzie 

można szukać oszczędności, ale są takie gdzie tych oszczędności nie można szukać, bo 

najważniejsze co można zrobić na tym etapie, gdzie już podjęliśmy decyzję, że organizujemy 

Igrzyska, to zorganizować je dobrze, żeby przynajmniej uzyskać ten efekt, że ktoś tutaj do 

tego naszego miasta i uczelnię wróci, a nie zrobić tylko po to, żeby powiedzieć, że zrobiliśmy. 

Są takie obszary, gdzie można oszczędzać, i takie gdzie oszczędzać się nie da. I, np. dlatego 

ten branding jest na tyle duży, no bo ktoś mógłby powiedzieć, jeśli obcinać koszty to 

najprościej z marketingu i brandingu. Oczywiście, tylko wtedy jeśli byśmy obcięli te koszty 

do poziomu zero marketingu i brandingu, to już tak naprawdę żadna wartość nie zostałaby tej 

imprezie. Tylko tyle, że ci ludzie by przyjechali, odbyli zawody i pojechali, a nam zależy na 
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tym, żeby tutaj wrócili, więc zdrowy rozsądek jest tutaj kluczowy w zakresie organizacji tego 

wydarzenia. 

Wiceprezydent Miasta Łodzi p. Joanna Skrzydlewska: ja tylko przypomnę, że miasto 

poniosło koszty opłaty licencyjnej w wysokości 300 000 euro. To jest prawie 10% wartości 

całego budżetu Wydziału Sportu, więc gdybym miała więcej, to może bym była bardziej 

hojna niż jestem. Trzeba się obracać w tych realiach w jakich funkcjonujemy i sytuacja dla 

nas wszystkich nie jest łatwa i prosta, bo covid, wojna, inflacja na pewno nie pomagają przy 

realizacji tego wydarzenia, ale mam nadzieję, że przyszły rok będzie lepszy. Staram się być 

optymistką. Jeśli chodzi o budżet Wydziału Sportu, to co roku mamy więcej środków, ale 

jeszcze brakuje abyśmy osiągnęli ten pułap o jakim marzymy, aby ta kołdra nie była za 

krótka. Będziemy jeszcze przekonywać, aby w projekcie budżetu na przyszły rok kwoty na 

poszczególne zadania jeszcze zwiększyć. Jeżeli to znajdzie uznanie, to będzie to na pewno 

dobrym krokiem, jeżeli chodzi o rozwój sportu, wspieranie szkolenia dzieci i młodzieży. To 

jest nasze podstawowe zadanie. Nie możemy też zapominać o wspieraniu klubów ligowych, 

remontach, modernizacji, a także stypendiach, które się pojawiły w tym roku, po dłuższej 

przerwie.  

Politechnika Łódzka p. Dominik Leżański: dlatego ja myślę, że w przyszłym roku ten 

budżet będzie większy, a pamiętajmy, że sport akademicki, to również młodzież, czyli ta 

grupa docelowa o której pani prezydent wspomniała, czyli na to wsparcie sportu 

akademickiego będziemy mogli w przyszłym roku liczyć. My w tym roku byliśmy bardzo 

wyrozumiali jeśli chodzi o negocjacje finansowe, dla pokazania skali tej imprezy, nie 

włączając tych 300 tysięcy euro, to ten budżet imprezy oscyluje w około 25 – 26 milionach 

złotych, więc jest to bardzo duża impreza jeśli chodzi o skalę tego budżetu. Wpłaty 

uczestników, to jest netto na poziomie 9 milionów. Więc te pierwsze dwa lata mamy 

zamknięte, został ten rok, koszty około 20 milionów, wpłaty około 9 milionów, wiec to jest 

11 milionów, które musimy pozyskać. Częściowo je pozyskujemy i mam nadzieję, że uda 

nam się pozyskać tak, żeby ten budżet zamknąć. Chciałbym, aby państwo docenili postawę 

pana rektora, mojego szefa, że jednak nie będzie się z miastem upierał w zakresie tego, że 

jeśli nawet nie macie, to musicie nam te obiekty dać za darmo, bo inaczej nie zrobimy 

Igrzysk, tylko zależy nam na długofalowej współpracy i to jest jeden z obszarów współpracy, 

a nie przy jednym obszarze będziemy przeciągać tę linę o 300 tysięcy złotych, a w dziesięciu 

innych obszarach będą gorsze relacje, więc jest to niezwykle istotne. Cieszę się, że mamy 

takiego łącznika w postaci Moniki, która pracuje u nas na uczelni i jest prodziekanem i jest 

radną miejską, bo to zawsze można żartować, że to nasz człowiek w Urzędzie Miasta,  
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a jednocześnie Urzędu Miasta wewnątrz Politechniki, więc ta współpraca jest niezwykle 

istotna.  

Politechnika Łódzka p. Ewa Brochocka: może państwo zechcieli by nas wesprzeć  

w zakresie strojów sportowych. My, jako uczelnia, wystawiamy kilka reprezentacji i może 

tutaj jakieś wsparcie? Po co czekać do przyszłego roku? Jest to koszt rzędu 15 -20 tysięcy 

złotych. Można by umieścić logo na koszulkach i zaprezentować się w szerszym, 

międzynarodowym gronie.  

Radny p. Tomasz Kacprzak: a prywatne, łódzkie firmy nie są zainteresowane? 

Politechnika Łódzka p. Ewa Brochocka: odzywałam się do kilku firm, ale za darmo nic nie 

zrobią, jak zamówię stroje, to zniżki jakieś zaproponują.  

Radny p. Tomasz Kacprzak: ja mówię o firmach, które mogłyby sponsorować stroje. 

Dzisiaj dla nas 15 – 20 tysięcy to jest i dużo i mało, bo te pieniądze są potrzebne też na inne 

wydatki, natomiast dla niektórych firm ta promocja mogłaby być fajnym wydarzeniem  

i można potem wrzucić fajne zdjęcia na socjal media firmowe. 

Politechnika Łódzka p. Ewa Brochocka: rozmawiam z dwiema firmami. Jak dotąd nie ma 

jeszcze odpowiedzi.  

Politechnika Łódzka p. Dominik Leżański: to znaczy stroje na pewno będą, bo jeżeli nie 

znajdzie się sponsor, to pokryjemy z kosztów organizacji tej imprezy, bo trudno żeby uczelnia 

gospodarz miała słabe stroje. Na pewno zupełnie inaczej wygląda i czuje się ta reprezentacja 

jeśli ma sponsora. Uzupełnię, że wśród wolontariuszy będzie 34 Węgrów i 21 

Portugalczyków. 

Przewodnicząca Komisji p. Monika Malinowska – Olszowy: może można byłoby coś 

pomyśleć, żeby było logo miasta. Można mieć prośbę do pani prezydent o zastanowienie się 

tylko? 

Przewodnicząca Komisji p. Marta Przywara: ja bym to pytanie raczej zaadresowała do 

Biura Rozwoju Gospodarczego.  

Urząd Miasta Łodzi p. Maciej Adamczyk: ja zamieniłem dwa słowa z Biurem Rozwoju 

Gospodarczego nie na temat strojów, ale na inny temat i w tym momencie przedsiębiorcy byli 

wcześniej skoncentrowani na covidzie, teraz na wojnie w Ukrainie więc o tyle to jest 

problematyczne, żeby znaleźli jakieś środki, które pomogłyby innym, czy organizacjom, czy 

przy organizacji innego typu wydarzeń. Więc akurat jeśli chodzi o Biuro Rozwoju, to ten 

wątek był poruszany i może być ciężej. Oczywiście zakładamy, że są firmy w Łodzi, czy 

regionie, które są producentami, ale domyślam się, że dla nich to też musi być jakiś rachunek 

biznesowy i jakaś wartość.  
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Wiceprezydent Miasta Łodzi p. Joanna Skrzydlewska: czy pani się kontaktowała z Tico? 

Politechnika Łódzka p. Ewa Brochocka: z Tico nie, ale z trzema innymi firmami, które 

szyją.  

Wiceprezydent Miasta Łodzi p. Joanna Skrzydlewska: to jest łódzka firma, która szyje 

bardzo dużo strojów sportowych i może warto było by się do nich zwrócić. My też 

skontaktujemy się z prezesem tej firmy, bo go bardzo dobrze znamy.  

Przewodnicząca Komisji p. MPrzywara: taką zaangażowana firmą jest również TME. 

Sponsoruje różne wydarzenia.  

Politechnika Łódzka p. Paula Leśniewska: zarówno z Tico mieliśmy okazję rozmawiać  

o współpracy przy Europejskich Igrzyskach Akademickich, jak i z TME, które odmówiło, 

ponieważ wchodzi w Urodziny Łodzi, więc nie są w stanie zaangażować się w dwie duże 

imprezy. Bardzo dużo firm jest na liście, z którymi rozmawialiśmy o współpracy i te 

argumenty, o których powiedział Dominik są najważniejszymi do odmów. 

Wiceprezydent Miasta Łodzi p. Joanna Skrzydlewska: ja tego Tico nadal będę się 

trzymać, bo czym innym jest wsparcie finansowe imprezy, a czym innym wsparcie finansowe 

strojami, które produkują. Mogą powiedzieć, że nie zarabiają tylko uszyją po kosztach lub 

znacznie obniżą. 

 

Innych pytań nie zadano i głosów w dyskusji nie zabrano. 

 

Ad pkt 4 – Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

Spraw wniesionych i wolnych wniosków nie zgłoszono. 

 

Przewodnicząca Komisji p. Marta Przywara podziękowała za udział w obradach  

i zamknęła posiedzenie Komisji. 

 

 

  Protokół sporządziła      Przewodnicząca Komisji 

 

Magdalena Czerkawska              Marta Przywara 

 


