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Notatka informacyjna

Piłka nożna w badaniach statystycznych 1
Badania klubów sportowych pokazują, że od wielu lat piłka nożna jest najpopularniejszym
sportem w Polsce. W 2010 r. we wszystkich klubach sportowych, łącznie z uczniowskimi klubami
sportowymi i klubami wyznaniowymi, liczba ćwiczących piłkę nożną przekraczała ponad trzykrotnie
liczbę ćwiczących drugi pod względem popularności sport w Polsce – piłkę siatkową, stanowili oni
36,9% ogólnej liczby 934 822 ćwiczących w klubach sportowych.
Wykres 1. Ćwiczący piłkę nożnąa na tle innych sportów w klubach sportowych w 2010 r.
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Łącznie z piłką nożna plażową i piłką nożną halową.

Największy odsetek ćwiczących piłkę nożną odnotowano w województwie opolskim (49,1%
wszystkich ćwiczących) i podkarpackim (44,9%), natomiast najmniejszy w województwie podlaskim
(25,6 %) i mazowieckim (27,7%).
Najwyższym wskaźnikiem uprawiających piłkę nożną w przeliczeniu na 1000 mieszkańców
mogły pochwalić się województwa – podkarpackie (17,4) i małopolskie (13,1). Wskaźnik ten był
najniższy w województwach mazowieckim (5,7) i pomorskim (6,6).
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Notatka prezentuje wyniki badania statystycznego klubów sportowych (formularz KFT-1), realizowanego co dwa lata (ostatnie
za 2010 r.), polskich związków sportowych (formularz KFT-2) realizowanego corocznie oraz badania obiektów sportowych
(formularze KFT-OB/a i KFT-OB/b), zrealizowanego po raz pierwszy za 2010 r. - kolejne edycje planowane co cztery lata, a
także danych administracyjnych.

Mapa 1. Ćwiczący piłkę nożnąa w klubach sportowych na 1000 mieszkańców
według województw w 2010 r.
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Łącznie z piłką nożną plażową i piłką nożną halową.

W 2011 r. liczba klubów zrzeszonych w Polskim Związku Piłki Nożnej (PZPN), wykazanych
w badaniu polskich związków sportowych, wyniosła 6913, co stanowiło 40,7% wszystkich klubów
zrzeszonych w polskich związkach sportowych. Od roku 2007, w którym ogłoszono decyzję o przyznaniu
Polsce i Ukrainie prawa do organizacji EURO 2012, ich liczba wzrosła o 4,3%.
Wykres 2. Kluby zrzeszone w PZPN w latach 2007-2011
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W 2011 r. w polskich związkach sportowych zrzeszonych było prawie 800 tys. sportowców.
PZPN wykazał ponad 530 tys. zawodników i 8 tys. zawodniczek (67,5% ogółu zawodników w polskich
związkach sportowych). Na przestrzeni ostatnich lat widoczny jest, w sporcie seniorskim, wzrost
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zainteresowania piłką nożną wśród mężczyzn - liczba zawodników w przeciągu ostatnich pięciu lat
wzrosła o ponad połowę. Wśród kobiet również widać rosnące zainteresowanie, po spadku liczby
zawodniczek w latach 2008 i 2009, odnotowano ponownie wzrost.

Wykres 3. Zawodnicy – seniorzy zarejestrowani w PZPN w latach 2007-2011
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Znaczący przyrost odnotowano także wśród młodzieży zrzeszonej w PZPN. Porównując rok 2011
do roku 2007 wzrost wyniósł 157%. Wśród juniorów (liczonych łącznie z juniorami młodszymi,
młodzikami i dziećmi), widoczna jest podobna tendencja, jak wśród seniorów – ich liczba systematycznie
wzrasta, z wyraźnym skokiem w ostatnim badanym roku. Również wśród juniorek widoczny jest
dynamiczny wzrost, po znacznym spadku w roku 2008. W ostatnim badanym roku w PZPN liczba
juniorów była o 15% wyższa niż liczba seniorów.
Wykres 4. Zawodnicy – juniorzy zarejestrowani w PZPN w latach 2007-2011
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Według danych PZPN w 2011 r. selekcjonerzy wytypowali 314 członków kadry narodowej.
Powołania do reprezentacji seniorskich otrzymało 101 mężczyzn i 29 kobiet. Do kadr juniorskich
powołano 109 juniorów i 75 juniorek.
W 2011 r. licencje sędziowskie PZPN posiadało 9469 osób (22,5% wszystkich arbitrów
sportowych), w tym 25 sędziowską klasę międzynarodową. W układzie wojewódzkim najwięcej sędziów
piłki nożnej było w województwach: śląskim (1316 osób, co stanowiło 13,9% wszystkich arbitrów
piłkarskich) i małopolskim (1212 osób, 12,8%). Uprawnienia szkoleniowe posiadało 12 265 osób (45,9%
wszystkich osób zarejestrowanych w związkach sportowych z uprawnieniami szkoleniowymi), w tym:
trenerskie - 8626 (59,0%), instruktorskie - 3639 (30,1%). Najwięcej osób zajmujących się szkoleniem
było w woj. śląskim - 14%, najmniej w woj. podlaskim - 2% wszystkich posiadających uprawnienia.
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Wykres 5. Trenerzy i instruktorzy piłki nożnej w Polsce w 2011 r.
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W polskich i okręgowych związkach sportowych przeprowadzono w 2011 r. łącznie 808 kursów
kwalifikacyjnych, specjalistycznych i ogólnych dla sędziów oraz kadry szkoleniowej. Zagadnieniom
z zakresu piłki nożnej poświęcono 72 szkolenia (8,9%). W zorganizowanych kursach o tematyce
piłkarskiej wzięło udział 10 925 osób, co stanowiło 38,6% wszystkich uczestniczących w kursach, w tym
8,4% na szczeblu ogólnokrajowym.
W 2010 r. sportowcy w Polsce mieli do dyspozycji 2238 stadionów, spośród których 64% to
stadiony

piłkarskie,

a

32%

stadiony

wielofunkcyjne.

Najwięcej

stadionów

funkcjonowało

w południowych województwach Polski – w województwach podkarpackim (13,7%,) małopolskim
(11,1%), dolnośląskim (8,4%) i śląskim (7,6%), oraz w województwach wielkopolskim (9,3%)
i mazowieckim 7,5%, najmniej natomiast w podlaskim, lubuskim i świętokrzyskim (odpowiednio 2,1%,
2,7%, 3,4%). Wśród stadionów dominowały te, które posiadały do 3000 miejsc (93,3%). Spośród
wszystkich stadionów ponad 61% posiadało homologację 2, a 32% było dostosowanych dla potrzeb osób
niepełnosprawnych. Większość (ponad 67%) była obiektami nowymi - została zbudowana lub znacznie
zmodernizowana po 2000 r., a 80% po roku 1990 r. Nadal jednak ponad 4% tych obiektów sportowych
w kraju pochodzi sprzed 1960 r.

2

Certyfikat wydany przez odpowiedni organ (okręgowy lub polski związek sportowy, sportową federację międzynarodową itp.).
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Mapa 2. Stadiony i boiska do gier wielkicha na 10 tys. mieszkańców
według województw w 2010 r.
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Bez przyszkolnych boisk piłkarskich.

W latach 2011 - 2012 r. oddano w Polsce do użytku kolejne stadiony, które posiadają powyżej
40 000 miejsc siedzących. Jest ich obecnie w Polsce 5 – Chorzów (obecnie modernizowany), Poznań,
Gdańsk, Wrocław i Warszawa.
Ponad dwukrotnie więcej niż stadionów odnotowano w Polsce boisk do gier wielkich (5478).
Niemal wszystkie to boiska piłkarskie (99,2%). Spośród wszystkich boisk nawierzchnię syntetyczną
posiadało jedynie 14,9%. Podobnie jak w przypadku stadionów, najwięcej boisk do gier wielkich
znajdowało się w południowych województwach Polski – w dolnośląskim (13,9%), śląskim (10,0%),
małopolskim (11,1%) i podkarpackim (7,7%) oraz w województwie wielkopolskim (11,2%). Ponad 62%
tych obiektów zostało zbudowanych lub znacznie zmodernizowanych po 2000 r. Należy jednak pamiętać
również o boiskach do piłki nożnej funkcjonujących przy szkołach. Według Systemu Informacji
Oświatowej było ich aż 10,3 tys., a więc prawie dwukrotnie więcej niż boisk piłkarskich pozaszkolnych.
Wpływ na rozwój infrastruktury piłkarskiej w ostatnich latach ma program „Moje Boisko – Orlik
2012” prowadzony przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. W latach 2008-2011 do użytku oddano 2271
obiektów3. Najwięcej - 11,7% w woj. wielkopolskim, najmniej w opolskim - 2,1 % i świętokrzyskim 2,2%.
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9,8 mln dzieci i młodzieży.
Notatkę opracowano w Wydziale Statystyki Turystyki i Sportu GUS oraz Ośrodku Statystyki Sportu i Turystyki US w Rzeszowie.
Tel. (22) 449 4002.
W skład kompleksu wchodzą: boisko piłkarskie, boisko wielofunkcyjne - do siatkówki i koszykówki oraz zaplecze sanitarno-szatniowe.
Dane Departamentu Rozwoju i Promocji Sportu MSiT uwzględniają tylko korzystających z kompleksów „Moje Boisko – Orlik
2012”, które brały udział w programie „Animator – Moje Boisko Orlik 2012”.
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