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Polskie Związki Sportowe, Wojewódzkie 
Interdyscyplinarne Stowarzyszenia 
Sportowe, Wojewódzkie Związki Sportowe  
i inne podmioty 

 Wg. rozdzielnika – sporty finałów  
 XXVI Ogólnopolskiej Olimpiady 
 Młodzieży w sportach letnich  

 
Dot. Odstąpienia od przygotowań i organizacji XXVI Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach 

letnich „Łódzkie 2020”. 
 

Szanowni Państwo 
 

Łódzka Federacja Sportu na podstawie informacji uzyskanych od Polskich Związków Sportowych 
bloku sportów letnich Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, w dniu 18 czerwca 2020 r. pisemnie 

poinformowała Gospodarza tej imprezy (Marszałka Woj. Łódzkiego), o sytuacji związanej z przygotowaniem i 
organizacją tej imprezy ( w tym braku udziału w finałach zawodników kilku sportów). W piśmie tym zwróciliśmy 
również uwagę na upływający czas i w związku z tym na zagrożenie wykonania tej imprezy przez Nasze 
stowarzyszenie oraz na brak umowy między stronami. 
W efekcie w dniach 22 i 23 czerwca 2020 r. odbyły się spotkania władz Zarządu Woj. Łódzkiego i Zarządu 
ŁFS, przedmiotem których była ocena możliwości zabezpieczenia medycznego, sanitarnego i organizacyjnego 
( w tym m.in. transportu uczestników, zakwaterowania i wyżywienia, przygotowania, zabezpieczenia obiektów 
i sprzętu w czasie zawodów). Strony wspólnie wypracowały w formie Porozumienia stanowisko, w którym 
Odstępują od podpisania Umowy na przygotowanie i organizację XXVI Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży                

w sportach letnich „Łódzkie 2020”. Zarząd Federacji na swym posiedzeniu w dniu 23 czerwca 2020 r. 
przyjął w formie Uchwały proponowaną treść tego Porozumienia. 
Warunkiem oficjalnego poinformowania zainteresowanych o tej Decyzji było umieszczenie 
komunikatu na stronie Urzędu Marszałkowskiego Woj. Łódzkiego i przesłania tej informacji przez 
Gospodarza tej imprezy do Ministra Sportu.. 
W związku z umieszczeniem i przekazanym tych informacji, Zarząd Federacji wspólnie z Władzami 
Woj. Łódzkiego, kierując się odpowiedzialnością i bezpieczeństwem uczestników oraz osób 
towarzyszących, członków ich rodzin, osób pracujących i współpracujących przy organizacji 
zawodów w ramach OOM, w związku z ogłoszonym Stanem Epidemii,  oraz obowiązujących w tym 
zakresie przepisów prawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych, a także przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia 
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii  oraz 
przepisów, zaleceń Ministerstwa Sportu, Głównego Inspektora Sanitarnego a także innych w 
zakresie Epidemii, Odstępują od podpisania Umowy na organizację i przeprowadzenie 
zawodów finałowych XXVI Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach letnich „Łódzkie 
2020” przez Łódzką Federację Sportu.  
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Tym samym Łódzka Federacja Sportu, nie ma podstawy do złożenia stosownego Wniosku                                       
o dofinansowanie tej imprezy sportowej ze środków Ministerstwa Sportu. 
 
           Obecna sytuacja, rok 2020 i panująca Epidemia CVOVID-19 na całym Świecie zmusiła                               
wiele organizacji / podmiotów do zmiany lub wręcz zaniechania wielu przedsięwzięć, w tym i wielu imprez 
sportowych.  
Wiele zawodów międzynarodowych z Igrzyskami Olimpijskimi na czele zostało odwołanych,                                         
lub przełożonych na inne terminy lub na rok 2021.  
Wyrażamy nadzieję, że odpowiedzialne, przemyślane i poparte wnikliwą analizą zagrożeń, stanowisko 
Władz Woj. Łódzkiego i Łódzkiej Federacji Sportu, nie wpłynie na System Sportu Młodzieżowego                             
oraz na utrzymanie w przyszłości tego rodzaju imprezy sportowej (Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży),                          

jako ważnego sportowego święta młodych sportowców, w której przygotowanie zawsze zaangażowanych jest wiele 
podmiotów, administracji rządowej, samorządów wojewódzkich i lokalnych, Polskich, Wojewódzkich Związków 
Sportowych i całego środowiska sportowego. 
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