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Przedmowa
Przekazujemy Państwu Zeszyt metodologiczny Statystyka sportu przygotowany przez pracowników
Ośrodka Statystyki Sportu i Turystyki Urzędu Statystycznego w Rzeszowie.
Celem opracowania jest przedstawienie metodologii badań Głównego Urzędu Statystycznego w dziedzinie
sportu obejmujących badania „Sport” oraz „Uczestnictwo w sporcie i rekreacji ruchowej”. Badanie „Sport”
dotyczy klubów i związków sportowych, obiektów sportowych, organizacji kultury fizycznej oraz
medalistów sportowych imprez międzynarodowych. „Uczestnictwo w sporcie i rekreacji ruchowej” jest
badaniem realizowanym w gospodarstwach domowych i pozwala na ocenę aktywności fizycznej ludności,
wydatków z nią związanych oraz motywów jej podejmowania.
Zeszyt ten ma stanowić kompendium wiedzy dla osób zainteresowanych problematyką sportu oraz ułatwić
interpretację prezentowanych wyników badań z tej dziedziny. Przewidywana jest systematyczna
aktualizacja elektronicznej wersji Zeszytu.
Dynamiczny rozwój sportu oraz promowany zdrowy styl życia wpływa na pojawianie się nowych,
różnorodnych form aktywności fizycznej społeczeństwa. Objęcie systematycznymi badaniami podmiotów
oferujących usługi związane z powszechnie uprawianą rekreacją i sportem stanowi wyzwanie dla statystyki
publicznej. Dlatego w zeszycie zaproponowano również rozszerzenie zakresu podmiotowego
realizowanych dotychczas badań z wykorzystaniem innowacyjnych metod zarówno zbierania
(web scraping), jak i łączenia danych z różnych źródeł.
Będziemy wdzięczni za uwagi i propozycje zmian, które w kolejnych latach pomogą udoskonalić badania
i dostosować je do potrzeb odbiorców.
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Ważniejsze skróty
AZS

Akademicki Związek Sportowy

BJS

Baza Jednostek Statystycznych

GUS

Główny Urząd Statystyczny

KRS

Krajowy Rejestr Sądowy

LZS

Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe”

MEN

Ministerstwo Edukacji Narodowej

MON

Ministerstwo Obrony Narodowej

MSiT

Ministerstwo Sportu i Turystyki

NUTS

Klasyfikacja Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych

PKD

Polska Klasyfikacja Działalności

PBSSP

Program Badań Statystycznych Statystyki Publicznej

PS

Portal Sprawozdawczy

REGON

Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej

SIB

System Informatyczny Badania

SIO

System Informacji Oświatowej

Start

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”

SZS

Szkolny Związek Sportowy

TKKF

Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej

UKS

Uczniowski klub sportowy

US

Urząd Statystyczny
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Wstęp
Sport jest pojęciem ogólnie znanym, jednak posiadającym wiele różnych definicji. „Sport niejedno ma
imię” - twierdził Krzysztof Zuchora (1979). Sformułowanie jednolitej definicji przeważnie nastręcza
ogromnych trudności, a różne sposoby określania jego znaczenia nie zawsze pokrywają się w pełni ze sobą.
Współcześnie pojęcia „sport” używa się często na określenie aktywności fizycznej oraz jej organizowanie
w różnych formach (Maciejewski 2017).
Zgodnie z Ustawą z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, z późn. zm.) pod pojęciem
sport rozumie się wszelkie formy aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub
zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój
stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach. Za sport uważa się
również współzawodnictwo oparte na aktywności intelektualnej, którego celem jest osiągnięcie wyniku
sportowego.
Badania statystyczne dotyczące sportu prowadzone przez są przez GUS przede wszystkim w ramach bloku
tematycznego PBSSP (1.30) „Turystyka i sport” i obejmują badanie 1.30.01 Sport oraz badanie 1.30.15
„Uczestnictwo w sporcie i rekreacji ruchowej”. Badania służą do monitorowania tempa i kierunków zmian
zachodzących w polskim sporcie oraz poziomie aktywności fizycznej ludności.
Podstawowym celem badania „Sport” jest dostarczanie kompleksowych informacji dotyczących sportu
wyczynowego w Polsce. Obejmują one dane opisujące sportową działalność polskich związków
sportowych, klubów sportowych oraz organizacji kultury fizycznej. Pozwalają także na ocenę dostępności
i standardu obiektów sportowych. W ramach tego badania zbierane są także informacje umożliwiające
dokonanie oceny aktywności polskich sportowców na arenie międzynarodowej, tj. dane o medalach
i medalistach igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich, mistrzostw Europy i mistrzostw świata.
Badanie „Uczestnictwo w sporcie i rekreacji ruchowej” umożliwia z kolei charakterystykę aktywności
fizycznej mieszkańców Polski - dostarcza informacji o czynnikach wpływających na tę aktywność,
motywach jej podejmowania lub przyczynach jej braku, a także wydatkach ponoszonych w związku
z uprawianiem sportu i rekreacji.
W opracowaniu przedstawiono zakres podmiotowy i przedmiotowy badań oraz obecnie stosowane metody
pozyskiwania informacji. Omówione zostały narzędzia badawcze, zmienne występujące w badaniach oraz
zasady organizacji badań. Opisano także formy prezentacji udostępniania danych statystycznych oraz
ocenę jakości badań. Punktem wyjścia jest opis metodologii obowiązującej w 2019 r.
Zeszyt zawiera ponadto informacje na temat działań podejmowanych w celu rozwoju obecnie
prowadzonych badań.
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1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy badań
Podstawę prawną badań z zakresu sportu i rekreacji ruchowej prezentowanych w niniejszym Zeszycie
stanowią:
Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 649),
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie Programu Badań Statystycznych Statystyki
Publicznej (PBSSP), wydawane co rok i wyznaczające zakres podmiotowy i przedmiotowy badań na
dany rok, a także rodzaje, formy i terminy udostępniania wynikowych informacji statystycznych.

1.1. Zakres podmiotowy
Badaniem 1.30.01 Sport objęte są:








kluby sportowe działające na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1263, z późn. zm.),
związki sportowe, które posiadają status polskiego związku sportowego (listę związków ogłasza
minister sportu i turystyki),
jednostki samorządu terytorialnego (urzędy miast i gmin, urzędy dzielnicowe m.st. Warszawy),
właściciele obiektów sportowych,
ogólnopolskie organizacje kultury fizycznej
• Akademicki Związek Sportowy,
• Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe”,
• Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”,
• Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej.
Ministerstwo Sportu i Turystyki (MSiT).

Zakres podmiotowy badania 1.30.15 Uczestnictwo w sporcie i rekreacji ruchowej stanowią:



gospodarstwa domowe,
członkowie gospodarstw domowych.

1.2. Zakres przedmiotowy
Badanie 1.30.01 Sport
W celu pozyskania informacji o działalności klubów sportowych zbierane są dane charakteryzujące
ich podstawową działalność, tj. przynależność klubów sportowych do pionu sportowego (wykaz pionów
sportowych - Załącznik nr 3) oraz uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym systemu sportu
młodzieżowego oraz seniorów na poziomie ogólnopolskim. Przedmiotem badania są również członkowie
klubów sportowych, osoby ćwiczące i zawodnicy zarejestrowani w polskim lub okręgowym związku
sportowym, z uwzględnieniem płci i wieku. Zbierane są także informacje o osobach pracujących w klubach
sportowych bez względu na formę zatrudnienia, w tym o liczbie trenerów, instruktorów oraz innych osób
prowadzących zajęcia sportowe, jak również o pracownikach medycznych, odnowy biologicznej
i administracyjnych. Dane o kadrze szkoleniowej pozyskiwane są dodatkowo w podziale na rodzaje
sportów, a dane o ćwiczących w podziale na rodzaje sportów i kategorie wiekowe. Kluby sportowe podają
także dane o liczbie sekcji sportowych w podziale na rodzaje sportów. Co cztery lata kluby przekazują
również informacje dotyczące obiektów sportowych, jeżeli są ich właścicielami lub gestorami. Zakres
informacji dotyczących obiektów sportowych jest zgodny z zakresem danych pozyskiwanych w badaniu
obiektów sportowych.
Związki sportowe, które posiadają status polskiego związku sportowego, przekazują informacje dotyczące
liczby podlegających im okręgowych związków sportowych, klubów sportowych i sekcji sportowych
objętych działaniem polskiego związku sportowego, wysokości rocznego budżetu oraz osób zatrudnionych
w związku sportowym. Podają również dane dotyczące kursów organizowanych przez polski lub okręgowe
związki sportowe oraz kadry sędziowskiej, kadry szkoleniowej i zawodników posiadających licencje
związku sportowego. Informacje o sędziach, kadrze szkoleniowej i zawodnikach są podawane w podziale
na płeć oraz województwa, a dane o zawodnikach dodatkowo w podziale na kategorie wiekowe. Związki
sportowe przekazują ponadto informacje o udziale polskich zawodników i kadry towarzyszącej
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w międzynarodowych zawodach sportowych rangi mistrzowskiej oraz o osiągniętych na nich wynikach
w postaci zdobytych medali.
Urzędy miast i gmin, inni właściciele obiektów sportowych oraz kluby sportowe w ramach badania
obiektów sportowych przekazują dane dotyczące liczby, rodzaju, standardu oraz wykorzystania obiektów
sportowych. Uzupełnieniem wyników badań obiektów sportowych są dane pozyskiwane w badaniu 1.27.01 PBSSP
Placówki wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne
i ponadpodstawowe z Ministerstwa Edukacji Narodowej (wykaz obiektów przekazywanych z MEN –
Załącznik nr 4) dotyczące rodzajów terenów sportowych, pomieszczeń sportowych oraz urządzeń
rekreacyjno-sportowych w obiektach szkolnych.
W ramach badania Sport pozyskiwane są także informacje od organizacji kultury fizycznej obejmujące ich
działalność sportową i rekreacyjną (liczba podległych im jednostek, członków, osób ćwiczących,
zorganizowanych imprez i ich uczestników). Ministerstwo Sportu i Turystyki raz w roku przekazuje również
imienne informacje o zawodnikach, którzy zdobyli medal w kategorii seniorów w konkurencjach objętych
programem igrzysk olimpijskich na zawodach rangi mistrzostw świata i mistrzostw Europy oraz na
Igrzyskach Olimpijskich i Paraolimpijskich, a także o medalach zdobytych przez sportowców
niepełnosprawnych.
Badanie 1.30.15 Uczestnictwo w sporcie i rekreacji ruchowej
Badaniem „Uczestnictwo w sporcie i rekreacji ruchowej” objęte są gospodarstwa domowe oraz ich
członkowie. Realizowane jest ono na podpróbce gospodarstw domowych biorących udział w badaniu
budżetów gospodarstw domowych. Zakres przedmiotowy badania dotyczy przede wszystkim stopnia,
zakresu i charakteru uczestnictwa członków badanych gospodarstw domowych w sporcie i rekreacji ruchowej
oraz wydatków gospodarstw domowych z tym związanych.
Gospodarstwa domowego podają dane na temat wyposażenia w sprzęt sportowy oraz wydatków
poniesionych na jego zakup, wypożyczenie lub konserwację. Dodatkowo pozyskiwane są informacje
o wydatkach gospodarstwa na zakup odzieży sportowej.
Zakres informacji dotyczących członków gospodarstw domowych dotyczy charakterystyki wykonywanej
przez nich pracy zawodowej pod kątem wysiłku fizycznego, ogólnej oceny ich sprawności i kondycji
fizycznej oraz posiadanych umiejętności związanych z uprawianiem sportu lub rekreacji ruchowej. Badany
jest także udział w zajęciach sportowych i rekreacji ruchowej oraz obozach sportowych i sportoworekreacyjnych, a w przypadku braku takiego uczestnictwa - jego przyczyna.
Członkowie gospodarstw domowych uczestniczący w zajęciach albo obozach sportowych lub rekreacyjnych
pytani są dodatkowo o informacje charakteryzujące to uczestnictwo, czyli częstotliwość, miejsce odbywania się
zajęć, przeciętny czas ich trwania, organizatora zajęć, przeciętny czas dojazdu na zajęcia, formę ich
finansowania oraz poniesione wydatki.

Oprócz przedstawionych w Zeszycie badań, Główny Urząd Statystyczny realizuje również badania
europejskie niezwiązane bezpośrednio ze sportem i rekreacją ruchową, ale uwzględniające tą tematykę.
Należą do nich:




Europejskie Ankietowe Badanie Zdrowia (EHIS), reprezentacyjne badanie ankietowe, realizowane
cyklicznie co 5 lat (ostatnia edycja w 2019 r.) w krajach UE w gospodarstwach domowych,
obejmujące takie aspekty jak: stan zdrowia, chorobowość, zdrowie psychiczne, wypadki i urazy,
korzystanie z opieki zdrowotnej, profilaktyka zdrowotna oraz determinanty zdrowia. Badanie
obejmuje obszary tematyczne zawarte w 4 modułach, z których trzeci to determinanty zdrowia,
w tym m in., w przypadku osób dorosłych - aktywność fizyczna, a w przypadku dzieci - liczba
godzin spędzanych przed ekranem TV czy monitorem komputera, uczestnictwo w lekcjach
wychowania fizycznego oraz uprawianie sportu lub rekreacji w czasie wolnym.
Badanie Budżetu Czasu Ludności, reprezentacyjne badanie ankietowe, realizowane cyklicznie
(ostatnia edycja w 2013 r.) w gospodarstwach domowych, w którym respondenci zapisują
wykonywane przez siebie czynności główne i towarzyszące w stałych 10-minutowych przedziałach
czasowych. Do grup podstawowych, do których zostały przypisane rejestrowane czynności, należy
„uczestnictwo w sporcie i rekreacji”, w tym „ćwiczenia fizyczne”, „zbieractwo, łowiectwo,
wędkarstwo” oraz „czynności związane ze sportem”.
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Europejskie Badanie Warunków Życia Ludności (EU-SILC), w którego module „zdrowie”
realizowanym w 2017 r., ujęto pytania dotyczące czasu poświęconego na aktywności fizyczną
zarówno osób dorosłych, jak i dzieci w wieku do 15 lat.

2. Rodzaj i metoda badań
Badanie klubów sportowych na formularzu KFT-1
Badanie realizowane jest metodą pełną. Począwszy od 1999 r. jego realizacja została w całości przejęta przez Urząd
Statystyczny w Rzeszowie (wcześniej jednostką autorską był Urząd Kultury Fizycznej i Sportu). Do 2002 r. badanie
realizowane było w cyklu rocznym, od 2002 r. prowadzone jest w cyklu dwuletnim, stosownie do zalecenia Komisji
Programowo-Metodologicznej GUS1.
Zgodnie z ustawą o sporcie kluby sportowe działają jako osoba prawna. Zgłaszają swoją działalność w Krajowym
Rejestrze Sądowym (KRS). Wyjątek stanowią:




kluby sportowe działające w formie stowarzyszeń i nieprowadzące działalności gospodarczej, które nie
mają obowiązku rejestracji w KRS, lecz u właściwego terytorialnie starosty w prowadzonym przez niego
rejestrze klubów sportowych nieprowadzących działalności gospodarczej,
uczniowskie kluby sportowe, których rejestr również prowadzą starostowie.

Podstawą tworzenia kartoteki są kluby sportowe zarejestrowane w rejestrze REGON, tj. osoby prawne
z przeważającym PKD 93.12.Z (działalność klubów sportowych). Ze względu na to, że część klubów sportowych
i uczniowskich klubów sportowych, podlegających rejestracji u starosty, nie dokonuje obowiązku założenia
numeru REGON, istnieje potrzeba tworzenia jednostek umownych w Bazie Jednostek Statystycznych GUS.
Źródłem tworzenia jednostek umownych oraz weryfikacji jednostek wygenerowanych z Bazy Jednostek
Statystycznych są wykazy stowarzyszeń nadzorowanych ze względu na siedzibę przez starostę lub prezydenta
miasta na prawach powiatu, pozyskiwane przez GUS w ramach badania w PBSSP 1.04.01 Stowarzyszenia,
fundacje, samorząd gospodarczy i zawodowy oraz społeczne jednostki wyznaniowe.
Dodatkowymi pozastatystycznymi źródłami weryfikacji kartoteki są:





wykazy klubów sportowych zarejestrowanych w poszczególnych związkach sportowych,
wykazy klubów sportowych biorących udział w rozgrywkach poszczególnych lig sportowych w grach
sportowych,
strony www klubów sportowych.

Uwzględniając przeobrażenia zachodzące w strukturze polskiego sportu, obserwując zmieniające się trendy
w kierunkach aktywności Polaków oraz odpowiadając na potrzeby odbiorców zewnętrznych, a także zmiany
prawne dokonywano w formularzu zmian obejmujących:







ograniczenie pionów sportowych:
•
do 2000 r. piony: AZS, LZS, MON, Zakładowe, Start, SZS, UKS, wyznaniowe, pozostałe,
•
od 2001 r. piony: AZS, LZS, SZS, UKS, wyznaniowe, pozostałe,
od 2000 r. wśród kadry szkoleniowej uwzględniono również „inne osoby prowadzące zajęcia sportowe",
rozszerzano listę rodzajów sportów (dyscyplin sportowych),
od 2010 r. w co drugim badaniu dodatkowo zbierane są informacje o obiektach sportowych,
od 2016 r. zmieniono zakres informacji dotyczących trenerów sportowych (rezygnacja z podziału na klasy
trenerskie).

Dane przekazywane są według stanu w dniu 31 XII.
W badaniu przyjmuje się, że:


Uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym systemu sportu młodzieżowego oraz seniorów na
poziomie ogólnopolskim oznacza uczestnictwo zawodników przynajmniej jednej sekcji działającej
w klubie sportowym w Mistrzostwach Polski Seniorów, Młodzieżowych Mistrzostwach Polski,
Mistrzostwach Polski Juniorów, Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży (Mistrzostwach Polski
Juniorów Młodszych), Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików, ligach ogólnopolskich

1

Komisja Programowo-Metodologiczna GUS działała do lipca 2008 r. (Zarządzenie Nr 6 Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego z 4 lipca 2008 r. uchylające zarządzenie o powołaniu Komisji Programowo-Metodologicznej GUS
- Dz. Urz. GUS Nr 7, poz. 39).
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w grach sportowych oraz Mistrzostwach Świata i Mistrzostwach Europy we wszystkich kategoriach
wiekowych.
Do kadry szkoleniowej, pracowników medycznych i odnowy biologicznej zalicza się wszystkich
pracujących w klubie sportowym, łącznie z pracującymi społecznie.
Osoby ćwiczące w sekcjach sportowych i pracująca w nich kadra szkoleniowa (trenerzy,
instruktorzy i inne osoby prowadzące zajęcia sportowe) mogą być wykazywane wielokrotnie, jeżeli
ćwiczą lub pracują w kilku rodzajach sportu.
W liczbie juniorek i juniorów uwzględnia się juniorów, juniorów młodszych, młodzików i dzieci.

Badanie polskich związków sportowych na formularzu KFT-2
Badanie realizowane jest metodą pełną. Do 2016 r. jednostką autorską dla tego formularza było MSiT, następnie
opracowanie zostało przejęte przez GUS. Mimo, iż to MSiT było autorem opracowania, jego realizacja od 2008 r.
odbywała się za pośrednictwem Portalu Sprawozdawczego GUS.
W ramach wzajemnych uzgodnień między MSiT i GUS zostały wprowadzone modyfikacje formularza, wynikające
głównie z zapotrzebowania użytkowników. Od 2011 r. zrezygnowano ze zbierania danych dotyczących zawodników
posiadających klasy sportowe (M, I i II). Informację tą zastąpiono danymi o zawodnikach posiadających licencje
danego związku sportowego (w podziale według województw i kategorii wiekowych), natomiast począwszy od
2015 r. wprowadzono dział dotyczący uczestnictwa reprezentantów Polski w zawodach klasy międzynarodowej
(Igrzyskach Olimpijskich, mistrzostwach świata i mistrzostwach Europy) oraz zdobytych na nich medali.
Kartoteka do badania polskich związków sportowych tworzona jest w oparciu o wykaz związków sportowych
posiadających status polskiego związku sportowego, ogłaszany przez Ministra Sportu i Turystyki, zgodnie z art.
11 ust. 5 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, z późn. zm.).
Dane przekazywane są według stanu w dniu 31 XII.
W badaniu przyjmuje się, że:













Polski związek sportowy, który organizuje i prowadzi współzawodnictwo sportowe w więcej niż
jednym sporcie wypełnia informacje dotyczące reprezentantów Polski, zawodników
posiadających licencje, sędziów, kadry szkoleniowej i sekcji sportowych osobno dla każdego
sportu.
Polski związek sportowy, dla każdego sportu wydzielonego we współzawodnictwie na poziomie
międzynarodowym, wypełnia osobno informacje dotyczące uczestnictwa oraz liczby miejsc
medalowych zdobytych na Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Świata i Mistrzostwach Europy.
Do osób zatrudnionych zalicza się tylko pracowników zatrudnionych w ramach umowy o pracę
z podmiotem (polskim związkiem sportowym) oraz w ramach kontraktów zawartych z polskim
związkiem sportowym na okres minimum 12 miesięcy, w ramach prowadzonej przez usługodawcę
działalności gospodarczej.
Związek sportowy uwzględnia zawodników, sędziów, trenerów i instruktorów posiadających ważne
i aktualne licencje, które mogą być wydawane również na okres dłuższy niż jeden rok, ale
obowiązujące w roku, którego dotyczy sprawozdanie. W przypadku licencji wydawanych
bezterminowo polski związek sportowy powinien uwzględnić osoby faktycznie aktywne.
Zawodnicy, sędziowie, trenerzy i instruktorzy liczeni są jeden raz według posiadanych ważnych
licencji, natomiast mogą być liczeni wielokrotnie, w podziale według województw i sportów.
Zawodnicy uczestniczący w Mistrzostwach Świata i Mistrzostwach Europy, którzy należą do niższej
kategorii wiekowej, ale biorą udział w mistrzostwach wyższej kategorii, uwzględniani są
w kategorii wiekowej właściwej dla rozgrywanych zawodów (przykładowo: junior uczestniczący
w MŚ seniorów powinien być wykazany jako uczestnik MŚ seniorów).
W latach olimpijskich, przez konkurencje olimpijskie rozumie się konkurencje, które zostały
rozegrane na igrzyskach olimpijskich. W pozostałych latach, przez konkurencje olimpijskie należy
rozumieć konkurencje, które są w programie następnych igrzysk olimpijskich.

Badanie obiektów sportowych na formularzach KFT-OB
W latach 2008-2009 przeprowadzono pracę metodologiczną „Badanie obiektów sportowych w Polsce”.
Uzasadnieniem podjęcia tej pracy prowadzonej przez US Rzeszów, we współpracy z Departamentem Badań
Społecznych GUS oraz MSiT, był wzrost zainteresowania społeczeństwa uprawianiem sportu i rozwojem
fizycznym, a także bliska perspektywa Euro 2012. Ostatnie badanie bazy sportowej, którego wyniki
opublikowano, przeprowadzone było w 1999 r. i przedstawiało stan infrastruktury sportowej na koniec
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1998 r. W ramach pracy metodologicznej przeprowadzono rozpoznanie administracyjnych źródeł danych
dotyczących obiektów sportowych oraz nawiązano współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego
pod kątem zakresu tych danych oraz możliwości ich wykorzystania. W oparciu o zebrane informacje
opracowano metodę badania (zakres podmiotowy i przedmiotowy). Przygotowano wzory formularzy,
wykaz obiektów sportowych (we współpracy z Departamentem Infrastruktury MSiT), metodykę
i organizację badania. Badanie pilotażowe obiektów sportowych przeprowadzono na terenie województwa
podkarpackiego w 2009 r.
Wyniki pracy metodologicznej zostały zaakceptowane przez Komisję Metodologiczną GUS, a badanie obiektów
sportowych wpisano po raz pierwszy do PBSSP 2010 r.
Badanie realizowane jest metodą pełną i przeprowadzane w kilku etapach.
Co 4 lata wszystkie jednostki samorządu terytorialnego (urzędy miast i gmin, urzędy dzielnicowe
m.st. Warszawy) przekazują na formularzu KFT-OB/a informacje o obiektach sportowych będących w ich
zarządzie według załączonego do formularza wykazu. Gminy miejsko-wiejskie podają dane dotyczące
obiektów z podziałem na obiekty leżące na terenie miasta i leżące na terenie wsi. Przekazują również informacje
o innych podmiotach (nazwa i adres podmiotu), które na ich terenie są właścicielami obiektów sportowych.
W następnym etapie pozostali właściciele obiektów sportowych, w tym wskazani przez urzędy gmin na formularzu
KFT-OB/a, przekazują dane dotyczące własnych obiektów sportowych na formularzu KFT-OB/b. Zakres zbieranych
informacji jest taki sam, jak w przypadku formularza przeznaczonego dla jednostek samorządu terytorialnego.
W roku, w którym realizowane jest to badanie, kluby sportowe na formularzu KFT-1 przekazują dane dotyczące
obiektów sportowych będących ich własnością. Zakres przedmiotowy pokrywa się z zakresem formularzy
KFT-OB.
Dane przekazywane są według stanu w dniu 31 XII.
W badaniu przyjmuje się, że:












Sprawozdania KFT-OB/a, KFT-OB/b oraz dane o obiektach w sprawozdaniu KFT-1 nie dotyczą obiektów
przyszkolnych. Informacje o nich dostarczane są przez MEN z Systemu Informacji Oświatowej.
Boisk do gier wielkich, które znajdują się w płycie głównej stadionu, nie wykazuje się po raz drugi,
jako samodzielnych boisk do gier wielkich.
Boiska uniwersalne-wielozadaniowe, na których można przeprowadzić kilka różnych gier
sportowych, podaje się tylko jeden raz.
Boiska nie mające charakteru trwałego i zmieniane zależnie od potrzeb podaje się jako boiska
uniwersalne.
Nie wykazuje się boisk okazjonalnych, przygotowywanych na krótki okres.
Boiska znajdujące się w halach sportowych lub salach gimnastycznych, nie są wykazywane
oddzielnie, a traktuje się je jako hale sportowe lub sale gimnastyczne, w zależności od typu
obiektu, w którym występują.
Jeżeli kilka kortów tenisowych (placów do gry) znajduje się na jednym obiekcie, każdy z nich
podaje się jako osobny obiekt.
Korty tenisowe kryte czasowo (np. na okres zimy) wykazuje się jako korty otwarte.
Trasę nartorolkową pełniącą zimą rolę narciarskiej trasy biegowej wykazuje się wyłącznie jako
trasę nartorolkową.
Boiska piłkarskie z nawierzchnią ze sztucznej trawy oraz boiska wielofunkcyjne z nawierzchnią
poliuretanową, które wchodzą w skład wybudowanych w ramach programu „Moje Boisko Orlik
2012” obiektów sportowych, ujmowane są w badaniu jako dwa odrębne obiekty.

Badanie modułowe "Uczestnictwo Polaków w sporcie i rekreacji ruchowej" 2
Badanie uczestnictwa w sporcie i rekreacji ruchowej zostało dotychczas przeprowadzone cztery razy:
w 1999 r., w 2008 r., 2012 r. oraz w 2016 r. Badanie jest realizowane na podpróbce gospodarstw domowych
biorących udział w badaniu budżetów gospodarstw domowych. Poprzez połączenie tego badania
modułowego z badaniem budżetów gospodarstw domowych możliwe jest uzyskanie informacji
powiązanych z cechami społeczno-demograficznymi takimi jak: wiek, płeć, stan cywilny, wykształcenie,
Opis metody badania, schematu losowania, estymacji parametrów, technik zbierania danych opisane zostały
w Zeszycie metodologicznym „Badanie budżetów gospodarstw domowych”, Warszawa 2018.
2
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dochód, główne źródło utrzymania, czy miejsce zamieszkania. Badanie przeprowadzane jest po III kwartale
roku z wykorzystaniem kwestionariuszy dla gospodarstw domowych (DS-52G) oraz kwestionariuszy dla
poszczególnych członków gospodarstw domowych (DS-52I), którzy w czasie realizacji badania mają
ukończone 5 lat. Obejmuje okres od 1 X roku poprzedniego do 30 IX roku, w którym badanie jest
przeprowadzane.
W badaniu uczestnictwa w sporcie i rekreacji ruchowej:













Nie uwzględnia się udziału w obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego młodzieży szkolnej
i akademickiej lub rehabilitacji ruchowej.
Gospodarstwo domowe podaje informacje o posiadanym sprzęcie sportowym, bez względu na to,
kiedy został zakupiony, natomiast wydatki na zakup sprzętu sportowego dotyczą wyłącznie
wydatków na zakup sprzętu (w pełnych złotych) poniesionych w badanym okresie. Z dokonanych
wcześniej zakupów uwzględnia się tylko spłaty rat, o ile dotyczą one wymienionego okresu.
Wykazuje się jedynie sprzęt nadający się do użytkowania, a nie np. zepsuty lub niekompletny.
W wydatkach gospodarstw domowych na cele sportowo-rekreacyjne nie uwzględnia się kosztów
odzieży i sprzętu wykorzystywanych na inne cele niż rekreacyjno-sportowe, służących jako
codzienny ubiór, na potrzeby obowiązkowych zajęć w szkole lub uczelni, do wykonywanej pracy.
Przeciętne miesięczne opłaty ponoszone w związku z uczestnictwem w zajęciach sportowych lub
sportowo-rekreacyjnych dotyczą wszystkich kosztów ponoszonych przez uczestnika zajęć
wyłącznie ze środków gospodarstwa domowego. Jeżeli dany sport lub rekreacja ruchowa
uprawiana była okazjonalnie lub sezonowo (np. narciarstwo, saneczkarstwo lub sporty wodne) to
roczną kwotę dzieli się przez 12, tak jakby uprawiana była przez cały czas. Opłaty za udział
w zajęciach sportowo - rekreacyjnych liczy się bez kosztów dojazdów.
Dla sportów uprawianych okazjonalnie (np. tylko w czasie letniego lub zimowego urlopu) miejsce
czasowego pobytu, w którym respondent spędza urlop lub wczasy, traktuje się jako miejscowość
zamieszkania i od niej liczy się odległość dojazdu na zajęcia sportowe lub rekreację.
Do kosztów poniesionych na uprawianie sportu lub rekreacji w czasie wyjazdu na urlop uwzględnia
się tylko tę część kosztów, która dotyczyła jedynie uprawiania sportu lub rekreacji,
np. w przypadku jazdy na nartach w czasie zimowego wypoczynku tylko wydatki na wypożyczenie
sprzętu, wyciągi narciarskie, opłata instruktora itp. Do poniesionych wydatków nie zalicza się
zakupu sprzętu oraz kosztów dojazdu i pobytu.
Wydatki poniesione przez uczestnika na udział w obozach sportowych lub sportoworekreacyjnych dotyczą wszystkich kosztów ponoszonych przez uczestnika, łącznie z kosztami
dojazdów i pobytu.

W opisywanych w Zeszycie badaniach dotyczących sportu i rekreacji ruchowej brak jest wytycznych
(standardów) międzynarodowych związanych z zakresem przedmiotowym pozyskiwanych danych. Dlatego
nie ma również możliwości porównań międzynarodowych.

3. Charakterystyka narzędzi zbierania danych
W badaniu 1.30.01 Sport wykorzystywane są następujące zestawy danych:
1. Formularze sprawozdawcze
 KFT-1 Sprawozdanie z działalności klubu sportowego,
 KFT-2 Sprawozdanie z działalności polskiego związku sportowego,
 KFT-OB/a Sprawozdanie o gminnych obiektach sportowych,
 KFT-OB/b Sprawozdanie o obiektach sportowych.
2. Dane z systemów informacyjnych organizacji kultury fizycznej
 Akademicki Związek Sportowy,
 Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe”,
 Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”,
 Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej.
3. Dane z systemów informacyjnych Ministerstwa Sportu i Turystyki
 Dane dotyczące medalistów mistrzostw świata i Europy w kategorii seniorów w konkurencjach
objętych programem igrzysk olimpijskich,
 Dane dotyczące medali zdobytych przez sportowców niepełnosprawnych.
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W badanie 1.30.15 Uczestnictwo w sporcie i rekreacji ruchowej wykorzystywane są następujące zestawy
danych:

 DS-52 G – uczestnictwo w sporcie i rekreacji ruchowej, kwestionariusz gospodarstwa domowego,
 DS-52 I – uczestnictwo w sporcie i rekreacji ruchowej, kwestionariusz indywidualny.
Poniżej zaprezentowano ogólny opis zawartości formularzy statystycznych KFT-1, KFT-2, KFT-OB/a i KFTOB/b oraz kwestionariusza gospodarstwa domowego DS-52 G i kwestionariusza indywidualnego DS-52 I.
Wzory formularzy i kwestionariuszy stanowią Załącznik nr 1, a szczegółowy wykaz zmiennych - Załącznik
nr 2.

KFT-1 Sprawozdanie z działalności klubu sportowego
Dział 1. Dane ogólne o klubie sportowym – dotyczy informacji o adresie klubu, przyczynach braku
działalności klubu, przynależności do pionu sportowego oraz informacji na temat uczestnictwa we
współzawodnictwie sportowym systemu sportu młodzieżowego oraz seniorów na poziomie
ogólnopolskim.
Dział 2. Członkowie, ćwiczący i zawodnicy w klubie – dotyczy informacji o liczbie członków, a także
ćwiczących i zawodników zarejestrowanych w polskim lub okręgowym związku sportowym w podziale na
płeć i wiek (ogółem i do 18 lat).
Dział 3. Kadra szkoleniowa, medyczna i administracyjna – obejmuje dane o trenerach, instruktorach,
innych osobach prowadzących zajęcia sportowe, pracownikach medycznych i odnowy biologicznej oraz
pracownikach administracyjnych w podziale na płeć.
Dział 4. Działalność sekcji sportowych według rodzajów sportów – dotyczy danych, przypisanych do
właściwego rodzaju sportu według załączonego wykazu, o sekcjach sportowych, ćwiczących w sekcjach
(w podziale na kategorie wiekowe), trenerach, instruktorach i innych osobach prowadzących zajęcia
sportowe.
Dział 5. Obiekty sportowe – dotyczący informacji o obiektach sportowych według załączonego wykazu
obiektów (Załącznik nr 4): roku ich budowy lub ostatniej modernizacji znacznie podnoszącej standard
obiektu, widowni, homologacji, dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych (ćwiczących i widzów),
rodzaju nawierzchni, długości trasy (w przypadku tras narciarskich biegowych i zjazdowych i tras
nartorolkowych), liczby dni w roku, w których obiekt był czynny, liczby dni w roku, w których obiekt był
użytkowany w celach sportowo-rekreacyjnych, lokalizacji obiektu (województwo, powiat, gmina).
KFT-2 Sprawozdanie z działalności polskiego związku sportowego
Dział 1. Okręgowe związki sportowe, kluby sportowe – dotyczy danych o liczbie okręgowych związków
sportowych oraz klubów sportowych, w tym klubów biorących udział we współzawodnictwie sportowym.
Dział 2. Budżet polskiego związku sportowego – obejmuje informacje dotyczące środków finansowych
stanowiących budżet polskiego związku sportowego w podziale na krajowe środki publiczne i środki
finansowe pochodzące z innych źródeł.
Dział 3. Zatrudnieni w polskim związku sportowym – dotyczy informacji o osobach zatrudnionych w polskim
związku sportowym, w podziale na kadrę szkoleniową, pracowników medycznych i odnowy biologicznej
oraz pracowników administracyjnych.
Dział 4. Kursy organizowane przez polski związek sportowy lub okręgowe związki sportowe – dotyczy
danych na temat organizowanych przez polski związek sportowy lub okręgowe związki sportowe liczby
kursów (w podziale na rodzaj kursu) oraz liczby ich uczestników.
Dział 5. Osoby posiadające ważne i aktualne licencje polskiego związku sportowego – obejmuje informacje
dotyczące liczby trenerów, instruktorów, sędziów (w podziale na klasy sędziowskie) oraz zawodników
(w podziale na kategorie wiekowe). Wszystkie dane zbierane są w podziale na płeć.
Dział 6. Reprezentanci Polski – dotyczy danych o liczbie reprezentantów Polski w poszczególnych sportach
nadzorowanych przez polski związek sportowy w podziale na płeć i kategorie wiekowe, w tym o liczbie
reprezentantów będących zawodnikami klubów zagranicznych.
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Dział 7. Zawodnicy – dotyczy informacji o liczbie zawodników w poszczególnych sportach nadzorowanych
przez polski związek sportowy. Dane o zawodnikach ogółem podaje się w podziale na płeć, kategorie
wiekowe i województwa, natomiast dane o zawodnikach zagranicznych występujących w Polsce
i zawodnikach niepełnosprawnych tylko w podziale na płeć i województwa.
Dział 8. Sędziowie i kadra szkoleniowa, sekcje sportowe – obejmuje dane dotyczące poszczególnych sportów
nadzorowanych przez polski związek sportowy i odnosi się do liczby sędziów sportowych w podziale na klasy
sędziowskie, płeć i województwa, trenerów i instruktorów w podziale na płeć i województwa oraz sekcje sportowe,
w tym uczestniczące we współzawodnictwie sportowym w podziale na województwa.
Dział 9. Uczestnicy Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy oraz liczba miejsc
medalowych zdobytych na tych imprezach – obejmuje informacje dotyczące sportów nadzorowanych przez
polski związek sportowy i wydzielonych we współzawodnictwie na poziomie międzynarodowym. Dotyczy
danych o udziale reprezentantów Polski w zawodach, takich jak mistrzostwa świata, mistrzostwa Europy
oraz Igrzyska Olimpijskie. Dane pozyskiwane są w podziale na rodzaj zdobytych medali oraz, w przypadku
mistrzostw świata i mistrzostw Europy, w podziale na kategorie wiekowe i dotyczą liczby zawodników,
liczby osób towarzyszących oraz liczby zdobytych medali.

KFT-OB/a Sprawozdanie o gminnych obiektach sportowych
Dział 1. Obiekty sportowe będące w zarządzie miasta/gminy (bez obiektów znajdujących się na terenie szkół
podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz zespołów szkół, wykazywanych przez szkoły
w Systemie Informacji Oświatowej) – dotyczy informacji o obiektach sportowych według załączonego
wykazu: roku ich budowy lub ostatniej modernizacji znacznie podnoszącej standard obiektu, widowni,
homologacji, dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych (ćwiczących i widzów), rodzaju
nawierzchni, długości trasy (w przypadku tras narciarskich biegowych i zjazdowych oraz tras
nartorolkowych), liczby dni w roku, w których obiekt był czynny, liczby dni w roku, w których obiekt był
użytkowany w celach sportowo-rekreacyjnych.
Dział 2. Pozostali właściciele/gestorzy obiektów sportowych – obejmuje informacje dotyczące nazwy
i adresu właścicieli obiektów sportowych innych niż obiekty gminne.

KFT-OB/b Sprawozdanie o obiektach sportowych
Dział 1. Obiekty sportowe – dotyczy informacji o obiektach sportowych według załączonego wykazu: roku
ich budowy lub ostatniej modernizacji znacznie podnoszącej standard obiektu, widowni, homologacji,
dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych (ćwiczących i widzów), rodzaju nawierzchni, długości
trasy (w przypadku tras narciarskich biegowych i zjazdowych i tras nartorolkowych), liczby dni w roku,
w których obiekt był czynny, liczby dni w roku, w których obiekt był użytkowany w celach sportoworekreacyjnych, lokalizacji obiektu (województwo, powiat, gmina).
DS-52 G – Uczestnictwo w sporcie i rekreacji ruchowej, kwestionariusz gospodarstwa domowego
Dział 1. Charakterystyka i skład osobowy gospodarstwa domowego – dotyczy danych identyfikacyjnych
gospodarstwa domowego, takich jak numer gospodarstwa domowego oraz liczba zrealizowanych
wywiadów na kwestionariuszu indywidualnym.
Dział 2. Realizacja wywiadu – obejmuje informacje o czasie trwania wywiadu i przyczynie niezrealizowania
wywiadu.
Dział 3. Dodatkowe informacje o osobach w gospodarstwie domowym – dotyczy danych na temat
charakteru wykonywanej pracy ze względu na wysiłek fizyczny oraz oceny ogólnej sprawności, kondycji
fizycznej członków gospodarstwa domowego.
Dział 4. Wyposażenie gospodarstwa domowego w sprzęt sportowy i wydatki poniesione na jego zakup –
dotyczy informacji o wyposażeniu gospodarstwa domowego w sprzęt sportowy według zamieszczonej na
kwestionariuszu listy oraz wysokości wydatków poniesionych na jego zakup, a także wydatków
poniesionych na zakup odzieży sportowej, wypożyczenie i konserwację sprzętu sportowego, na udział
w zajęciach sportowych i rekreacji ruchowej, na udział w obozach sportowych lub sportowo-rekreacyjnych.
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Dział 5. Charakterystyka uczestnictwa w sporcie i rekreacji ruchowej członków gospodarstwa domowego –
obejmuje informacje o częstotliwości uczestnictwa członków gospodarstwa domowego w zajęciach
sportowych i rekreacji ruchowej oraz, w przypadku braku uczestnictwa, jego przyczyny.
DS-52 I – uczestnictwo w sporcie i rekreacji ruchowej, kwestionariusz indywidualny
Punkty 1-6. Dotyczą informacji na temat realizacji wywiadu.
Punkt 7. Charakterystyka posiadanych umiejętności oraz uczestnictwa w zajęciach sportowych lub rekreacji
ruchowej – dotyczy danych na temat posiadanych umiejętności związanych z uprawianiem sportu lub
rekreacji ruchowej według załączonej listy umiejętności/zajęć sportowych oraz informacji, w których
zajęciach sportowych uczestniczył respondent w badanym okresie.
Punkt 8. Jaki był główny motyw uprawiania sportu lub rekreacji ruchowej.
Punkt 9. Charakterystyka uczestnictwa w zajęciach sportowych lub rekreacyjnych oraz zawodach
sportowych i sportowo-rekreacyjnych – obejmuje informacje o częstotliwości uczestnictwa w zajęciach
sportowych lub rekreacyjnych, miejscu ich odbywania się, przeciętnym czasie trwania, głównym
organizatorze, przeciętnym czasie dojazdu/dojścia na zajęcia, formach finansowania zajęć, przeciętnych
miesięcznych opłatach za zajęcia oraz częstotliwości uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych
lub sportowo rekreacyjnych.
Punkt 10. Uczestnictwo w obozach sportowych lub sportowo-rekreacyjnych.
Punkt 11. Charakterystyka uczestnictwa w obozach sportowych lub sportowo-rekreacyjnych – dotyczy
informacji o częstotliwości uczestnictwa w obozach sportowych lub sportowo-rekreacyjnych, czasie ich
trwania, głównym organizatorze, formach finansowania, oraz wydatkach poniesionych na udział w obozach
sportowych lub sportowo-rekreacyjnych.

4. Zmienne występujące w badaniach
4.1. Zmienne
Lista zmiennych występujących w opisywanych badaniach stanowi Załącznik nr 2.

4.2. Wskaźniki
Informacje wynikowe, obok danych w liczbach bezwzględnych, prezentowane są również w liczbach
względnych w postaci wskaźników.
Wskaźniki odnoszące się do liczby ludności:










kluby sportowe na 10 000 mieszkańców (według stanu w dniu 31 XII),
członkowie klubów sportowych na 1 000 mieszkańców (według stanu w dniu 31 XII),
ćwiczący w klubach sportowych na 1 000 mieszkańców (według stanu w dniu 31 XII),
kobiety ćwiczące na 1 000 kobiet (według stanu w dniu 31 XII),
młodzież ćwicząca w klubach sportowych na 1 000 osób w wieku do 18 lat (według stanu w dniu 31 XII),
stadiony i boiska do gier wielkich na 10 000 mieszkańców (według stanu w dniu 31 XII),
hale sportowe i sale gimnastyczne na 10 000 mieszkańców (według stanu w dniu 31 XII),
pływalnie kryte na 10 000 mieszkańców (według stanu w dniu 31 XII).

Pozostałe wskaźniki charakteryzujące ćwiczących w klubach sportowych oraz infrastrukturę sportową:









członkowie kadry szkoleniowej na 100 osób ćwiczących w klubach sportowych (według stanu
w dniu 31 XII),
ćwiczący piłkę nożną na 100 ćwiczących w sekcjach sportowych (według stanu w dniu 31 XII),
ćwiczący piłkę siatkową na 100 ćwiczących w sekcjach sportowych (według stanu w dniu 31 XII),
ćwiczący koszykówkę na 100 ćwiczących w sekcjach sportowych (według stanu w dniu 31 XII),
ćwiczący lekkoatletykę na 100 ćwiczących w sekcjach sportowych (według stanu w dniu 31 XII),
ćwiczący pływanie na 100 ćwiczących w sekcjach sportowych (według stanu w dniu 31 XII),
ćwiczący piłkę ręczną na 100 ćwiczących w sekcjach sportowych (według stanu w dniu 31 XII),
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liczba szkół przypadająca na 1 uczniowski klub sportowy,
sale gimnastyczne w szkołach na 100 szkół,
stopień wykorzystania obiektów sportowych w celach sportowo-rekreacyjnych (wyrażony w procentach
stosunek dni w roku, w których obiekt był wykorzystany w celach sportowo-rekreacyjnych do liczby dni
w roku, w których obiekt był czynny).

4.3. Klasyfikacje stosowane w badaniach
1. Wykaz pionów sportowych – Załącznik nr 3.
2. Wykaz rodzajów sportów – Załącznik nr 3.
3. Wykaz obiektów sportowych – Załącznik nr 4.

4.4.Definicje podstawowych pojęć
Akademicki Związek Sportowy (AZS) to ogólnopolska organizacja sportowa prowadząca działalność
przede wszystkim w środowisku akademickim, tzn. na terenie szkół wyższych i niektórych szkół
pomaturalnych. AZS prowadzi działalność zarówno w zakresie sportu wyczynowego jak i rekreacji
ruchowej. W pierwszym przypadku działa głównie w oparciu o własne kluby sportowe, natomiast w części
dotyczącej rekreacji ruchowej prowadzi działalność przede wszystkim w oparciu o kluby uczelniane
działające na terenie niemal każdej uczelni i współpracujące z władzami uczelni i innymi organizacjami
studenckimi.
Boisko to plac o odpowiednich wymiarach, kształcie i nawierzchni przystosowany do ćwiczeń, zawodów
i gier w różnych sportach.
Członek klubu sportowego to osoba, która posiada ważną legitymację członkowską klubu lub spełnia inne
określone wymogi, jeśli klub przyjął inne zasady członkostwa.
Ćwiczący to osoba, która czynnie uprawia określony rodzaj sportu uczestnicząc systematycznie
w treningach bądź w innej formie zajęć sportowych oraz w imprezach sportowych lub rekreacyjnych.
Inni prowadzący zajęcia sportowe to osoby, które prowadzą zajęcia sportowe, lecz nie posiadają
uprawnień trenerskich i instruktorskich, np. nauczyciele wychowania fizycznego, starsi zawodnicy. Osoby
te są uwzględniane w badaniach od 2000 r.
Klub sportowy to podstawowa jednostka organizacyjna prowadząca działalność sportową, funkcjonująca
jako osoba prawna.
Kluby wyznaniowe to kluby Katolickiego Stowarzyszenia Sportowego Rzeczypospolitej Polskiej,
Luterańskiego Towarzystwa Sportowego oraz innych organizacji wyznaniowych, które od 1994 r. prowadzą
zajęcia mające charakter rekreacji ruchowej. Sieć tych klubów sportowych tworzona jest głównie przy
parafiach.
Obiekt sportowy to samodzielny zwarty zespół urządzeń terenowych oraz budynków przeznaczonych do
celów sportowych.
Obozy sportowe lub sportowo-rekreacyjne to zorganizowane formy wyjazdów, z reguły poza miejsce
zamieszkania, mające na celu podniesienie umiejętności sportowych, wypracowanie lub poprawienie
kondycji fizycznej i psychicznej lub aktywny wypoczynek. Podczas ich trwania uczestnicy systematycznie
biorą udział w zajęciach sportowych lub sportowo-rekreacyjnych, według odpowiednio przygotowanego
programu szkolenia sportowego lub sportowo-rekreacyjnego.
Okręgowy związek sportowy to organizacja sportowa o zasięgu regionalnym organizująca i prowadząca
współzawodnictwo w danym sporcie.
Organizacja kultury fizycznej to ogólnopolska organizacja prowadząca działalność w zakresie sportu
i rekreacji ruchowej.
Pion sportowy to ogólnopolskie stowarzyszenie sportowe skupiające kluby sportowe, które prowadzą
działalność w określonym środowisku.
Polski związek sportowy działa w formie stowarzyszenia lub związku stowarzyszeń. Mogą go tworzyć co
najmniej 3 kluby sportowe.
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Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” (START) (do 1989 r. – Zrzeszenie Sportowe
Spółdzielczość Pracy „Start”, w latach 1989-1994 Spółdzielcze Zrzeszenie Sportowe „Start”) – to organizacja
sportowa o ogólnokrajowym zasięgu działania, działająca przez wiele lat w środowisku spółdzielców, a od
1994 r. zajmująca się rehabilitacją i rekreacją osób niepełnosprawnych. „Start” prowadzi i prowadzi swoją
działalność zarówno w obszarze sportu wyczynowego jak i rekreacji ruchowej.
Pracownik administracyjny to osoba wykonująca oraz koordynująca czynności związane z prawidłowym
funkcjonowaniem biura.
Pracownik medyczny to osoba uprawniona do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz legitymująca się
nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub
w określonej dziedzinie medycyny.
Pracownik odnowy biologicznej to osoba posiadająca uprawnienia do świadczenia usług prowadzących
do powrotu wydolności wysiłkowej organizmu do poziomu wyjściowego lub zbliżonego do niej, po dużych
obciążeniach fizycznych i psychicznych.
Rekreacja ruchowa jest formą aktywności fizycznej, o charakterze sportowym, podejmowana dla
wypoczynku i odnowy sił psychofizycznych.
Reprezentanci Polski (członkowie kadry narodowej) są to zawodnicy powołani przez polskie związki
sportowe do reprezentowania barw Polski i korzystający z pewnych przywilejów jak stypendia
i uczestnictwo w dodatkowych zgrupowaniach sportowych (kluby sportowe zobowiązane są umożliwić im
uczestnictwo w przygotowaniach oraz udział w międzynarodowych zawodach sportowych, zwalniając ich
na te imprezy).
Sekcja sportowa to podstawowa jednostka organizacyjna w klubach sportowych, realizująca zadania
statutowe, skupiająca zawodników uprawiających jeden rodzaj sportu. Każda sekcja sportowa musi być
zarejestrowana we właściwym polskim związku sportowym.
Sędzia sportowy to osoba, która w wyniku specjalistycznego szkolenia, po zdaniu odpowiednich
egzaminów otrzymała tytuł okręgowego, krajowego lub międzynarodowego sędziego sportowego i posiada
uprawnienia do prowadzenia zawodów sportowych w określonym sporcie, na podstawie licencji
nadawanej przez właściwy polski lub okręgowy związek sportowy.
Sport to wszelkie formy aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane
wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków
społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach. Za sport uważa się również
współzawodnictwo oparte na aktywności intelektualnej, którego celem jest osiągnięcie wyniku
sportowego.
Sporty (dyscypliny sportowe) to rodzaje aktywności fizycznej wyodrębnione w drodze różnicowania form,
sprzętu, urządzeń oraz przepisów regulujących zasady rywalizacji. Charakteryzują się swoistym
przedmiotem współzawodnictwa, specyfiką prowadzenia rywalizacji sportowej (technika i taktyka),
zasadami wyłaniania zwycięzców oraz odrębnymi normami klasyfikacyjnymi.
Sprzęt sportowy to sprzęt charakterystyczny dla danego rodzaju sportu lub konkurencji, który
w odróżnieniu od ubioru czy obuwia sportowego na ogół nie może być użytkowany poza sportem
i rekreacją ruchową.
Stadion to obiekt przeznaczony do zawodów sportowych i treningów z widownią w postaci trybun
otwartych lub zadaszonych, wyposażony w jedno lub więcej boisk do gier wielkich z bieżnią okólną i inne
urządzenia sportowe oraz zespół obiektów pomocniczych.
Szkolny Związek Sportowy (SZS) jest organizacją działającą wśród dzieci i młodzieży na terenie szkół
podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. W zakresie sportu
kwalifikowanego SZS prowadzi działalność w oparciu o międzyszkolne kluby sportowe o charakterze
wyczynowym. Zajęcia o charakterze rekreacyjnym prowadzą natomiast szkolne koła sportowe i od 1994 r.
Uczniowskie Kluby Sportowe.
Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej (TKKF) to ogólnokrajowa organizacja sportowa. Zajmuje się
przede wszystkim organizacją działalności rekreacyjnej, głównie w osiedlach miejskich lub w zakładach
pracy. Działa w oparciu o sieć ognisk statutowych i regulaminowych. Propaguje także imprezy rekreacyjne
dla rodzin, głównie w zakresie wypoczynku sobotnio-niedzielnego na terenie miast lub podmiejskich
ośrodków wypoczynkowych.
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Trener i instruktor sportu w sportach, w których działają polskie związki sportowe, to osoba, która
ukończyła 18 lat, posiada co najmniej wykształcenie średnie, posiada wiedzę, doświadczenie i umiejętności
niezbędne do wykonywania zadań trenera lub instruktora sportu oraz nie była skazana prawomocnym
wyrokiem za umyślne przestępstwo.3
Uczniowskie Kluby Sportowe (UKS) działają w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz szkołach
ponadgimnazjalnych, posiadają osobowość prawną, a prowadzona przez nie działalność ma głównie
charakter rekreacji ruchowej.
Współzawodnictwo sportowe to rywalizacja sportowa o charakterze indywidualnym lub zespołowym,
ukierunkowana na uzyskanie, przez osoby uczestniczące, optymalnych rezultatów dla danego sportu.
Zajęcia rekreacji ruchowej mogą być prowadzone z różną częstotliwością i w różnej formie, zarówno
indywidualnie, w gronie rodzinnym, koleżeńskim oraz w zorganizowanych grupach, zależnie od specyfiki
formy ruchu, dysponowanego czasu lub możliwości korzystania ze sprzętu sportowego.
Zajęcia sportowe prowadzone są w formie systematycznych treningów w klubach sportowych lub przez
innych organizatorów, a także w formie obozów sportowych, w zorganizowanych grupach lub
indywidualnie, w oparciu o rozpisane plany szkoleniowe.
Zawodnik to osoba uprawiająca określony sport, będąca członkiem klubu sportowego i uczestnicząca we
współzawodnictwie sportowym organizowanym i prowadzonym przez polski związek sportowy.
Zawody rekreacji ruchowej są formą rywalizacji, której zasadniczym celem jest zabawa, własna satysfakcja
i osiągnięcie zadowolenia, a nie uzyskiwanie jak najlepszych rezultatów.
Zawody sportowe polegają na rywalizacji prowadzonej w oparciu o ustalone przepisy ją regulujące,
charakterystyczne dla danego sportu, której celem jest uzyskanie zwycięstwa, a w sportach wymiernych
jak najlepszych wyników.
Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe” (LZS) jest ogólnopolską organizacją kultury fizycznej prowadzącą
działalność głównie na terenie wsi i małych miejscowości. Generalnie w zakresie sportu kwalifikowanego
działa w oparciu o Ludowe Kluby Sportowe, a w zakresie rekreacji ruchowej – o Ludowe Zespoły Sportowe,
Ludowe Kluby Turystyczne, Ludowe Zespoły Turystyczne, a od 1994 r. również Uczniowskie Ludowe Kluby
Sportowe.

5. Organizacja badań
Od 1 grudnia 2018 r. jednostką autorską badań z zakresu sportu jest Urząd Statystyczny w Rzeszowie.
Zadania US Rzeszów:















bieżący monitoring zmian zachodzących w sporcie oraz zmian w przepisach prawnych,
konsultowanie zakresu tematycznego badania oraz zakresu formularzy z odbiorcami informacji,
przygotowywanie i aktualizacja zapisów w PBSSP,
przygotowywanie wzorów formularzy,
tworzenie i aktualizacja kartotek do badań,
opracowywanie założeń do rejestracji, kontroli formalnej, logicznej i rachunkowej formularzy
elektronicznych (on-line),
testowanie formularzy elektronicznych (on-line),
przygotowywanie Systemu Informatycznego Badania (SIB) w środowisku SPDS (System
Przetwarzania Danych Statystycznych),
przygotowywanie makiet tablic wynikowych wraz z algorytmami wyboru danych,
zawiadamianie o obowiązku sprawozdawczym pocztą tradycyjną podmiotów nieposiadających
konta w Portalu Sprawozdawczym oraz wysyłka formularzy papierowych do tych jednostek,
monitowanie jednostek, które nie złożyły sprawozdań,
kontrola i korekta danych,
wyjaśnianie błędów z podmiotami sprawozdawczymi,
analiza kompletności i jakości danych,

3

Przestępstwo, o którym mowa w art. 46–50, lub określone w rozdziale XIX, XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art. 193, rozdziale XXV
i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.).
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opracowywanie ogólnopolskich raportów kompletności,
kontrola i akceptacja zbiorów,
kontrola i akceptacja tablic kontrolnych i wynikowych,
opracowywanie raportów jakości,
opracowywanie raportów z przebiegu badań,
udostępnianie tablic ogólnopolskich i wojewódzkich,
udostępnianie danych w formie opracowań sygnalnych,
opracowywanie danych do publikacji,
przygotowywanie danych i informacji na zlecenia indywidualnych odbiorców danych
statystycznych,
przygotowywanie tablic na potrzeby Banku Danych Lokalnych,
przygotowywanie zbiorów do Informatycznej Składnicy Ogólnopolskich Danych Statystycznych.

Zadania CIS Radom:






opracowywanie, zgodnie z założeniami, formularzy on-line,
udostępnianie formularzy on-line do testowania,
udostępnianie formularzy on-line w Portalu Sprawozdawczym,
import kartotek do Portalu Sprawozdawczego,
powiadamianie jednostek posiadających konto w Portalu Sprawozdawczym o obowiązku
sprawozdawczym oraz ich monitorowanie.

Podmioty objęte badaniem otrzymują zawiadomienie o obowiązku sprawozdawczym na adres e-mail lub
pocztą tradycyjną (wysyłane do podmiotów nieposiadających konta w Portalu Sprawozdawczym).
Sprawozdawca ma utworzone indywidualne konto, na które loguje się za pomocą nadanego przez system
Portalu Sprawozdawczego loginu i hasła (procedura tworzenia konta jest opisana na stronie Portalu
Sprawozdawczego). Informacja o obowiązku sprawozdawczym dociera do respondenta na adres e-mail
z wyprzedzeniem kilku dni przed rozpoczęciem terminu realizacji tego obowiązku. Formularze są
udostępniane na stronie Internetowej Portalu Sprawozdawczego lub – w przypadku jednostek
nieposiadających konta w Portalu Sprawozdawczym – przesyłane pocztą tradycyjną. Do sprawozdawców,
którzy nie wypełnili sprawozdania w terminie, wysyłane są monity przypominające o nałożonym
obowiązku. Dane ze sprawozdań, które wpłynęły do US w formie papierowej są rejestrowane przez
statystyków w Portalu Sprawozdawczym, a po zakończeniu udostępnienia aplikacji on-line, w Systemie
Przetwarzania Danych Statystycznych.

Terminy przekazywania danych, zgodnie z PBSSP
Badanie 1.30.01 Sport
Symbol formularza

Nazwa formularza

Termin wpływu

Częstotliwość

KFT-1

Sprawozdanie z działalności
klubu sportowego

25 stycznia

co 2 lata

KFT-2

Sprawozdanie z działalności
polskiego związku sportowego

25 stycznia

raz w roku

KFT-OB/a

Sprawozdanie o gminnych
obiektach sportowych

1 lutego

co 4 lata

KFT-OB/b

Sprawozdanie o obiektach
sportowych

15 kwietnia

co 4 lata
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System

Rodzaj danych

Termin wpływu

Częstotliwość

Organizacje kultury
fizycznej –
Akademicki Związek
Sportowy

Dane dotyczące organizacji
kultury fizycznej

15 marca

raz w roku

Organizacje kultury
fizycznej – Zrzeszenie
„Ludowe Zespoły
Sportowe”

Dane dotyczące organizacji
kultury fizycznej

15 marca

raz w roku

Organizacje kultury
fizycznej –
Towarzystwo
Krzewienia Kultury
Fizycznej

Dane dotyczące organizacji
kultury fizycznej

15 marca

raz w roku

Organizacje kultury
fizycznej – Związek
Sportu
Niepełnosprawnych
„Start”

Dane dotyczące organizacji
kultury fizycznej

15 marca

raz w roku

Ministerstwo Sportu
i Turystyki

Dane dotyczące medalistów
mistrzostw świata i Europy
w kategorii seniorów
w konkurencjach objętych
programem igrzysk
olimpijskich oraz medali
zdobytych przez sportowców
niepełnosprawnych

15 marca

raz w roku

Badanie 1.30.15 Uczestnictwo w sporcie i rekreacji ruchowej
Symbol formularza

Nazwa formularza

Termin wpływu

Częstotliwość

DS-52 G

Uczestnictwo w sporcie
i rekreacji ruchowej,
kwestionariusz gospodarstwa
domowego

15 października

co 4 lata

DS-52 I

Uczestnictwo w sporcie
i rekreacji ruchowej,
kwestionariusz indywidualny

15 października

co 4 lata

6. Sposoby prezentacji danych
6.1. Przekroje
1. Dane dotyczące klubów sportowych:
 Kluby sportowe, sekcje sportowe, członkowie klubów, ćwiczący, zawodnicy zarejestrowani w polskim lub
okręgowym związku sportowym, kadra szkoleniowa – poziom udostępnienia danych – powiat.
 Ćwiczący i kadra szkoleniowa w sekcjach sportowych według rodzajów sportów – poziom udostępnienia
danych – województwo.
2. Dane dotyczące polskich związków sportowych:
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 Okręgowe związki sportowe, kluby sportowe, budżet polskiego związku sportowego, kursy organizowane
przez polski lub okręgowy związek sportowy, zawodnicy, sędziowie, trenerzy i instruktorzy, reprezentanci
Polski według polskich związków sportowych – poziom udostępnienia danych – kraj.
 Zawodnicy, sędziowie, trenerzy i instruktorzy według polskich związków sportowych i rodzajów sportów poziom udostępnienia danych – województwo.
 Uczestnicy mistrzostw świata, mistrzostw Europy i Igrzysk Olimpijskich oraz zdobyte przez nich medale
według polskich związków sportowych i rodzajów sportów - poziom udostępnienia danych – kraj.
3. Dane dotyczące obiektów sportowych:
 Liczba obiektów, miejsca na widowni, homologacja, dostosowanie do osób niepełnosprawnych
(ćwiczących i widzów), długość trasy, stopień wykorzystania według rodzaju obiektu – poziom
udostępnienia danych – gmina.
 Obiekty według roku budowy lub roku ostatniej modernizacji znacznie podnoszącej standard obiektu poziom udostępnienia danych – województwo.
4. Dane dotyczące uczestnictwa w sporcie i rekreacji ruchowej według cech społeczno-demograficznych - poziom
udostępnienia danych – kraj.

6.2. Formy udostępniania informacji
Wyniki badań z zakresu sportu prezentowane są w opracowaniach statystyki publicznej i bazach danych.
Do opracowań statystyki publicznej należą:
1. Informacja sygnalna „Kultura fizyczna w ……… roku”, która ukazuje się raz w roku po zakończeniu badań
realizowanych z wykorzystaniem formularzy KFT-1, KFT-2, KFT-OB/a i KFT-OB/b.
2. Informacja sygnalna „Polscy zawodnicy na Igrzyskach Olimpijskich w ………..” – co dwa lata po
zakończeniu Igrzysk Olimpijskich.
3. Informacja sygnalna „Polscy zawodnicy na Igrzyskach Paraolimpijskich w ………..” – co dwa lata po
zakończeniu Igrzysk Paraolimpijskich.
4. Publikacja „Kultura fizyczna w latach………….” zawierająca pełny zestaw informacji z prowadzonych
badań statystycznych, publikowana co dwa lata w listopadzie.
5. Publikacja „Uczestnictwo w sporcie i rekreacji ruchowej w………. roku”, publikowana co cztery lata
w lipcu roku następnego po przeprowadzeniu badania.
6. Zbiorcze wydawnictwa GUS i urzędów statystycznych m.in. Mały Rocznik Statystyczny Polski, Rocznik
Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, Rocznik Statystyczny Województw, roczniki statystyczne
wydawane przez urzędy statystyczne.

Publikacje GUS i US są dostępne w wersji papierowej i elektronicznej na stronie internetowej GUS
http://www.stat.gov.pl, a informacje sygnalne wyłącznie w postaci elektronicznej na stronie internetowej
GUS https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/kultura-turystyka-sport/ .
Wyniki badań są również dostępne w bazach danych GUS:
1. Bank Danych Lokalnych, kategoria Kultura fizyczna, sport i rekreacja https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start:
 Kluby sportowe (liczba klubów sportowych, członkowie, ćwiczący ogółem, ćwiczący z podziałem na
płeć, ćwiczący do 18 lat, sekcje sportowe, trenerzy, instruktorzy, inne osoby prowadzące zajęcia
sportowe); poziom udostępnienia danych – miejscowość statystyczna.
 Ćwiczący w sekcjach sportowych według sportów (ćwiczący ogółem, juniorzy); poziom
udostępnienia danych – podregion.

7. Ewaluacja badania - wstępna ocena jakości badań
i wiarygodności danych
Badania realizowane na formularzach KFT są badaniami pełnymi.
Kompletność dla sprawozdania KFT-1 utrzymuje się na poziomie 70% (liczba złożonych formularzy
w odniesieniu do pierwotnej wersji kartoteki). Wynika ona ze specyfiki badanych jednostek. Są to
w zdecydowanej większości (ok. 98%) stowarzyszenia, z których 79% to stowarzyszenia niewpisane do KRS.
Jednostki te, mimo, że posiadają wpis do KRS lub starosty powiatowego, po wygaszeniu działalności nie
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dokonują odpowiednich formalności, aby uzyskać wykreślenie z odpowiedniego rejestru oraz
REGON-u. Po wyeliminowaniu z kartoteki jednostek nieprowadzących działalności (m. in. zawieszonych
i zlikwidowanych) wskaźnik kompletności osiąga poziom 80%. W celu podniesienia kompletności badania,
przed każdą jego realizacją, wykorzystywane są dane pochodzące ze źródeł administracyjnych, a w trakcie
każdej jego edycji, informacje o zawieszeniu, likwidacji, zmianie adresu siedziby lub korespondencji są
aktualizowane w Bazie Jednostek Statystycznych.
Ze względu na pogarszającą się kompletność badania KFT-1, w celu uwzględnienia w wynikach jednostek,
które nie złożyły sprawozdania (unit non-response), do uogólniania wyników od 2019 r. zostanie
zastosowana odwrotność wskaźnika kompletności wyznaczanego dla wszystkich województw.
Badaną populację dzieli się na trzy podzbiory zgodnie z informacją o przyczynach niezbadania jednostki
zapisaną w polu RA:
podzbiór nr 1 - obejmujący jednostki zbadane (RA=01),
podzbiór nr 2 - obejmujący jednostki odmawiające złożenia sprawozdania (RA=22),
podzbiór nr 3 - obejmujący jednostki poza zakresem badania: m. in. jednostki nie prowadzące działalności
klubu sportowego (RA=03 i RA=16); jednostki, które nie podjęły działalności, zawiesiły
działalność, jednostki zlikwidowane/w stanie likwidacji (RA=11, 12, 13, 14 i 15) oraz jednostki,
z którymi nie nawiązano kontaktu (RA=24)4.
Oznaczono liczebności tych podzbiorów, odpowiednio, przez ra_zb, ra_od i ra_pz. Po dokonaniu
klasyfikacji na podzbiory oblicza się wskaźnik kompletności badania (tzw. Response Rate 4) w postaci:
c=ra_zb/(ra_zb + ra_od)
będący ilorazem liczby jednostek zbadanych oraz sumy liczby jednostek zbadanych i liczby jednostek,
które odmówiły złożenia sprawozdania, a podlegają zakresowi badania zweryfikowanego ex-post.
Wówczas każdej jednostce przypisuje się wagę będącą odwrotnością wskaźnika kompletności. Wyniki
badania dla zmiennej 𝑋 dla podmiotów będących w warstwie 𝑆 uogólnia się stosując estymator w postaci:
𝑋̂ = ∑ 𝑤𝑖 𝑥𝑖
𝑖∈𝑆

gdzie 𝑤𝑖 jest wagą 𝑖-tej jednostki, a 𝑥𝑖 wartością uogólnianej zmiennej. Warstwy (𝑆) tworzą m.in. rodzaje
pionów sportowych, rodzaje sportów i przekroje terytorialne.
Dla sprawozdań KFT-2 oraz KFT-OB/a kompletność wynosi 100%.
Dla sprawozdania KFT-OB/b kompletność wynosi ok. 90% i wynika z błędnego doboru (wskazania przez
urzędy gmin) jednostek nieposiadających obiektów sportowych.
Z jednostkami, które nie złożyły kompletnego sprawozdania, nawiązywany jest kontakt telefoniczny. W ten
sposób wyjaśniane są powstałe podczas wypełniania formularza wątpliwości i uzupełniane braki, dzięki
czemu nie występuje problem item non-response.

4

Doświadczenia autorów badania wskazują, że brak kontaktu wynika głównie z faktu braku działalności
jednostki. Dlatego jednostki z kodem RA=24 w całości zostały zaliczone do trzeciej grupy podmiotów.
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8. Planowane prace dotyczące wykorzystania web scrapingu
w statystyce sportu
8.1.

Metody łączenia danych

W chwili obecnej web scraping jest stosowany w celu uzyskania informacji o przyczynach niezłożenia
sprawozdania przez klub sportowy. Kluby sportowe, z którymi nie można było nawiązać kontaktu,
a aktualizują swoją stronę internetową, są traktowane jako jednostki, które odmówiły złożenia
sprawozdania. Takie postępowanie nie powoduje zaniżania wielkości badanej populacji.
Trwają prace nad wykorzystywaniem web scrapingu do zbierania informacji o pionie sportowym
i dyscyplinie sportowej klubu, który nie złożył sprawozdania. W przypadku uzyskania takich informacji,
wymagane będzie zastosowanie innej niż dotychczasowa metody uogólniania wyników. W ramach dalszych
prac wykorzystane zostaną metody machine learning tj. drzewa klasyfikacyjne i drzewa regresyjne w celu
imputacji pozostałych brakujących danych. W chwili obecnej dokonywana jest ocena jakości imputacji za
pomocą drzew decyzyjnych w porównaniu do klasycznych metod imputacji.

8.2.

Zastosowanie web scrapingu do rozszerzenia zakresu podmiotowego
badań

Obecnie prowadzone przez statystykę publiczną badania dostarczają wielu informacji na temat aktywności
fizycznej społeczeństwa. W ostatnich latach obserwuje się coraz większe zaangażowanie w uprawianie
sportu i rekreacji ruchowej oraz niesłabnącą modę na bycie "fit". Potwierdzeniem tego trendu są także
wyniki badania uczestnictwa w sporcie i rekreacji ruchowej. Wskazują one, że w 2016 r. udział w zajęciach
sportowych lub rekreacji sportowej brało 46,4% badanych, podczas gdy w 2012 r. wskaźnik ten wyniósł
45,9%, a w 2008 r. - 37,5%. Jako główne motywy uczestnictwa w tego typu zajęciach respondenci w 2016 r.
podawali przyjemność i rozrywkę (58,5%) oraz zachowanie zdrowia i utrzymanie kondycji fizycznej (34,8%).
Na rynku usług rekreacyjno-sportowych pojawiają się nowe formy aktywności fizycznej, do których należą
m.in. kluby/centra fitness, a także usługi trenerów personalnych. Wyniki badań prowadzonych przez firmy
komercyjne pokazują, że w 2017 r. kluby fitness, których było w Polsce 2,6 tys., liczyły prawie 3 mln członków
i ich liczba stale rośnie („The European Health & Fitness Market 2018”).
Podmioty te nie były dotychczas objęte obserwacją statystyczną, dlatego zaistniała potrzeba zbadania
tego typu działalności. Coraz częściej również odbiorcy informacji zgłaszają zapotrzebowanie na dane
statystyczne z tego zakresu. W związku z tym Urząd Statystyczny w Rzeszowie w 2017 r. podjął próbę
rozpoznania możliwości objęcia badaniem jednostek oferujących usługi fitness.
Pierwszym etapem prac była analiza zawartości Bazy Jednostek Statystycznych pod kątem wytypowania
jednostek do badania. Okazało się, że BJS nie może służyć jako jedyne źródło do tworzenia kartoteki, gdyż
bardzo często działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej nie jest określona jako
podstawowa w bazie BJS. Uniemożliwia to wygenerowanie wykazu podmiotów działających na rynku
fitness. Większość natomiast takich podmiotów oferuje swoje usługi na stronach internetowych. Dlatego
też zdecydowano, aby wykorzystać metodę web scrapingu do zbadania tego typu usług.
Prace związane z pozyskaniem ze stron www za pośrednictwem metody web scrapingu danych o liczbie
i działalności centrów/klubów fitness rozpoczęto od ustalenia słów-kluczy do ich przeszukiwania.
Przygotowany został również kod źródłowy do obsługi web scrapingu. Za pomocą słów-kluczy wybrano
ok. 80 stron (katalogów) zawierających bazy z danymi adresowymi klubów fitness. Następnie stworzono
uniwersalny mechanizm do pozyskiwania danych z katalogów oraz interfejs dla użytkownika w celu
weryfikacji tych danych. Po zasileniu systemu danymi z 20 katalogów uzyskano ponad 4,3 tys. rekordów
z danymi adresowymi.
Pobrane za pomocą web scrapingu dane nie są w formacie nadającym się do natychmiastowej analizy,
dlatego kolejnym ważnym etapem prac jest przetworzenie i przekształcenie wyodrębnionych danych
w celu zachowania jednolitego formatu, powiązań pomiędzy danymi oraz usunięcie zbędnych
i zduplikowanych informacji. Wstępna obróbka danych polega na ich oczyszczaniu z wszelkich
dodatkowych i niepotrzebnych elementów, które nie są istotne. Jednocześnie uzupełniane są brakujące
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informacje. Często dane uzyskiwane z różnych portali posiadają różny zakres. Trzeba dokonać selekcji
informacji pobranych z portali pod kątem kompletności i przydatności do charakterystyki określonych
zmiennych lub zastosować mechanizmy pozwalające na uzupełnienie brakujących informacji danymi
pobranymi z innych portali.
Kolejnym etapem procesu będzie normalizacja danych. Dane uzyskane z różnych portali muszą zostać
sprowadzone do wspólnego formatu, który umożliwi ich porównanie i analizę. W trakcie tego procesu ciągi
znakowe konwertowane będą do małych liter, sformatowane zostaną daty oraz wartości liczbowe, które
każdy portal może zapisywać w różnych formatach. Należy przygotować także słowniki służące do
mapowania i pozwalające na konwersje typów używanych przez portale do typów danych, jakie będą
wykorzystywane podczas analizy. Jedną z najbardziej skomplikowanych operacji w procesie normalizacji
będzie sformatowanie danych adresowych z racji braku konsekwencji w nazewnictwie, wykorzystywaniu
skrótów oraz błędów (literówek) w adresach. Ponadto ten sam adres może być zapisany na bardzo wiele
różnych sposobów. Identyfikacja i przypisanie faktycznego adresu jest w wielu przypadkach niemożliwa.
Problemem jest również nieaktualizowanie danych adresowych przez podmioty odpowiedzialne, dlatego
część pozyskanych informacji może okazać się nieaktualna.
Prace związane z wykorzystaniem web scrapingu do identyfikacji podmiotów prowadzących usługi fitness
są przedsięwzięciem o charakterze eksperymentalnym, a ich wyniki będą mogły służyć do modyfikacji
istniejącego badania np. KFT-OB/b lub wdrożenia nowego badania z zakresu sportu.
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Streszczenie
Zeszyt metodologiczny Statystyka sportu opisuje metodologię badań Głównego Urzędu Statystycznego
w dziedzinie sportu obejmujących badania „Sport” oraz „Uczestnictwo w sporcie i rekreacji ruchowej”.
W opracowaniu przedstawiono zakres podmiotowy i przedmiotowy badań oraz obecnie stosowane metody
pozyskiwania informacji. Omówione zostały narzędzia badawcze, zmienne występujące w badaniach,
stosowane w nich klasyfikacje, definicje oraz zasady organizacji badań. Opisano także formy
udostępniania danych statystycznych oraz wstępną ocenę jakości badań i wiarygodności danych.
Zeszyt zawiera ponadto informacje na temat działań podejmowanych w celu rozwoju obecnie
prowadzonych badań poprzez rozszerzenie zakresu podmiotowego z wykorzystaniem innowacyjnych
metod zarówno zbierania (web scraping), jak i łączenia danych z różnych źródeł.

Summary
The Methodological Report Sport Statistics describes the methodology of Statistics Poland’s surveys in
the field of sport covering the surveys "Sport" and "Participation in sport and recreational activities".
The report presents the scope and coverage of the surveys and the currently used methods of obtaining
information. It discusses research tools, variables occurring in surveys, classifications, definitions and
principles of survey organization used. The forms of making statistical data available as well as the
preliminary assessment of the quality of surveys and reliability of data are also described.
The report also contains information on actions taken to develop current surveys by extending the scope
of subjects using innovative methods of both collecting (web scraping) and combining data from various
sources.
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KFT-1
Sprawozdanie
z działalności klubu sportowego

Urząd Statystyczny
35-959 Rzeszów
ul. Jana III Sobieskiego 10

za 2018 r.
według stanu w dniu 31 grudnia

Przekazać w terminie
do dnia 25 stycznia 2019 r.

Obowiązek przekazywania danych wynika z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 997,
z późn. zm.).

(e-mail sekretariatu jednostki sporządzającej sprawozdanie – WYPEŁNIAĆ WIELKIMI LITERAMI)

Dział 1. Dane ogólne o klubie sportowym
Województwo
1. Adres
klubu

Powiat
Miasto (gmina)
Miejscowość

2. Jeżeli w 2018 r. nie prowadzili Państwo działalności klubu
sportowego, prosimy odesłać KFT-1 na adres Urzędu
Statystycznego w Rzeszowie. Prosimy zaznaczyć przyczynę.
(właściwą odpowiedź otoczyć obwódką)

1

działalność jednostki nie jest związana z działalnością klubu
sportowego

2

działalność klubu nierozpoczęta

3

klub w budowie, w organizowaniu się

4

działalność klubu zawieszona

5

klub w stanie likwidacji

6

całkowita likwidacja klubu

3. Do jakiego pionu sportowego należy klub? (właściwą odpowiedź otoczyć obwódką)
1

Akademicki Związek Sportowy (AZS)

4

Uczniowski klub sportowy (z osobowością prawną) (UKS)

2

Zrzeszenie ,,Ludowe Zespoły Sportowe” (LZS)

5

Kluby wyznaniowe

3

Szkolny Związek Sportowy (SZS)

6

Pozostałe kluby sportowe

4. Czy klub uczestniczy we współzawodnictwie sportowym systemu sportu młodzieżowego oraz seniorów na poziomie
ogólnopolskim? (właściwą odpowiedź otoczyć obwódką)

Dział 2. Członkowie, ćwiczący i zawodnicy w klubie
Liczba osób

0

1

Ćwiczący w klubie

mężczyźni

03

Ogółem (wiersze 2+3+4+5+6)

1

Trenerzy

2

06

Instruktorzy

3

razem
(wiersze 08+10)

07

Inni prowadzący zajęcia sportowe

4

mężczyźni

08

Pracownicy medyczni i odnowy
biologicznej

5

Pracownicy administracyjni

6

w tym do 18 lat
kobiety
w tym do 18 lat

Zawodnicy
zarejestrowani
w polskim lub
okręgowym
związku
sportowym

0
02

w tym do 18 lat
kobiety
w tym do 18 lat

04
05

09
10
11

2

nie

Liczba osób
Wyszczególnienie

ogółem

w tym
kobiety

1

2

01

razem
(wiersze 03+05)

tak

Dział 3. Kadra szkoleniowa, medyczna i administracyjna

Wyszczególnienie
Członkowie klubu ogółem

1

Dział. 4 Działalność sekcji sportowych według rodzajów sportów
Ćwiczący

Wyszczególnieniea)
Liczba sekcji

razem
(rubr. 4+5+6+7)

seniorzyb)

seniorkib)

juniorzyc)

juniorkic)

02

03

04

05

06

07

symbol
00

01

Trenerzy

Instruktorzy

Inne osoby
prowadzące
zajęcia
sportowe

08

09

10

Ogółem

Podczas wypełniania rubryk 00 i 01 prosimy posługiwać się wykazem rodzajów sportów, uwzględniając kolejność, nazwę i symbol rodzaju sportu. b) W liczbie seniorów i seniorek prosimy uwzględnić młodzieżowców. c)W liczbie juniorów
i juniorek prosimy uwzględnić juniorów, juniorów młodszych, młodzików i dzieci. Uwaga: W dziale 4 ćwiczący liczeni są tyle razy, ile rodzajów sportów uprawiają, a trenerzy i instruktorzy oraz inne osoby prowadzące zajęcia – tyle razy,
w ilu rodzajach sportu prowadzą zajęcia. Ich liczba w wierszu „ogółem” nie powinna być mniejsza niż wskazana w dziale 2 (wiersze 02–06) i w dziale 3 (wiersze 2–4).
a)
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Czy klub jest właścicielem/gestorem obiektów
sportowycha)?

Tak

(właściwą odpowiedź otoczyć obwódką)

Nie

Dział 5.

→ Przejść do działu 5

Obiekty sportowe

Rodzaj obiektub)

1

Rok
ostatniej
modernioddania
zacji
obiektu znacznie
do
podnoużytku
szącej
standard
obiektu
2
3

Cechy obiektu
widownia
tak – 1
nie – 0
(jeżeli nie,
przejść do
rubryki 6)
4

liczba
miejsc
siedzących
ogółem

5

dostosowanie do potrzeb
homolo- osób niepełnosprawnychc)
gacja
tak – 1
dla
nie – 0
ćwicządla widzów
cych
6

7

8

rodzaj
nawierzchnid)

9

Długość
trasy
w kme)
(z jednym
znakiem
po
przecinku)
10

Liczba dni
w roku,
w których
obiekt był
czynny
(otwarty)
11

Lokalizacja obiektu

Liczba dni
w roku,
w których
obiekt był
użytkowany
w celach
sportowo-rekreacyjnych
12

województwo

powiat

gmina f)

13

14

15

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Proszę nie wypełniać dla obiektów przyszkolnych, wykazywanych w Systemie Informacji Oświatowej. b)Proszę wpisać odpowiedni symbol z załączonej klasyfikacji obiektów sportowych. W przypadku występowania kilku obiektów
o tym samym symbolu, każdy z nich należy opisać w osobnym wierszu. c) W kolumnach 7 i 8 proszę wpisać odpowiedni symbol z objaśnień do KFT-1. d) Dotyczy obiektów nr 08–21 i 26 (boiska bez plażowych), 31 (kort tenisowy otwarty),
61 (bieżnia okólna) i 62 (bieżnia prosta) - proszę wpisać odpowiedni symbol z objaśnień do KFT-1. e) Dotyczy obiektów nr 56 (narciarska trasa zjazdowa), 57 (narciarska trasa biegowa) i 58 (trasa nartorolkowa). f) W przypadku gmin miejskowiejskich proszę wpisać, oprócz nazwy gminy, „1”, jeżeli obiekt położony jest na terenie miejskim, „2”, jeżeli obiekt położony jest na terenie wiejskim.
a)

Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na
przygotowanie danych

1

Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na
wypełnienie KFT-1

2

(e-mail kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania – WYPEŁNIAĆ WIELKIMI LITERAMI)

(telefon kontaktowy
w zakresie sporządzonego sprawozdania)

(miejscowość, data)
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Objaśnienia do KFT-1
Uwaga: W e-mailu każdy znak powinien zostać wpisany w odrębnej kratce.
Przykład wypełnienia e-maila:

Z

E

N

O

N

.

K

O

W

A

L

S

K

I

@

X

X

X

.

Y

Y

Y

.

P

L

Sprawozdanie z działalności sportowej KFT-1 sporządzają wszystkie kluby sportowe działające na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1463, z późn. zm.), w tym uczestniczące w zawodach systemu współzawodnictwa sportowego na szczeblu ogólnopolskim w kategorii seniorów lub
juniorów, do których zaliczamy Mistrzostwa Polski Seniorów, Młodzieżowe Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Polski Juniorów, Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży
(Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych), Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików, ligi ogólnopolskie w grach sportowych oraz Mistrzostwa Świata
i Mistrzostwa Europy we wszystkich kategoriach wiekowych (odpowiedź „tak” w dziale 1 pkt 4).
Dział 1. pkt 3 Piony sportowe
Kluby sportowe akademickie (pion AZS) obejmują działalność klubów AZS AWF, organizacji środowiskowych oraz tych sekcji klubów uczelnianych AZS, których
zawodnicy biorą udział w ogólnopolskim systemie współzawodnictwa sportowego, bez sekcji zajmujących się wyłącznie sportem powszechnym.
Z jednostek podległych Zrzeszeniu Ludowe Zespoły Sportowe sprawozdanie wypełniają LKS „Ludowe Kluby Sportowe” oraz LZS „Ludowe Zespoły Sportowe”,
jeżeli posiadają sekcje sportu wyczynowego (bez Ludowych Klubów Turystycznych i Ludowych Zespołów Turystycznych, a Uczniowskie Ludowe Kluby Sportowe
wypełniają sprawozdania jako pion „Uczniowskie Kluby Sportowe”).
Wszystkie uczniowskie kluby sportowe bez względu na przynależność organizacyjną wypełniają sprawozdanie KFT-1 i uwzględnione są w pionie Uczniowski Klub
Sportowy (odpowiedź 4). Kluby wyznaniowe obejmują kluby: Katolickiego Stowarzyszenia Sportowego Rzeczypospolitej Polskiej, Salezjańskiej Organizacji
Sportowej, Luterańskiej Organizacji Sportowej i kluby pozostałych wyznań.
Dział 2. Członkowie i ćwiczący w klubie
W wierszu 01 podać liczbę osób będących członkami klubu na podstawie złożonych deklaracji członkowskich lub innych wymaganych dokumentów. W wierszu
tym należy wykazać członków zwyczajnych, wspierających, honorowych i członków klubu kibica.
W wierszu 02 należy podać liczbę wszystkich osób ćwiczących w klubie (suma wierszy 03 i 05).
W wierszu 03 z ogólnej liczby ćwiczących w klubie (z wiersza 02) należy podać mężczyzn ćwiczących bez względu na wiek.
W wierszu 04 należy wyszczególnić ćwiczących chłopców do lat 18 włącznie (decyduje rok urodzenia).
W wierszu 05 należy uwzględnić kobiety ćwiczące w klubie bez względu na wiek, a w wierszu 06 - dziewczęta do lat 18 włącznie (decyduje rok urodzenia).
W wierszu 07 należy podać liczbę zawodników posiadających licencje polskiego związku sportowego.
Dział 3. Kadra szkoleniowa, medyczna i administracyjna
W wierszu 1 należy uwzględnić wszystkie osoby pracujące w klubie bez względu na formę zatrudnienia, łącznie z pracującymi społecznie.
W wierszach 2 i 3 należy podać liczbę trenerów i instruktorów posiadających odpowiednie uprawnienia do prowadzenia zajęć z zawodnikami (zajmujących się
szkoleniem w klubie bez względu na formy zatrudnienia).
W wierszu 4 należy podać liczbę osób prowadzących zajęcia sportowe, które nie posiadają uprawnień trenerskich i instruktorskich (np. nauczycieli wychowania
fizycznego, starszych zawodników).
W wierszu 5 należy wpisać łączną liczbę pracowników medycznych i odnowy biologicznej, a w wierszu 6 pracowników administracyjnych bez względu na formę
zatrudnienia.
W kolumnie 1 należy podać liczbę osób ogółem, a kolumnie 2 – z liczby ogółem – kobiety.
Dział 4. Działalność sekcji sportowych według rodzajów sportów
Przy wypełnianiu działu 4 należy wykorzystać „Wykaz rodzajów sportów” zamieszczony poniżej.
W rubryce 00 należy wpisać te rodzaje sportów, które są uprawiane w poszczególnych sekcjach klubowych, w kolejności podanej w załączonym wykazie,
a w rubryce 01 symbol rodzaju sportu. W pozycji dotyczącej liczby sekcji sportowych należy wpisać przy rodzaju sportu w rubryce 02 liczbę „1”, niezależnie od
liczby grup szkoleniowych. Wyjątkiem są przypadki posiadania odrębnej sekcji kobiecej i męskiej w klubie, z oddzielnym kierownictwem - wtedy należy wpisać
liczbę „2” sekcji (np. w grach sportowych).
W rubryce 03 należy podać ogólną liczbę wszystkich ćwiczących w danej sekcji (suma rubryk 04, 05, 06 i 07) bez względu na posiadanie licencji zawodniczej
i uczestnictwo w zawodach.
W rubryce 04 – należy uwzględnić wszystkich ćwiczących mężczyzn - seniorów, a w rubryce 05 kobiety - seniorki. W rubrykach 06 i 07 należy podać
odpowiednio liczbę juniorów i juniorek (do których należy zaliczyć juniorów, juniorów młodszych, młodzików i dzieci) w kategoriach wiekowych odpowiednich
dla danego rodzaju sportu.
W rubryce 08 należy podać liczbę trenerów posiadających odpowiednie uprawnienia prowadzących zajęcia w danej sekcji, w rubryce 09 liczbę instruktorów
prowadzących zajęcia w danej sekcji, a w rubryce 10 - liczbę pozostałych osób prowadzących zajęcia sportowe w danej sekcji.
Wiersz „ogółem” (rubryki 02–10) stanowi sumę wszystkich wierszy występujących rodzajów sportów.
W dziale 4 ćwiczący liczeni są tyle razy, ile rodzajów sportów uprawiają, a trenerzy i instruktorzy oraz inne osoby prowadzące zajęcia sportowe – tyle razy, w ilu
rodzajach sportu prowadzą zajęcia. Ich liczba w wierszu „ogółem” nie powinna być mniejsza niż wykazana w dziale 2 (wiersze 02–06) i w dziale 3 (wiersze 2–4).
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Dział 5. Obiekty sportowe
Proszę nie ujmować obiektów przyszkolnych, które szkoły wykazują w Systemie Informacji Oświatowej.
W kolumnie 1 należy wpisać odpowiedni symbol wybrany z załączonej klasyfikacji obiektów sportowych. W przypadku występowania kilku obiektów o tym
samym symbolu każdy z nich należy opisać w osobnym wierszu.
W kolumnie 2 proszę podać rok oddania obiektu do użytku. Jeżeli obiekt przechodził modernizację, która znacznie podniosła jego standard (w wyniku której obiekt
został np. dostosowany do przeprowadzenia zawodów wyższej rangi, dobudowano widownię, dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych), należy w kolumnie
3 podać rok oddania obiektu do użytku po tej modernizacji.
W kolumnie 4, w przypadku odpowiedzi „nie” i zaznaczenia „ 0” proszę opuścić kolumnę 5 i przejść do kolumny 6.
W kolumnie 6 należy podać, czy obiekt posiada aktualnie homologację wydaną przez odpowiedni organ (okręgowy lub polski związek sportowy, sportową federację
międzynarodową i inne.).
W kolumnie 7 należy wskazać czy i w jaki sposób obiekt jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych biorących udział w ćwiczeniach (miejsce do ćwiczeń
oraz zaplecze dla ćwiczących):
0 – nie jest dostosowany,
1 – dostosowany dla niepełnosprawnych ruchowo,
2 – dostosowany dla osób o innym niż ruchowy rodzaju niepełnosprawności (np. głusi, niewidomi),
3 – dostosowany zarówno dla osób niepełnosprawnych ruchowo jak i osób o innych rodzajach niepełnosprawności.
W kolumnie 8 należy wskazać czy i w jaki sposób obiekt jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych będących widzami (widownia, zaplecze sanitarne
dla widzów):
0 – nie jest dostosowany,
1 – dostosowany dla niepełnosprawnych ruchowo,
2 – dostosowany dla osób o innym niż ruchowy rodzaju niepełnosprawności (np. głusi, niewidomi),
3 – dostosowany zarówno dla osób niepełnosprawnych ruchowo jak i osób o innych rodzajach niepełnosprawności.
W kolumnie 9 należy podać rodzaj nawierzchni (tylko w przypadku występowania obiektów nr 08-21 boisk do gier wielkich i małych oraz 26 - boisk uniwersalnych
– bez boisk plażowych, 31 - kortów tenisowych otwartych, 61 - bieżni okólnych i 62 - bieżni prostych). Rodzaje nawierzchni:
1 – trawiasta/ziemna,
2 – syntetyczna,
3 – betonowa/asfaltowa,
4 – żwirowa/ceglana.
W przypadku występowania na obiekcie wielu rodzajów nawierzchni należy wskazać nawierzchnię dominującą.
Kolumnę 10 należy wypełnić tylko w przypadku występowania obiektów nr 56 (narciarska trasa zjazdowa), 57 (narciarska trasa biegowa) i 58 (trasa nartorolkowa).
W kolumnie 11 proszę podać liczbę dni w roku, w których obiekt był czynny (otwarty), natomiast w kolumnie 12 – liczbę dni w roku, w których obiekt był
użytkowany w celach sportowo-rekreacyjnych.
W kolumnach 13 – 15 proszę podać lokalizację obiektu, wpisując odpowiednio województwo, powiat i gminę (zaznaczając, w przypadku gmin miejsko-wiejskich,
oddzielnie obszar miasta i obszar wsi). W przypadku gmin miejsko-wiejskich proszę wpisać, oprócz nazwy gminy, „1”, jeżeli obiekt położony jest na terenie
miejskim, „2”, jeżeli obiekt położony jest na terenie wiejskim.
Boisk do gier wielkich, które znajdują się w płycie głównej stadionu (symbole obiektów nr 01 – 07), nie należy wykazywać po raz drugi jako obiekty o symbolu
08 – 15.
Jako boiska do gier małych należy rozumieć boiska specjalistyczne do koszykówki (symbol nr 16 i 17), piłki ręcznej (symbol nr 18 i 19), piłki siatkowej (symbol
nr 20 i 21). Na boiskach uniwersalnych-wielozadaniowych (symbol nr 26) można przeprowadzić kilka różnych gier sportowych. Każde z boisk należy podać tylko
jeden raz, a boisk uniwersalnych nie można wymieniać w poszczególnych grach. Boiska nie mające charakteru trwałego i zmieniane zależnie od potrzeb należy
podać jako boiska uniwersalne. Nie należy wykazywać boisk okazjonalnych, przygotowywanych na krótki okres.
Boiska kryte znajdujące się w halach sportowych lub salach gimnastycznych nie powinny być wykazywane oddzielnie, a należy je traktować jako hale sportowe lub
sale gimnastyczne, w zależności od typu obiektu, w którym występują.
Jeżeli kilka kortów tenisowych (placów do gry) znajduje się na jednym obiekcie, każdy z nich należy podać w osobnym wierszu. Korty tenisowe kryte czasowo
(np. na okres zimy) należy wykazać jako korty otwarte (symbol nr 31).
Siłownia zewnętrzna to zespół urządzeń siłowo-sprawnościowych instalowanych na wolnym powietrzu.
Trasę nartorolkową (58) pełniącą zimą rolę narciarskiej trasy biegowej należy wykazać wyłącznie jako trasę nartorolkową.

30

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

KFT-2
Sprawozdanie z działalności
polskiego związku sportowego
Numer identyfikacyjny – REGON

za 2018 r.
według stanu w dniu 31.XII

www.stat.gov.pl

Portal sprawozdawczy GUS
www.stat.gov.pl
Urząd Statystyczny
35-959 Rzeszów
ul. Jana III Sobieskiego 10
Przekazać w terminie
do dnia 25 stycznia 2019 r.

Obowiązek przekazywania danych wynika z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.
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Przed wypełnieniem proszę przeczytać objaśnienia
(e-mail sekretariatu jednostki sporządzającej sprawozdanie – WYPEŁNIAĆ WIELKIMI LITERAMI)

Dział 1. Okręgowe związki sportowe, kluby sportowe
Wyszczególnienie

Liczba

0

1

Okręgowe związki sportowe

1

Kluby sportowe

2

Kluby sportowe biorące udział we współzawodnictwie sportowym

3

Dział 2. Budżet polskiego związku sportowego
Kwota
(w tys. zł)
1

Wyszczególnienie
0
Środki finansowe ogółem (wiersz 2 + 3)

1

krajowe środki publiczne

2

środki finansowe pochodzące z innych źródeł

3

Dział 3. Zatrudnieni w polskim związku sportowym
Wyszczególnienie

Liczba osób zatrudnionych
w polskim związku sportowym

0

1

Kadra szkoleniowa

1

Pracownicy medyczni i odnowy biologicznej

2

Pracownicy administracyjni

3
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Dział 4. Kursy organizowane przez polski związek sportowy lub okręgowe związki sportowe
Wyszczególnienie

Liczba kursów

Liczba uczestników

0

1

2

Ogółem (wiersze od 2 do 5)

1

trenerów

2

instruktorów

3

sędziów

4

inne

5

Dział 5. Osoby posiadające ważne i aktualne licencje polskiego związku sportowego
Wyszczególnienie

razem
1

0
Trenerzy

1

Instruktorzy

2

Sędziowie

Zawodnicy

ogółem (wiersz 4 + 5)

3

z klasą międzynarodową

4

z klasą krajową lub okręgową

5

ogółem (wiersze od 7 do 12)

6

seniorzy

7

młodzieżowcy

8

juniorzy

9

juniorzy młodsi (kadeci)

10

młodzicy

11

dzieci

12

Liczba osób
kobiety
2

mężczyźni
3

Dział 6. Reprezentanci Polski
NAZWA SPORTU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Liczba osób

Wyszczególnienie

razem
1

0
ogółem (wiersz od 2 do 4)

1

seniorzy

2

młodzieżowcy

3

juniorzy

4

ogółem (wiersz od 6 do 8)

5

seniorzy

6

młodzieżowcy

7

juniorzy

8

kobiety
2

mężczyźni
3

Reprezentanci Polski

w tym
zawodnicy klubów
zagranicznych
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Dział 7. Zawodnicy
NAZWA SPORTU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zawodnicy
w tym
zawodnicy zagraniczni
występujący w Polsce

ogółem
Województwa

0

Sym
- bol

1

Ogółem

X

dolnośląskie
kujawskopomorskie
lubelskie

02

lubuskie

08

łódzkie

10

małopolskie

12

mazowieckie

14

opolskie

16

podkarpackie

18

podlaskie

20

pomorskie

22

śląskie

24

świętokrzyskie
warmińskomazurskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie

26

razem
kol. od 3
do 14
2

w kat.
juniorki młodziseniorki młodzie- juniorki młodsze czki
żowca
(kadetki)

dzieci

w kat.
juniorzy młodziseniorzy młodzie- juniorzy młodsi
cy
żowca
(kadeci)

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

razem
kobiety

mężczyźni

kobiety
3

dzieci

14

kol. od 16
do 17
15

16

mężczyźni

17

w tym zawodnicy
niepełnosprawni

razem
kol. od
19 do 20
18

kobiety

mężczyźni

19

20

04
06

28
30
32

33

Dział 8. Sędziowie i kadra szkoleniowa, sekcje sportowe
NAZWA SPORTU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sędziowie

Województwa

Symbol

0

1

Ogółem

X

dolnośląskie

02

kujawskopomorskie

04

lubelskie

06

lubuskie

08

łódzkie

10

małopolskie

12

mazowieckie

14

opolskie

16

podkarpackie

18

podlaskie

20

pomorskie

22

śląskie

24

świętokrzyskie

26

warmińskomazurskie

28

wielkopolskie

30

zachodniopomorskie
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razem

(kol. od 3
do 6)
2

klasa
międzynarodowa

klasa
krajowa
lub okręgowa

Trenerzy
klasa
międzynarodowa

mężczyźni

kobiety
3

klasa
krajowa
lub okręgowa

4

5

6

Instruktorzy

razem

kobiety

mężczyźni

ogółem

w tym
uczestniczące
we współzawodnictwie
sportowym

11

12

13

14

razem
kobiety

(kol. od 8
do 9)
7

Sekcje sportowe

8

mężczyźni

9

(kol. od 11
do 12)
10
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Dział 9. Uczestnicy Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy oraz liczba miejsc medalowych
zdobytych na tych imprezach
NAZWA SPORTU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Liczba uczestników
osób
zawodników
towarzyszących
1
2

Wyszczególnienie
0

Mistrzostwa
Świata

Mistrzostwa
Europy

Igrzyska
Olimpijskie

seniorzy

1

w tym w konkurencjach
olimpijskich

2

młodzieżowcy

3

juniorzy

4

seniorzy

5

w tym w konkurencjach
olimpijskich

6

młodzieżowcy

7

juniorzy

8

letnie

9

zimowe

10

Proszę podać szacunkowy czas (w
minutach) przeznaczony na przygotowanie
danych

1

Liczba miejsc medalowych
razem

I

II

III

Nie
rozegrano

3

4

5

6

7

Proszę podać szacunkowy czas (w
minutach) przeznaczony na wypełnienia
KFT-2

2

(e-mail kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania – WYPEŁNIAĆ WIELKIMI LITERAMI)

(miejscowość, data)

(telefon kontaktowy
w zakresie sporządzonego sprawozdania)

Objaśnienia do KFT-2
Sprawozdanie z działalności KFT-2 sporządzają wszystkie polskie związki sportowe. Polskie związki sportowe wprowadzają dane zawarte w KFT-2
drogą elektroniczną przez Portal Sprawozdawczy Głównego Urzędu Statystycznego: https://raport.stat.gov.pl w terminie zgodnym z PBSSP 2018,
a kopię sprawozdania pozostawiają w aktach polskiego związku sportowego.
Objaśnienia szczegółowe
Sprawozdanie dotyczy stanu aktualnego na dzień 31 grudnia każdego roku kalendarzowego.
Polski związek sportowy wypełnia osobne sprawozdanie w dziale 6, 7 i 8 dla każdego sportu, w którym organizuje i prowadzi współzawodnictwo sportowe,
o ile możliwe jest rzetelne rozdzielenie zawodników uprawiających poszczególne sporty (np. na podstawie wydawanych zróżnicowanych licencji).
Polski związek sportowy wypełnia osobne sprawozdanie w dziale 9 dla każdego sportu wydzielonego we współzawodnictwie na poziomie
międzynarodowym.
Pozostałe działy wypełnia się tylko jeden raz.
Dział 1. Okręgowe związki sportowe, kluby sportowe
1. W wierszu 1 należy podać liczbę okręgowych związków sportowych podległych danemu polskiemu związkowi sportowemu.
2. W wierszu 2 należy podać liczbę klubów sportowych w sportach objętych działaniem polskiego związku sportowego.
3. W wierszu 3 należy podać liczbę klubów sportowych biorących udział we współzawodnictwie sportowym, organizowanym i prowadzonym przez
polski związek sportowy.
Dział 2. Budżet polskiego związku sportowego
1. W wierszu 1 należy podać całkowitą kwotę środków finansowych (w tys. złotych, zaokrąglonych do jednego miejsca po przecinku), stanowiących
budżet polskiego związku sportowego, wiersz jest sumą wierszy 2 i 3.
2. W wierszu 2 należy podać całkowitą kwotę krajowych środków publicznych, będących w dyspozycji polskiego związku sportowego.
3. W wierszu 3 należy podać całkowitą kwotę środków finansowych, będących w dyspozycji polskiego związku sportowego i niestanowiących środków
publicznych.
Dział 3. Zatrudnieni w polskim związku sportowym
1. W wierszu 1 należy podać łączną liczbę kadry szkoleniowej (trenerów, instruktorów) zatrudnionych w polskim związku sportowym.
2. W wierszu 2 należy wpisać łączną liczbę pracowników medycznych i odnowy biologicznej zatrudnionych w polskim związku sportowym.
3. W wierszu 3 należy wpisać liczbę pracowników administracyjnych zatrudnionych w polskim związku sportowym.
Do osób zatrudnionych należy zaliczyć tylko pracowników zatrudnionych w ramach umowy o pracę z podmiotem (polskim związkiem sportowym)
oraz w ramach kontraktów zawartych z polskim związkiem sportowym na okres minimum 12 miesięcy, w ramach prowadzonej przez usługodawcę
działalności gospodarczej.
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Dział 4. Szkolenie kadry w ciągu roku
1. Dane w dziale 4 dotyczą tylko organizatora kursu lub zleceniodawcy, jeśli w jego imieniu kurs organizuje inna jednostka organizacyjna.
2. W kolumnach 1 i 2 należy podać liczbę kursów i ich uczestników prowadzonych przez polski związek sportowy lub przez okręgowe związki
sportowe.
3. Należy podać łączną liczbę kursów kwalifikacyjnych (kursów umożliwiających zdobycie lub podniesienie uprawnień trenera, instruktora, sędziego
lub innych np. menedżera, agenta zawodników) lub doszkalających (podnoszących wiedzę lub umiejętności trenera, instruktora, sędziego lub inne
np. menedżera, agenta zawodników) oraz łączną liczbę uczestników tych kursów.
Dział 5. Osoby posiadające ważne i aktualne licencje polskiego związku sportowego (każdą osobę należy liczyć tylko jeden raz).
1. Kolumna 1 stanowi sumę kolumn 2 i 3.
2. W wierszu 1 należy wykazać liczbę trenerów posiadających aktualne licencje polskiego związku sportowego, umożliwiające pełnienie roli trenera
w sporcie lub sportach, w których polski związek sportowy organizuje i prowadzi współzawodnictwo sportowe. Każdą osobę należy liczyć tylko
jeden raz.
3. W wierszu 2 należy wykazać liczbę instruktorów posiadających aktualne licencje polskiego związku sportowego, umożliwiające pełnienie roli
instruktora w sporcie lub sportach, w których polski związek sportowy organizuje i prowadzi współzawodnictwo sportowe. Każdą osobę należy
liczyć tylko jeden raz.
4. W wierszach 3–5 należy wykazać liczbę sędziów posiadających aktualne licencje polskiego związku sportowego (odpowiednio w wierszu 4 – z klasą
międzynarodową oraz w wierszu 5 – z klasą krajową lub okręgową) umożliwiające pełnienie roli sędziego w sporcie lub sportach, w których polski
związek sportowy organizuje i prowadzi współzawodnictwo sportowe. Każdą osobę należy liczyć tylko jeden raz. Wiersz 3 jest sumą wierszy 4 i 5.
5. W wierszach 6–12 należy wykazać zawodników, w poszczególnych kategoriach wiekowych, posiadających aktualne licencje polskiego związku
sportowego. Każdego zawodnika należy liczyć tylko jeden raz. Wiersz 6 jest sumą wierszy 7+8+9+10+11+12.
W przypadku licencji wydawanych bezterminowo, należy podać, w miarę możliwości, liczbę osób faktycznie aktywnych.
Dział 6. Reprezentanci Polski (dział należy wypełnić osobno dla każdego sportu)
1. W nagłówku należy podać nazwę sportu, którego dotyczą dane zamieszczone w tym dziale.
2. Kolumna 1 stanowi sumę kolumn 2 i 3.
3. W przypadku zawodnika będącego reprezentantem Polski w kilku sportach nadzorowanych przez jeden polski związek sportowy, należy go wykazać
w każdym sporcie.
4. W wierszach 2–4 należy wykazać zawodników, którzy w danym roku reprezentowali Polskę we współzawodnictwie międzynarodowym (np. imprezy
rangi mistrzowskiej, puchary świata, mecze międzypaństwowe itp.) w poszczególnych kategoriach wiekowych. Każdego zawodnika należy liczyć
tylko jeden raz (w danym sporcie), bez względu na liczbę imprez, na których reprezentował Polskę. Wiersz 1 jest sumą wierszy 2+3+4.
5. W wierszach 6–8 wykazać zawodników, którzy w danym roku reprezentowali Polskę we współzawodnictwie międzynarodowym (np. imprezy rangi
mistrzowskiej, puchary świata, mecze międzypaństwowe itp.) w poszczególnych kategoriach wiekowych, występujących za granicą (będących
członkami klubu zagranicznego). Każdego zawodnika należy liczyć tylko jeden raz (w danym sporcie), bez względu na liczbę imprez, na których
reprezentował Polskę. Wiersz 5 jest sumą wierszy 6+7+8.
Dział 7. Zawodnicy (dział należy wypełnić osobno dla każdego sportu)
1. W nagłówku należy podać nazwę sportu, którego dotyczą dane zamieszczone w tym dziale.
2. Należy wykazać liczbę zawodników posiadających ważną licencję obowiązującą w roku, którego dotyczy sprawozdanie. Należy uwzględnić również
uprawnienia o okresie ważności dłuższej niż 1 rok, obowiązujące w roku, którego dotyczy sprawozdanie.
3. W przypadku wątpliwości odnośnie przynależności zawodnika do kategorii wiekowej, należy wykazać go w najniższej kategorii wiekowej, w której
może brać udział w rywalizacji.
4. W przypadku zawodnika posiadającego licencje w kilku sportach nadzorowanych przez jeden polski związek sportowy, należy go wykazać w każdym
sporcie.
5. Kolumna 2 stanowi sumę kolumn od 3 do 14.
6. W kolumnach 15–17 należy wykazać zawodników zagranicznych uprawiających dany sport i biorących udział we współzawodnictwie sportowym,
organizowanym i prowadzonym przez polski związek sportowy. Kolumna 15 stanowi sumę kolumn 16 oraz 17.
7. W kolumnach 18–20 należy wykazać liczbę zawodników z orzeczeniem o niepełnosprawności biorących udział we współzawodnictwie
sportowym, organizowanym i prowadzonym przez polski związek sportowy. Kolumna 18 stanowi sumę kolumn 19 oraz 20.
Dział 8. Sędziowie i kadra szkoleniowa, sekcje sportowe (dział należy wypełnić osobno dla każdego sportu)
1. W nagłówku należy podać nazwę sportu, którego dotyczą dane zamieszczone w tym dziale.
2. W przypadku sędziów, trenerów i instruktorów należy podać liczbę osób posiadających ważne uprawnienia (np. licencję), obowiązujące w roku,
którego dotyczy sprawozdanie. Należy uwzględnić również uprawnienia o okresie ważności dłuższej niż 1 rok, obowiązujące w roku, którego dotyczy
sprawozdanie.
W przypadku sędziego, trenera i instruktora posiadającego uprawnienia w kilku sportach nadzorowanych przez jeden polski związek sportowy, należy
go wykazać w każdym sporcie.
3. Kolumna 2 stanowi sumę kolumn od 3 do 6.
4. Kolumna 7 stanowi sumę kolumn od 8 do 9.
5. Kolumna 10 stanowi sumę kolumn od 11 i 12.
6. W kolumnie 13 należy podać łączną liczbę sekcji sportowych uczestniczących oraz nieuczestniczących we współzawodnictwie sportowym.
W kolumnie 14 należy uwzględnić liczbę sekcji sportowych uczestniczących we współzawodnictwie sportowym. Informacje muszą być zgodne
z rejestracją, a nie wewnętrznym podziałem w ramach struktur organizacyjnych danego klubu sportowego.
Dział 9. Uczestnicy Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy oraz liczba miejsc medalowych zdobytych na tych
imprezach (dział należy wypełnić osobno dla każdego sportu wydzielonego we współzawodnictwie na poziomie międzynarodowym)
1. W nagłówku należy podać nazwę sportu, którego dotyczą dane zamieszczone w tym dziale.
2. W kolumnie 1 należy wykazać liczbę reprezentantów Polski uczestniczących w Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Świata oraz Mistrzostwach
Europy, rozgrywanych w poszczególnych kategoriach wiekowych. Zawodnika, który należy do niższej kategorii wiekowej, ale bierze udział
w mistrzostwach wyższej kategorii wiekowej, należy uwzględniać w kategorii wiekowej właściwej dla rozgrywanych zawodów (przykładowo: junior
uczestniczący w MŚ seniorów powinien być wykazany jako uczestnik MŚ seniorów).
3. W przypadku konkurencji składających się w kilku części (np. podnoszenie ciężarów, wielobój w łyżwiarstwie szybkim itp.), nie należy uwzględniać
miejsc medalowych w konkurencjach cząstkowych (np. podrzut, jeden z dystansów wieloboju itp.).
4. W kolumnie 2 należy wykazać liczbę osób towarzyszących (trenerzy, obsługa medyczna, obsługa administracyjna i in.), które były członkami polskiej
delegacji, a ich wyjazd lub pobyt na zawodach był przynajmniej w części finansowany z budżetu polskiego związku sportowego .
5. W latach olimpijskich, przez konkurencje olimpijskie należy rozumieć konkurencje, które zostały rozegrane na igrzyskach olimpijskich.
W pozostałych latach, przez konkurencje olimpijskie należy rozumieć konkurencje, które są w programie następnych igrzysk olimpijskich.
6. W kolumnach 4–6 należy podać liczbę miejsc medalowych wywalczonych na poszczególnych imprezach, niezależnie od charakteru konkurencji
(indywidualna, drużynowa). Kolumna 3 stanowi sumę kolumn 4–6.
7. Jeśli wyszczególniona impreza nie została rozegrana w roku, którego dotyczy sprawozdanie, należy zaznaczyć „1” w kolumnie 7 Jeśli impreza została
rozegrana, ale nie uczestniczyli w niej polscy zawodnicy, należy wpisać „0” w kolumnach 1–6.

36

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa

www.stat.gov.pl

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Portal sprawozdawczy GUS
www.stat.gov.pl

KFT-OB/a

Urząd Statystyczny
35-959 Rzeszów
ul. Jana III Sobieskiego 10

Sprawozdanie o gminnych obiektach sportowych
Numer identyfikacyjny – REGON

Przekazać w terminie
do dnia 1 lutego 2019 r.

za 2018 r.
według stanu w dniu 31 grudnia

Obowiązek przekazywania danych wynika z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 997, z późn. zm.).

(e-mail jednostki – WYPEŁNIAĆ WIELKIMI LITERAMI)

Uwaga: Gminy miejsko-wiejskie wypełniają dwa sprawozdania – oddzielnie dla miasta, oddzielnie dla pozostałej części gminy
Dział 1.

Obiekty sportowe będące w zarządzie miasta/gminy (bez obiektów znajdujących się na terenie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz zespołów
szkół, wykazywanych przez szkoły w Systemie Informacji Oświatowej)
Rok

Rodzaj obiektua)

1

Cechy obiektu
widownia
tak – 1
nie – 0

oddania
obiektu
do
użytku

ostatniej
modernizacji
znacznie
podnoszącej
standard obiektu

(jeżeli nie, przejść
do rubryki 6)

2

3

4

liczba miejsc
siedzących
ogółem

homologacja
tak – 1
nie – 0

5

6

dostosowanie do
potrzeb osób
niepełnosprawnychb)
rodzaj
nawierzchnic)
dla
ćwiczących

dla
widzów

7

8

9

Długość trasy
w kmd)
(z jednym
znakiem po
przecinku)

Liczba dni
w roku,
w których
obiekt był
czynny
(otwarty)

Liczba dni w roku,
w których obiekt
był użytkowany
w celach sportowo-rekreacyjnych

10

11

12

1
2
3
4
5
6
7
Proszę wpisać odpowiedni symbol z załączonej klasyfikacji obiektów sportowych. W przypadku występowania kilku obiektów o tym samym symbolu, każdy z nich należy opisać w osobnym wierszu. b) W kolumnach 7 i 8 proszę wpisać
odpowiedni symbol z objaśnień do KFT-OB/a. c) Dotyczy obiektów nr 08–21 i 26 (boiska bez plażowych), 31 (kort tenisowy otwarty), 61 (bieżnia okólna) i 62 (bieżnia prosta) - proszę wpisać odpowiedni symbol z objaśnień do KFT-OB/a. d)
Dotyczy obiektów nr 56 (narciarska trasa zjazdowa), 57 (narciarska trasa biegowa) i 58 (trasa nartorolkowa).
a)
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Dział 1.

Obiekty sportowe będące w zarządzie miasta/gminy (bez obiektów znajdujących się na terenie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz zespołów
szkół, wykazywanych przez szkoły w Systemie Informacji Oświatowej) (dokończenie)
Rok

Rodzaj obiektua)

1

Cechy obiektu
widownia
tak – 1
nie – 0

oddania
obiektu
do
użytku

ostatniej
modernizacji
znacznie
podnoszącej
standard obiektu

(jeżeli nie, przejść
do rubryki 6)

2

3

4

liczba miejsc
siedzących
ogółem

homologacja
tak – 1
nie – 0

5

6

dostosowanie do
potrzeb osób
niepełnosprawnychb)
dla
ćwiczących

dla
widzów

7

8

rodzaj
nawierzchnic)

9

Długość trasy
w kmd)
(z jednym
znakiem po
przecinku)

Liczba dni
w roku,
w których
obiekt był
czynny
(otwarty)

Liczba dni w roku,
w których obiekt
był użytkowany
w celach sportowo-rekreacyjnych

10

11

12

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Proszę wpisać odpowiedni symbol z załączonej klasyfikacji obiektów sportowych. W przypadku występowania kilku obiektów o tym samym symbolu, każdy z nich należy opisać w osobnym wierszu. b) W kolumnach 7 i 8 proszę wpisać
odpowiedni symbol z objaśnień do KFT-OB/a. c) Dotyczy obiektów nr 08–21 i 26 (boiska bez plażowych), 31 (kort tenisowy otwarty), 61 (bieżnia okólna) i 62 (bieżnia prosta) - proszę wpisać odpowiedni symbol z objaśnień do KFT-OB/a. d)
Dotyczy obiektów nr 56 (narciarska trasa zjazdowa), 57 (narciarska trasa biegowa) i 58 (trasa nartorolkowa).
a)
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Dział 2.

Pozostali właściciele/gestorzy obiektów sportowych
Proszę podać adresy właścicieli/gestorów obiektów sportowych, które znajdują się na terenie miasta/gminy, a które nie są w zarządzie miasta/gminy i nie zostały wymienione w Dziale
1.
Nazwa właściciela/gestora

Miejscowość/ulica, numer posesji/lokalu

Poczta

Kod pocztowy

Telefon

Fax

E-mail

1

2

3

4

5

6

7

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na przygotowanie danych

1

Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na wypełnienie KFT-OB/a

2

(e-mail kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania – WYPEŁNIAĆ WIELKIMI LITERAMI)

(telefon kontaktowy
w zakresie sporządzonego sprawozdania)

(miejscowość, data)
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Objaśnienia do KFT-OB/a
Dział 1. Obiekty sportowe i ich standard
Urzędy miast/gmin wykazują obiekty sportowe będące w ich zarządzie. Proszę nie ujmować obiektów przyszkolnych, które szkoły wykazują w Systemie
Informacji Oświatowej.
Gminy miejsko-wiejskie składają oddzielne sprawozdania dla miasta i dla obszaru wiejskiego.
W kolumnie 1 należy wpisać odpowiedni symbol wybrany z załączonej klasyfikacji obiektów sportowych. W przypadku występowania kilku obiektów o tym
samym symbolu, każdy z nich należy opisać w osobnym wierszu.
W kolumnie 2 proszę podać rok oddania obiektu do użytku. Jeżeli obiekt przechodził modernizację, która znacznie podniosła jego standard (w wyniku której
obiekt został np. dostosowany do przeprowadzenia zawodów wyższej rangi, dobudowano widownię, dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych), należy
w kolumnie 3 podać rok oddania obiektu do użytku po tej modernizacji.
W kolumnie 4 w przypadku odpowiedzi „nie” i zaznaczenia „0” proszę opuścić kolumnę 5 i przejść do kolumny 6.
W kolumnie 6 należy podać, czy obiekt posiada aktualnie homologację wydaną przez odpowiedni organ (okręgowy lub polski związek sportowy, sportową
federację międzynarodową itp.).
W kolumnie 7 należy wskazać czy i w jaki sposób obiekt jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych biorących udział w ćwiczeniach (miejsce do
ćwiczeń oraz zaplecze dla ćwiczących):
0 – nie jest dostosowany,
1 – dostosowany dla niepełnosprawnych ruchowo,
2 – dostosowany dla osób o innym niż ruchowy rodzaju niepełnosprawności (np. głusi, niewidomi),
3 – dostosowany zarówno dla osób niepełnosprawnych ruchowo jak i osób o innych rodzajach niepełnosprawności.
W kolumnie 8 należy wskazać czy i w jaki sposób obiekt jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych będących widzami (widownia, zaplecze sanitarne
dla widzów):
0 – nie jest dostosowany,
1 – dostosowany dla niepełnosprawnych ruchowo,
2 – dostosowany dla osób o innym niż ruchowy rodzaju niepełnosprawności (np. głusi, niewidomi),
3 – dostosowany zarówno dla osób niepełnosprawnych ruchowo jak i osób o innych rodzajach niepełnosprawności.
W kolumnie 9 należy podać rodzaj nawierzchni (tylko w przypadku występowania obiektów nr 08-21 boisk do gier wielkich i małych oraz 26 - boisk
uniwersalnych – bez boisk plażowych, 31 - kortów tenisowych otwartych, 61 - bieżni okólnych i 62 - bieżni prostych). Rodzaje nawierzchni:
1 – trawiasta / ziemna,
2 – syntetyczna,
3 – betonowa / asfaltowa,
4 – żwirowa / ceglana.
W przypadku występowania na obiekcie wielu rodzajów nawierzchni należy wskazać nawierzchnię dominującą.
Kolumnę 10 należy wypełnić tylko w przypadku występowania obiektów nr 56 (narciarska trasa zjazdowa), 57 (narciarska trasa biegowa) i 58 (trasa
nartorolkowa).
W kolumnie 11 proszę podać liczbę dni w roku, w których obiekt był czynny (otwarty), natomiast w kolumnie 12 – liczbę dni w roku, w których obiekt był
użytkowany w celach sportowo-rekreacyjnych.
Boisk do gier wielkich, które znajdują się w płycie głównej stadionu (symbole obiektów nr 01 – 07), nie należy wykazywać po raz drugi jako obiekty o symbolu
08 – 15.
Jako boiska do gier małych należy rozumieć boiska specjalistyczne do koszykówki (symbol nr 16 i 17), piłki ręcznej (symbol nr 18 i 19), piłki siatkowej
(symbol nr 20 i 21). Na boiskach uniwersalnych-wielozadaniowych (symbol nr 26) można przeprowadzić kilka różnych gier sportowych. Każde z boisk należy
podać tylko jeden raz, a boisk uniwersalnych nie można wymieniać w poszczególnych grach. Boiska nie mające charakteru trwałego i zmieniane zależnie od
potrzeb należy podać jako boiska uniwersalne. Nie należy wykazywać boisk okazjonalnych, przygotowywanych na krótki okres.
Boiska kryte znajdujące się w halach sportowych lub salach gimnastycznych nie powinny być wykazywane oddzielnie, a należy je traktować jako hale sportowe
lub sale gimnastyczne, w zależności od typu obiektu, w którym występują.
Jeżeli kilka kortów tenisowych (placów do gry) znajduje się na jednym obiekcie, każdy z nich należy podać w osobnym wierszu. Korty tenisowe kryte czasowo
(np. na okres zimy) należy wykazać jako korty otwarte (symbol nr 31).
Siłownia zewnętrzna to zespół urządzeń siłowo-sprawnościowych instalowanych na wolnym powietrzu.
Trasę nartorolkową (58) pełniącą zimą rolę narciarskiej trasy biegowej należy wykazać wyłącznie jako trasę nartorolkową.

Dział 2. Pozostali właściciele/gestorzy obiektów sportowych
Urzędy miast/gmin podają adresy właścicieli/gestorów obiektów sportowych, które znajdują się na terenie ich działania, a nie są w zarządzie miast/gmin i nie
zostały wymienione w Dziale 1.
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GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

www.stat.gov.pl
Portal sprawozdawczy GUS
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KFT-OB/b
Sprawozdanie o obiektach sportowych

Urząd Statystyczny
35-959 Rzeszów
ul. Jana III Sobieskiego 10

za 2018 r.
według stanu w dniu 31 grudnia

Przekazać w terminie
do dnia 15 kwietnia 2019 r.

Numer identyfikacyjny - REGON

Obowiązek przekazywania danych wynika z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 997, z późn. zm.).

(e-mail jednostki – WYPEŁNIAĆ WIELKIMI LITERAMI)

Województwo
Adres sprawozdawcy

Powiat
Gmina

Dział 1.

Obiekty sportowe

Rodzaj obiektua)

1

Rok
ostatniej
modernioddania
zacji
obiektu znacznie
do
podnoużytku
szącej
standard
obiektu
2
3

Cechy obiektu
widownia
tak – 1
nie – 0
(jeżeli nie,
przejść do
rubryki 6)
4

liczba
miejsc
siedzących
ogółem

5

dostosowanie do potrzeb
homolo- osób niepełnosprawnychb)
gacja
tak – 1
dla
nie – 0
ćwicządla widzów
cych
6

7

8

rodzaj
nawierzchnic)

9

Długość
trasy
w kmd)
(z jednym
znakiem
po
przecinku)
10

Liczba dni
w roku,
w których
obiekt był
czynny
(otwarty)
11

Liczba dni
w roku,
w których
obiekt był
użytkowany
w celach
sportowo-rekreacyjnych
12

Lokalizacja obiektu

województwo

powiat

gminae)

13

14

15

1
2
3
4
5
6
7
Proszę wpisać odpowiedni symbol z załączonej klasyfikacji obiektów sportowych. W przypadku występowania kilku obiektów o tym samym symbolu, każdy z nich należy opisać w osobnym wierszu. b) W kolumnach 7 i 8 proszę wpisać
odpowiedni symbol z objaśnień do KFT-OB/b. c) Dotyczy obiektów nr 08-21 i 26 (boiska bez plażowych), 31 (kort tenisowy otwarty), 61 (bieżnia okólna) i 62 (bieżnia prosta) - proszę wpisać odpowiedni symbol z objaśnień do KFT-OB/b. d)
Dotyczy obiektów nr 56 (narciarska trasa zjazdowa), 57 (narciarska trasa biegowa) i 58 (trasa nartorolkowa). e)W przypadku gmin miejsko-wiejskich proszę wpisać, oprócz nazwy gminy, „1”, jeżeli obiekt położony jest na terenie miejskim,
„2”, jeżeli obiekt położony jest na terenie wiejskim.
a)
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Dział 1.

Obiekty sportowe (dokończenie)

Rodzaj obiektua)

1

Rok
ostatniej
modernioddania
zacji
obiektu znacznie
do
podnoużytku
szącej
standard
obiektu
2
3

Cechy obiektu
widownia
tak – 1
nie – 0
(jeżeli nie,
przejść do
rubryki 6)
4

liczba
miejsc
siedzących
ogółem

5

dostosowanie do potrzeb
homolo- osób niepełnosprawnychb)
gacja
tak – 1
dla
nie – 0
ćwicządla widzów
cych
6

7

8

rodzaj
nawierzchnic)

9

Długość
trasy
w kmd)
(z jednym
znakiem
po
przecinku)
10

Liczba dni
w roku,
w których
obiekt był
czynny
(otwarty)
11

Liczba dni
w roku,
w których
obiekt był
użytkowany
w celach
sportowo-rekreacyjnych
12

Lokalizacja obiektu

województwo

powiat

gminae)

13

14

15

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Proszę wpisać odpowiedni symbol z załączonej klasyfikacji obiektów sportowych. W przypadku występowania kilku obiektów o tym samym symbolu, każdy z nich należy opisać w osobnym wierszu. b) W kolumnach 7 i 8 proszę wpisać
odpowiedni symbol z objaśnień do KFT-OB/b. c) Dotyczy obiektów nr 08-21 i 26 (boiska bez plażowych), 31 (kort tenisowy otwarty), 61 (bieżnia okólna) i 62 (bieżnia prosta) - proszę wpisać odpowiedni symbol z objaśnień do KFT-OB/b. d)
Dotyczy obiektów nr 56 (narciarska trasa zjazdowa), 57 (narciarska trasa biegowa) i 58 (trasa nartorolkowa). e)W przypadku gmin miejsko-wiejskich proszę wpisać, oprócz nazwy gminy, „1”, jeżeli obiekt położony jest na terenie miejskim,
„2”, jeżeli obiekt położony jest na terenie wiejskim.
a)

Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na przygotowanie danych

1

Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na wypełnienie KFT-OB/b

2

(e-mail kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania – WYPEŁNIAĆ WIELKIMI LITERAMI)

(telefon kontaktowy
w zakresie sporządzonego sprawozdania)

(miejscowość, data)
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Objaśnienia dla KFT-OB/b
Dział 1. Obiekty sportowe
W kolumnie 1 należy wpisać odpowiedni symbol wybrany z załączonej klasyfikacji obiektów sportowych. W przypadku występowania kilku obiektów o tym
samym symbolu każdy z nich należy opisać w osobnym wierszu.
W kolumnie 2 proszę podać rok oddania obiektu do użytku. Jeżeli obiekt przechodził modernizację, która znacznie podniosła jego standard (w wyniku której
obiekt został, np. dostosowany do przeprowadzenia zawodów wyższej rangi, dobudowano widownię, dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych), należy
w kolumnie 3 podać rok oddania obiektu do użytku po tej modernizacji.
W kolumnie 4 w przypadku odpowiedzi „nie” i zaznaczenia „ 0” proszę opuścić kolumnę 5 i przejść do kolumny 6.
W kolumnie 6 należy podać, czy obiekt posiada aktualnie homologację wydaną przez odpowiedni organ (okręgowy lub polski związek sportowy, sportową
federację międzynarodową i inne).
W kolumnie 7 należy wskazać czy i w jaki sposób obiekt jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych biorących udział w ćwiczeniach (miejsce do
ćwiczeń oraz zaplecze dla ćwiczących):
0 – nie jest dostosowany,
1 – dostosowany dla niepełnosprawnych ruchowo,
2 – dostosowany dla osób o innym niż ruchowy rodzaju niepełnosprawności (np. głusi, niewidomi),
3 – dostosowany zarówno dla osób niepełnosprawnych ruchowo jak i osób o innych rodzajach niepełnosprawności.
W kolumnie 8 należy wskazać czy i w jaki sposób obiekt jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych będących widzami (widownia, zaplecze sanitarne
dla widzów):
0 – nie jest dostosowany,
1 – dostosowany dla niepełnosprawnych ruchowo,
2 – dostosowany dla osób o innym niż ruchowy rodzaju niepełnosprawności (np. głusi, niewidomi),
3 – dostosowany zarówno dla osób niepełnosprawnych ruchowo jak i osób o innych rodzajach niepełnosprawności.
W kolumnie 9 należy podać rodzaj nawierzchni (tylko w przypadku występowania obiektów nr 08-21 boisk do gier wielkich i małych oraz 26 - boisk
uniwersalnych – bez boisk plażowych, 31 - kortów tenisowych otwartych, 61 - bieżni okólnych i 62 - bieżni prostych). Rodzaje nawierzchni:
1 – trawiasta / ziemna,
2 – syntetyczna,
3 – betonowa / asfaltowa,
4 – żwirowa / ceglana.
W przypadku występowania na obiekcie wielu rodzajów nawierzchni należy wskazać nawierzchnię dominującą.
Kolumnę 10 należy wypełnić tylko w przypadku występowania obiektów nr 56 (narciarska trasa zjazdowa), 57 (narciarska trasa biegowa) i 58 (trasa
nartorolkowa).
W kolumnie 11 proszę podać liczbę dni w roku, w których obiekt był czynny (otwarty), natomiast w kolumnie 12 – liczbę dni w roku, w których obiekt był
użytkowany w celach sportowo-rekreacyjnych.
W kolumnach 13 -15 proszę podać lokalizację obiektu, wpisując odpowiednio województwo, powiat i gminę (zaznaczając, w przypadku gmin miejskowiejskich, oddzielnie obszar miasta i obszar wsi). W przypadku gmin miejsko-wiejskich proszę wpisać, oprócz nazwy gminy, „1”, jeżeli obiekt położony jest
na terenie miejskim, „2”, jeżeli obiekt położony jest na terenie wiejskim.
Boisk do gier wielkich, które znajdują się w płycie głównej stadionu (symbole obiektów nr 01 – 07), nie należy wykazywać po raz drugi jako obiekty o symbolu
08 – 15.
Jako boiska do gier małych należy rozumieć boiska specjalistyczne do koszykówki (symbol nr 16 i 17), piłki ręcznej (symbol nr 18 i 19), piłki siatkowej
(symbol nr 20 i 21). Na boiskach uniwersalnych-wielozadaniowych (symbol nr 26) można przeprowadzić kilka różnych gier sportowych. Każde z boisk należy
podać tylko jeden raz, a boisk uniwersalnych nie można wymieniać w poszczególnych grach. Boiska nie mające charakteru trwałego i zmieniane zależnie od
potrzeb należy podać jako boiska uniwersalne. Nie należy wykazywać boisk okazjonalnych, przygotowywanych na krótki okres.
Boiska kryte znajdujące się w halach sportowych lub salach gimnastycznych nie powinny być wykazywane oddzielnie, a należy je traktować jako hale sportowe
lub sale gimnastyczne, w zależności od typu obiektu, w którym występują.
Jeżeli kilka kortów tenisowych (placów do gry) znajduje się na jednym obiekcie, każdy z nich należy podać w osobnym wierszu. Korty tenisowe kryte czasowo
(np. na okres zimy) należy wykazać jako korty otwarte (symbol nr 31).
Siłownia zewnętrzna to zespół urządzeń siłowo-sprawnościowych instalowanych na wolnym powietrzu.
Trasę nartorolkową (58) pełniącą zimą rolę narciarskiej trasy biegowej należy wykazać wyłącznie jako trasę nartorolkową.
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GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa

DS-52 G
Uczestnictwo w sporcie i rekreacji ruchowej,
kwestionariusz gospodarstwa domowego

Dział 1. CHARAKTERYSTYKA I SKŁAD OSOBOWY
GOSPODARSTWA DOMOWEGO

Dział 2. REALIZACJA WYWIADU

Wypełnić na podstawie kwestionariusza BR–01a (pyt. 1–2) oraz wywiadu
w gospodarstwie domowym (pyt. 3).

1. Wywiad
Proszę zakreślić
symbol właściwej
odpowiedzi.

1. Nr gospodarstwa
domowego

przeprowadzony

1

nieprzeprowadzony

2

2. Liczba osób, dla których przeprowadzono wywiad
na kwestionariuszu indywidualnym

2. Czas trwania wywiadu (w minutach)

Uwagi ankietera:

3. Przyczyna nieprzeprowadzenia wywiadu

-

-

Numer
ankietera

 pyt.3

odmowa...................................................................

1

z powodu choroby bądź podeszłego wieku ..............

2

inna przyczyna ........................................................

3

Sporządził(a)
Sprawdził(a)

(imię i nazwisko ankietera)

(data)

(imię i nazwisko inspektora)

(data)

Dział 3. DODATKOWE INFORMACJE O OSOBACH W GOSPODARSTWIE DOMOWYM
UWAGA: Numer osoby w gospodarstwie musi odpowiadać numerowi osoby w Karcie Statystycznej BR–01a
1. Charakter wykonywanej pracy zawodowej ze względu na wysiłek fizyczny
Proszę wpisać tylko jeden odpowiedni symbol(1–3) dla każdej osoby aktywnej zawodowo, „4” jeżeli osoba nie jest aktywna zawodowo albo „9”
dla osoby, która w momencie realizacji badania ma mniej niż 5 lat, lub ubyła z gospodarstwa domowego. Dla osób oznaczonych symbolem „9”
– koniec wywiadu. Nie należy wypełniać pyt.2 w Dz.3, a także Dz. 4 i Dz. 5, jak również uzyskiwać odpowiedzi od osoby zastępczej na
kwestionariuszu DS–52 I.
Charakter pracy
1 – praca siedząca, niewymagająca wysiłku fizycznego
2 – praca wymagająca wysiłku fizycznego
3 – praca wymagająca intensywnego wysiłku fizycznego
4 – nie dotyczy (osoba nie pracuje)
9 – nie dotyczy (osoba ubyła z gospodarstwa domowego, lub
w momencie realizacji badania ma mniej niż 5 lat)
0

Numer osoby w gospodarstwie

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Symbole charakteru wykonywanej pracy (1–4 albo 9)

2. Ocena ogólnej sprawności, kondycji fizycznej członków gospodarstwa domowego
Proszę wpisać tylko jeden odpowiedni symbol (1–5) dla każdej osoby
Ocena sprawności
1 – bardzo dobra
2 – dobra
3 – średnia

4 – zła
5 – bardzo zła
0

Numer osoby w gospodarstwie
01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Symbole oceny ogólnej sprawności (1–5)
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Dział 4. WYPOSAŻENIE GOSPODARSTWA DOMOWEGO W SPRZĘT SPORTOWY I WYDATKI PONIESIONE NA JEGO
ZAKUP W OKRESIE OD 1 X 2015 r. DO 30 IX 2016 r.
1. Wyposażenie gospodarstwa domowego
Proszę zakreślić
symbol właściwej
odpowiedzi
jest
nie ma
1

Rodzaj wyposażenia
0

Wydatki w okresie od
1 X 2015 r. do 30 IX 2016 r.
związane z nabyciem sprzętu
(w pełnych złotych)
2

łyżwy

1

1

2

zł

narty, snowboard

2

1

2

zł

sanki

3

1

2

zł

sprzęt wędkarski

4

1

2

zł

kajak, łódź wiosłowa, ponton, żaglówka

5

1

2

zł

sprzęt do windsurfingu, kitesurfingu lub sportów pokrewnych

6

1

2

zł

sprzęt do nurkowania

7

1

2

zł

sprzęt do wspinaczki

8

1

2

zł

rower

9

1

2

zł

łyżworolki, deskorolka, wrotki

10

1

2

zł

rakiety do tenisa ziemnego, squasha, badmintona, tenisa stołowego

11

1

2

zł

stół do tenisa stołowego

12

1

2

zł

piłka do gier zespołowych (nożna, siatkowa, do koszykówki lub inne)

13

1

2

zł

sprzęt do ćwiczeń siłowych (atlas, sztangi, hantle, sprężyny itp.)

14

1

2

zł

trenażer (ergometr wioślarski, bieżnia, stepper, rower stacjonarny)

15

1

2

zł

inny sprzęt sportowy (np. kijki do nordic walking)

16

1

2

zł

2. Wydatki gospodarstwa domowego na sport i rekreację ruchową (niezwiązane z nabyciem sprzętu, opisanego w pyt. 1) poniesione
w okresie od 1 X 2015 r. do 30 IX 2016 r. w pełnych złotych
0
1
wydatki na zakup odzieży sportowej przeznaczonej wyłącznie do zajęć sportowych i rekreacyjnych
1
zł
(obuwie, dresy, kimono itp.)
wydatki na wypożyczenie, konserwację lub utrzymanie sprzętu sportowego
wydatki na udział w zajęciach sportowych i rekreacji ruchowej (w obiektach sportowych, basenach,
klubach fitness, siłowni oraz poza infrastrukturą sportową) bez kosztów dojazdów
wydatki na udział w obozach sportowych lub sportowo – rekreacyjnych (łącznie z kosztami dojazdów
na zgrupowania)

2

zł

3

zł

4

zł

Dział 5. CHARAKTERYSTYKA UCZESTNICTWA W SPORCIE I REKREACJI RUCHOWEJ CZŁONKÓW GOSPODARSTWA
DOMOWEGO
1. Czy członkowie Pana (Pani) gospodarstwa domowego uczestniczyli w zajęciach sportowych lub rekreacji ruchowej w okresie
od 1 X 2015 r. do 30 IX 2016 r.? (nie dotyczy udziału w obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego w szkole lub na uczelni,
jak również rehabilitacji ruchowej):
Proszę wpisać tylko jeden odpowiedni symbol (1, 2 lub 3) dla każdej osoby.
Uczestnictwo
Numer osoby w gospodarstwie
1 – tak regularnie, często
2 – tak sporadycznie
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
3 – nie
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Symbole uczestnictwa (1–3)
Uwaga: Osoby, które w pytaniu 1 wskazały symbol „2” lub „3” proszone są o udzielenie odpowiedzi na pytanie 2.
2. Jeśli nie uczestniczyli, lub uczestniczyli sporadycznie, to proszę wskazać główną przyczynę:
Należy wpisać tylko jeden odpowiedni symbol (1–9) dla każdej osoby, która w pytaniu 1 wskazała odpowiedź „2” lub „3”.
Uczestnictwo
Numer osoby w gospodarstwie
7 – brak organizatora zajęć lub
1 – brak wolnego czasu
odpowiednich obiektów
2 – względy finansowe
(boiska, basenu, kortów
3 – stan zdrowia
itp.) w pobliżu miejsca
01
02
03
04
05
06
07
i przeciwwskazania lekarza
zamieszkania
4 – wiek
8 – brak zainteresowania, brak
5 – zmęczenie
chęci lub preferowanie
6 – brak towarzystwa
wypoczynku biernego
9 – inne przyczyny
0
1
2
3
4
5
6
7
Symbole przyczyn (1–9)

08

09

10

8

9

10
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DS-52 I
Uczestnictwo w sporcie i rekreacji ruchowej,
kwestionariusz indywidualny

6. Przyczyna nieprzeprowadzenia wywiadu

1. Numer osoby (z kwestionariusza DS–52 G)

2. Nr gospodarstwa
domowego

przeprowadzony

3. Wywiad
Proszę
zakreślić
symbol
właściwej
odpowiedzi.

odmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

z powodu choroby bądź podeszłego wieku

2

inna przyczyna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

1

Uwagi ankietera:
nieprzeprowadzony

2

 pyt. 6

4. Z kim został przeprowadzony wywiad?
z samym badanym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

z osobą zastępczą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2

5. Czas trwania wywiadu (w minutach)

-

-

Sporządził(a)

(imię i nazwisko ankietera)

(data)

(imię i nazwisko inspektora)

(data)

Numer
ankietera
Sprawdził(a)
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UWAGA: Osoby, które w formularzu DS–52 G w dziale 5 w pytaniu 1 zaznaczyły odpowiedź „3” („nie”) wypełniają wyłącznie
kolumnę 2 i koniec wywiadu.
7. Charakterystyka posiadanych umiejętności oraz uczestnictwa w zajęciach sportowych lub rekreacji ruchowej
Posiadane umiejętności
związane z uprawianiem sportu
lub rekreacji ruchowej

Umiejętności/ zajęcia sportowe

0

Symbole
rodzajów
zajęć
(sportów)

1

gra w piłkę nożną

01

gra w koszykówkę
gra w piłkę ręczną

02
03

gra w siatkówkę
inne zespołowe gry sportowe (hokej, rugby itp.)

04
05

gra w tenisa ziemnego, badmintona lub squasha
gra w tenisa stołowego

06
07

gra w brydża
gra w szachy

08
09

gra w bilard, snookera
gra w kręgle

10
11

jazda konna
jazda na rowerze

12
13

jazda na łyżwach
jazda na nartach, snowboardzie

14
15

jazda na rolkach, deskorolce, wrotkach itp.
aerobik, fitness, joga, gimnastyka

16
17

jogging, nordic walking
taniec

18
19

pływanie
nurkowanie

20
21

lekkoatletyka
sporty siłowe i kulturystyka

22
23

sporty walki (zapasy, judo, karate, boks i inne)
wędkarstwo

24
25

windsurfing, kitesurfing i pokrewne
wioślarstwo, kajakarstwo

26
27

wspinaczka
żeglarstwo

28
29

inne sporty
ogólnorozwojowe zajęcia ruchowe
i poprawiające kondycję fizyczną

30

W których zajęciach sportowych
lub rekreacji ruchowej Pan(Pani)
uczestniczył(a) w okresie
od 1 X 2015 r. do 30 IX 2016 r.?

Proszę wypełnić w zależności od
posiadanych umiejętności:
Proszę wpisać:
0– gdy brak umiejętności
1– posiadanie umiejętności
w stopniu podstawowym
2– posiadanie umiejętności
w stopniu zaawansowanym
2

0– nie uczestniczył (a)
1– uczestniczył (a)

3

31

8. Jaki był główny motyw uprawiania przez Pana (Panią) sportu lub rekreacji ruchowej?
Proszę zaznaczyć tylko jedną odpowiedź.
dla zdrowia, ze względu na zalecenie lekarza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

dla przyjemności, rozrywki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2

dla utrzymania kondycji fizycznej oraz zachowania właściwej sylwetki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

ze względu na spotkania ze znajomymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

ze względu na uprawianie sportu lub rekreacji ruchowej w przeszłości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

inne przyczyny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6
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Uwaga: W pytaniu 9 w kolumnie 1 proszę wstawić najwyżej 5 symboli z pytania 7, dotyczących rodzajów zajęć sportowych lub rekreacyjnych, w których Pan/Pani
uczestniczył(a).
9. Charakterystyka uczestnictwa w zajęciach sportowych lub rekreacyjnych oraz zawodach sportowych i sportowo-rekreacyjnych (z wyłączeniem uczestnictwa w obozach
sportowych lub sportowo-rekreacyjnych)
Jak często?

Miejsce, w którym

Ile lat?

Pan(Pani) uczestniczył(a) w zajęciach sportowych lub rekreacyjnych

Symbole
rodzajów
zajęć
(sportów)
z pytania 7

1

1 – okazjonalnie
(w czasie
wakacji, na
urlopie)
2 – sporadycznie
(przeciętnie
raz
w miesiącu)
3 – 1–2 razy w
tygodniu/
w okresie
wypoczynku
sobotnio–
niedzielnego
4 – 3–5 razy w
tygodniu
5 – ponad 5 razy
w tygodniu

proszę
podać
liczbę
pełnych lat
uczestnict
wa

2

3

1 – miejscowość
zamieszkania
2 – miejscowość
usytuowania
miejsca pracy
lub nauki,
jeżeli jest inna
niż
miejscowość
zamieszkania
3 – inna
miejscowość
odległa do 5,0
km od miejsca
zamieszkania
4 – inna
miejscowość
odległa od 5,1
do 10 km od
miejsca
zamieszkania
5 – inna
miejscowość
odległa
powyżej 10 km
od miejsca
zamieszkania

1 – obiekt
sportowy
2 – klub fitness
lub siłownia
3 – własny dom
lub własne
mieszkanie
4 – poza
infrastrukturą
sportową
(park, las itp.)

4

5

Przeciętny czas
trwania zajęć

Główny organizator

Finansowanie zajęć sportowych lub
Przeciętny czas
rekreacyjnych, w których Pan/Pani
dojazdu/ dojścia
uczestniczył(a)
na zajęcia w obie
(dotyczy wyłącznie okresu 1 X 2015 r.
strony
– 30 IX 2016 r.)

Czy i jak często
Pan/Pani
uczestniczył(a)
w zawodach
sportowych lub
rekreacyjnych?

forma finansowania

proszę podać
czas
w godzinach,
minutach

godzin

1 – klub sportowy
2 – szkoła (SKS,
UKS)
3 – ognisko TKKF
4 – zespół LZS
5 – zakład pracy
6 – prywatny
organizator
7 – inni
organizatorzy
8 – bez
organizatora
(indywidualnie,
z rodziną itp.)
9 – nie wiem

minut

6

proszę podać
czas
w godzinach,
minutach
(w przypadku,
gdy w kolumnie
5 wskazano
odpowiedź 3,
proszę zapisać
„0” godzin i „0”
minut)

godzin

7

minut

8

1 – całość
wydatków
poniósł
organizator
zajęć
2 – część wydatków
poniósł
uczestnik
3 – całość
wydatków
poniósł
uczestnik
4 – uczestnictwo nie
wiązało się z
wydatkami

przeciętne
miesięczne
opłaty za
zajęcia w
pełnych
złotych

1 – nie
uczestniczył(a)
2 – uczestniczył(a)
1–5 razy
w roku
3 – uczestniczył(a)
6–10 razy
w roku
4 – uczestniczył(a)
ponad 10 razy
w roku

10

11

Uwaga: W
przypadku
odpowiedzi 1 lub 4
kolumna 10 nie
wypełniona.

9

zł
zł
zł
zł
zł
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10. Czy uczestniczył(a) Pan/Pani w obozach sportowych lub sportowo – rekreacyjnych w okresie od 1 X 2015 r. do 30 IX 2016 r.?
Tak

1

 pyt. 12

Nie

2

 koniec wywiadu

Uwaga: W pytaniu 11 w kolumnie 1 proszę wstawić najwyżej 5 symboli z pytania 7, dotyczących rodzajów zajęć sportowych lub rekreacyjnych, w których Pan/Pani
uczestniczył(a).
11. Charakterystyka uczestnictwa w obozach sportowych lub sportowo – rekreacyjnych w okresie od 1 X 2015 r. do 30 IX 2016 r.

Symbole
rodzajów
zajęć
(sportów)
z pytania 7

1

Jak często Pan(Pani)
uczestniczył(a) w obozach
sportowych lub sportowo–
–rekreacyjnych

1 – raz w roku
2 – dwa razy w roku
3 – częściej niż dwa razy w
roku

2

Czas trwania zajęć

liczba dni

3

przeciętna
liczba godzin
w ciągu dnia

4

Główny organizator

5 – biuro podróży
6 – inny
organizator
(jaki?)
7– nie wiem

1 – klub sportowy
2 – szkoła (SKS,
UKS)
3 – ognisko TKKF
4 – zespół LZS

5

Forma finansowania
1 – całość wydatków poniósł
organizator
2 – część wydatków poniósł uczestnik
3 – całość wydatków poniósł uczestnik
4 – inna forma finansowania

Wydatki poniesione przez uczestnika
na udział w obozach sportowych
lub sportowo - rekreacyjnych,
łącznie z kosztami dojazdów na
zgrupowania (w pełnych złotych)

Uwaga: W przypadku odpowiedzi 1 lub
4 kolumna 7 nie wypełniona.

6

7
zł
zł
zł
zł
zł
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ZAŁĄCZNIK nr 2
Zmienne występujące w badaniach
KFT-1 Sprawozdanie z działalności klubu sportowego
Zmienna

Wymiary zmiennej

Jednostka
miary

Częstotliwość

REGON
Adres siedziby

co 2 lata

Przyczyna nieprowadzenia
działalności klubu sportowego

co 2 lata

Pion sportowy

Wykaz pionów sportowych

co 2 lata

Uczestnictwo we
współzawodnictwie
sportowym systemu sportu
młodzieżowego oraz
seniorów na poziomie
ogólnopolskim

co 2 lata

Członkowie klubu
sportowego
Ćwiczący w klubie

Wiek (ogółem, do 18 lat)

osoba

co 2 lata

osoba

co 2 lata

osoba

co 2 lata

Płeć
Zawodnicy zarejestrowani
w polskim lub okręgowym
związku sportowym

Wiek (ogółem, do 18 lat)

Trenerzy

Płeć

osoba

co 2 lata

Instruktorzy

Płeć

osoba

co 2 lata

Inni prowadzący zajęcia
sportowe

Płeć

osoba

co 2 lata

Pracownicy medyczni
i odnowy biologicznej

Płeć

osoba

co 2 lata

Pracownicy administracyjni

Płeć

osoba

co 2 lata

Sekcje sportowe

Rodzaje sportów

sztuka

co 2 lata

Ćwiczący w sekcjach

Rodzaje sportów

osoba

co 2 lata

Płeć

Kategorie wiekowe
Płeć
Trenerzy

Rodzaje sportów

osoba

co 2 lata

Instruktorzy

Rodzaje sportów

osoba

co 2 lata

Inni prowadzący zajęcia
sportowe

Rodzaje sportów

osoba

co 2 lata

Właściciel/gestor obiektu
sportowego
Rok oddania obiektu do
użytku

co 4 lata
Rodzaj obiektu sportowego

co 4 lata

KFT-1 Sprawozdanie z działalności klubu sportowego (dok.)
Zmienna

Wymiary zmiennej

Jednostka
miary

Częstotliwość

Rok ostatniej modernizacji
znacznie podnoszącej
standard obiektu

Rodzaj obiektu sportowego

co 4 lata

Widownia

Rodzaj obiektu sportowego

co 4 lata

Miejsca siedzące na widowni

Rodzaj obiektu sportowego

Homologacja

Rodzaj obiektu sportowego

co 4 lata

Rodzaj nawierzchni

Rodzaj obiektu sportowego
(dotyczy tylko boisk, kortów
tenisowych otwartych i bieżni)

co 4 lata

sztuka

co 4 lata

Rodzaj nawierzchni
Dostosowanie do potrzeb
osób niepełnosprawnych ćwiczących

Rodzaj obiektu sportowego

co 4 lata

Dostosowanie do potrzeb
osób niepełnosprawnych widzów

Rodzaj obiektu sportowego

Długość trasy

Rodzaj obiektu sportowego
(dotyczy tylko tras
narciarskich biegowej
i zjazdowej oraz tras
nartorolkowcyh)

km

co 4 lata

Liczba dni w roku, w których
obiekt był czynny (otwarty).

Rodzaj obiektu sportowego

dni

co 4 lata

Liczba dni w roku, w których
obiekt był użytkowany
w celach sportoworekreacyjnych

Rodzaj obiektu sportowego

dni

co 4 lata

Lokalizacja obiektu

Rodzaj obiektu sportowego

Rodzaj dostosowania do
potrzeb osób
niepełnosprawnych
co 4 lata

Rodzaj dostosowania do
potrzeb osób
niepełnosprawnych

co 4 lata

Województwo/powiat/gmina
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KFT-2 Sprawozdanie z działalności polskiego związku sportowego
Zmienna

Wymiary zmiennej

Jednostka
miary

Częstotliwość

sztuka

raz w roku

REGON
Okręgowe związki sportowe
Kluby sportowe

Udział we
współzawodnictwie
sportowym

sztuka

raz w roku

Budżet polskiego związku
sportowego

Krajowe środki publiczne/
środki finansowe
pochodzące z innych źródeł

zł

raz w roku

Kadra szkoleniowa zatrudniona
w polskim związku sportowym

osoba

raz w roku

Pracownicy medyczni i odnowy
biologicznej zatrudnieni
w polskim związku sportowym

osoba

raz w roku

Pracownicy administracyjni
zatrudnieni w polskim związku
sportowym

osoba

raz w roku

Kursy organizowane przez
polski związek sportowy lub
okręgowe związki sportowe

Rodzaje kursów

sztuka

raz w roku

Uczestnicy kursów
organizowanych przez polski
związek sportowy lub
okręgowe związki sportowe

Rodzaje kursów

osoba

raz w roku

Trenerzy

Płeć

osoba

raz w roku

Instruktorzy

Płeć

osoba

raz w roku

Sędziowie

Płeć

osoba

raz w roku

osoba

raz w roku

osoba

raz w roku

osoba

raz w roku

Klasy sędziów sportowych
Zawodnicy sportowego

Płeć
Kategorie wiekowe

Reprezentanci Polski

Płeć
Kategorie wiekowe
Rodzaje sportów
Reprezentanci - zawodnicy
klubów zagranicznych

Zawodnicy

Płeć
Kategorie wiekowe
Rodzaje sportów
Województwa
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KFT-2 Sprawozdanie z działalności polskiego związku sportowego (dok.)
Zmienna
Zawodnicy zagraniczni
występujący w Polsce

Wymiary zmiennej
Płeć

Jednostka
miary

Częstotliwość

osoba

raz w roku

osoba

raz w roku

osoba

raz w roku

osoba

raz w roku

osoba

raz w roku

sztuka

raz w roku

Rodzaje sportów
Województwa

Zawodnicy niepełnosprawni

Płeć
Rodzaje sportów
Województwa

Sędziowie

Płeć
Klasy sędziów sportowych
Rodzaje sportów
Województwa

Trenerzy

Płeć
Rodzaje sportów
Województwa

Instruktorzy

Płeć
Rodzaje sportów
Województwa

Sekcje sportowe

Udział we
współzawodnictwie
sportowym
Rodzaje sportu

Rozegranie zawodów
sportowych

Zawody sportowe (MŚ, ME,
Igrzyska Olimpijskie)

raz w roku

Konkurencje sportowe
Kategorie wiekowe
Rozegranie zawodów
(rozegrane/rozegrane bez
udziału zawodników
polskich/nie rozegrane)
Uczestnicy zawodów
sportowych (zawodnicy i osoby
towarzyszące)

Zawody sportowe (MŚ, ME,
Igrzyska Olimpijskie)

osoba

raz w roku

sztuka

raz w roku

Konkurencje sportowe
Kategorie wiekowe

Miejsca medalowe

Zawody sportowe (MŚ, ME,
Igrzyska Olimpijskie)
Konkurencje sportowe
Kategorie wiekowe
Miejsca medalowe (I, II, III)
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KFT-OB/a Sprawozdanie o gminnych obiektach sportowych
KFT-OB/b Sprawozdanie o obiektach sportowych
Zmienna

Wymiary zmiennej

Jednostka
miary

REGON

Częstotliwość
co 4 lata

Zestaw
danych
KFT-OB/a
KFT-OB/b

Rok oddania obiektu do
użytku

Rodzaj obiektu sportowego

Rok ostatniej modernizacji
znacznie podnoszącej
standard obiektu

Rodzaj obiektu sportowego

Widownia

Rodzaj obiektu sportowego

co 4 lata

KFT-OB/a
KFT-OB/b

co 4 lata

KFT-OB/a
KFT-OB/b

co 4 lata

KFT-OB/a
KFT-OB/b

Miejsca siedzące na
widowni

Rodzaj obiektu sportowego

Homologacja

Rodzaj obiektu sportowego

sztuka

co 4 lata

KFT-OB/a
KFT-OB/b

co 4 lata

KFT-OB/a
KFT-OB/b

Dostosowanie do potrzeb
osób niepełnosprawnych ćwiczących

Rodzaj obiektu sportowego

Dostosowanie do potrzeb
osób niepełnosprawnych widzów

Rodzaj obiektu sportowego

Rodzaj nawierzchni

Rodzaj obiektu sportowego
(dotyczy tylko boisk, kortów
tenisowych otwartych i bieżni)

co 4 lata

KFT-OB/a
KFT-OB/b

Rodzaj dostosowania do
potrzeb osób
niepełnosprawnych
co 4 lata

KFT-OB/a
KFT-OB/b

Rodzaj dostosowania do
potrzeb osób
niepełnosprawnych
co 4 lata

KFT-OB/a
KFT-OB/b

Rodzaj nawierzchni
Długość trasy

Rodzaj obiektu sportowego
(dotyczy tylko tras
narciarskich biegowej
i zjazdowej oraz tras
nartorolkowcyh)

km

Liczba dni w roku,
w których obiekt był czynny
(otwarty).

Rodzaj obiektu sportowego

dni

Liczba dni w roku,
w których obiekt był
użytkowany w celach
sportowo- rekreacyjnych

Rodzaj obiektu sportowego

Lokalizacja obiektu

Rodzaj obiektu sportowego

co 4 lata

KFT-OB/a
KFT-OB/b

co 4 lata

KFT-OB/a
KFT-OB/b

dni

co 4 lata

KFT-OB/a
KFT-OB/b

co 4 lata

KFT-OB/b

co 4 lata

KFT-OB/a

Województwo/powiat/gmina
Właściciel/gestor obiektu
sportowego

Dane adresowe
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Dane z systemów informacyjnych organizacji kultury fizycznej (Akademickiego Związku Sportowego, Zrzeszenia
„Ludowe Zespoły Sportowe”, Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej, Polskiego Związku Sportu
Niepełnosprawnych „Start”)
Zmienna

Wymiary zmiennej

Jednostka miary

Częstotliwość

Jednostki organizacyjne

Województwa

sztuka

raz w roku

Członkowie organizacji
kultury fizycznej

Płeć

osoba

raz w roku

osoba

raz w roku

Wiek
Województwa

Ćwiczący w organizacjach
kultury fizycznej

Płeć
Wiek
Województwa

Imprezy zorganizowane
przez organizacje kultury
fizycznej

Województwa

osoba

raz w roku

Uczestnicy imprez
zorganizowanych przez
organizacje kultury fizycznej

Województwa

osoba

raz w roku

Dane z systemów informacyjnych Ministerstwa Sportu i Turystyki
Zmienna

Wymiary zmiennej

Imię i nazwisko medalisty

Częstotliwość
raz w roku

Medal z wykazu imiennego

Miejsce medalowe (I, II, III)

raz w roku

Medal z wykazu medali sportowców
niepełnosprawnych

Miejsce medalowe (I, II, III)

raz w roku

Klub sportowy

raz w roku

Rodzaj sportu

raz w roku

Konkurencja sportowa

raz w roku

Kategoria wiekowa

raz w roku

Miejsce zawodów

raz w roku
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DS-52 G – uczestnictwo w sporcie i rekreacji ruchowej, kwestionariusz gospodarstwa domowego
Zmienna

Wymiary zmiennej

Jednostka
miary

Częstotliwość

Charakter wykonywanej pracy ze
względu na wysiłek fizyczny

Charakter pracy

co 4 lata

Ocena ogólnej sprawności,
kondycji fizycznej członków
gospodarstwa domowego

Ocena sprawności

Wyposażenie gospodarstwa
domowego w sprzęt sportowy

Rodzaj sprzętu sportowego

Wydatki gospodarstwa
domowego związane z nabyciem
sprzętu sportowego

Rodzaj sprzętu sportowego

zł

co 4 lata

Wydatki gospodarstwa
domowego na sport i rekreację
ruchową

Rodzaj sprzętu sportowego

zł

co 4 lata

Uczestnictwo w zajęciach
sportowych lub rekreacyjnych

Częstotliwość uczestnictwa

Przyczyny braku uczestnictwa
w sporcie lub rekreacji ruchowej

Przyczyny braku uczestnictwa

Osoby w gospodarstwie
co 4 lata

Osoby w gospodarstwie
co 4 lata

Tak/nie

Rodzaj wydatków

co 4 lata

Osoby w gospodarstwie
co 4 lata

Osoby w gospodarstwie

DS-52 I – uczestnictwo w sporcie i rekreacji ruchowej, kwestionariusz indywidualny
Zmienna

Wymiary zmiennej

Jednostka
miary

Częstotliwość

Umiejętności związane
z uprawianiem sportu lub rekreacji
ruchowej

Rodzaj umiejętności sportowych

co 4 lata

Uczestnictwo w zajęciach
sportowych lub rekreacyjnych

Rodzaj zajęć sportowych

Motyw uprawiania sportu lub
rekreacji ruchowej

Motywy uprawiania sportu lub
rekreacji ruchowej

co 4 lata

Uczestnictwo w zajęciach
sportowych lub rekreacyjnych

Rodzaj zajęć sportowych

co 4 lata

Uczestnictwo w zajęciach
sportowych lub rekreacyjnych

Rodzaj zajęć sportowych

Uczestnictwo w zajęciach
sportowych lub rekreacyjnych

Rodzaj zajęć sportowych

Posiadane umiejętności
co 4 lata

Tak/nie

Częstotliwość uczestnictwa
w zajęciach sportowych lub
rekreacyjnych
co 4 lata

Lata uczestnictwa w zajęciach
sportowych lub rekreacyjnych
co 4 lata

Miejscowość uczestnictwa
w zajęciach sportowych lub
rekreacji ruchowej
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DS-52 I – uczestnictwo w sporcie i rekreacji ruchowej, kwestionariusz indywidualny (dok.)
Zmienna

Wymiary zmiennej

Jednostka
miary

Częstotliwość

Uczestnictwo w zajęciach
sportowych lub rekreacyjnych

Rodzaj zajęć sportowych

co 4 lata

Przeciętny czas trwania zajęć
sportowych lub rekreacyjnych

Rodzaj zajęć sportowych

Główny organizator zajęć
sportowych lub rekreacyjnych

Rodzaj zajęć sportowych

Przeciętny czas dojazdu/dojścia
na zajęcia w obie strony

Rodzaj zajęć sportowych

Formy finansowania zajęć
sportowych lub rekreacyjnych

Rodzaj zajęć sportowych

Przeciętne miesięczne opłaty za
zajęcia sportowe lub rekreacyjne

Rodzaj zajęć sportowych

Uczestnictwo w zawodach,
imprezach sportowych lub
rekreacyjnych

Rodzaj zajęć sportowych

Uczestnictwo w obozach
sportowych lub sportoworekreacyjnych

Tak/nie

co 4 lata

Uczestnictwo w obozach
sportowych lub sportoworekreacyjnych

Rodzaj zajęć sportowych

co 4 lata

Czas trwania zajęć na obozach
sportowych lub sportoworekreacyjnych

Rodzaj zajęć sportowych

Główny organizator obozów
sportowych lub sportoworekreacyjnych

Rodzaj zajęć sportowych

Formy finansowania obozów
sportowych lub sportoworekreacyjnych

Rodzaj zajęć sportowych

Wydatki poniesione przez
uczestnika na udział w obozach
sportowych lub sportoworekreacyjnych

Rodzaj zajęć sportowych

Miejsce uczestnictwa w zajęciach
sportowych lub rekreacji ruchowej
Godziny i
minuty

co 4 lata

co 4 lata

Główny organizator zajęć
sportowych lub rekreacyjnych

Godziny i
minuty

co 4 lata

co 4 lata

Formy finansowania zajęć
sportowych lub rekreacyjnych
zł

co 4 lata

co 4 lata

Częstotliwość uczestnictwa
w zawodach lub imprezach
sportowych lub rekreacyjnych

Częstotliwość uczestnictwa
w obozach sportowych lub
sportowo-rekreacyjnych
co 4 lata

Czas trwania zajęć (liczba dni,
przeciętna liczba godzin w ciągu
dnia)
co 4 lata

Główny organizator obozów
sportowych lub sportoworekreacyjnych
co 4 lata

Formy finansowania obozów
sportowych lub sportoworekreacyjnych
zł

co 4 lata
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ZAŁĄCZNIK nr 3
Wykaz pionów sportowych i rodzajów sportów
1. Wykaz pionów sportowych
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Akademicki Związek Sportowy (AZS)
Zrzeszenie ,,Ludowe Zespoły Sportowe” (LZS)
Szkolny Związek Sportowy (SZS)
Uczniowski klub sportowy (z osobowością prawną) (UKS)
Kluby wyznaniowe
Pozostałe kluby sportowe

2. Wykaz rodzajów sportów
Grupowanie

Rodzaj sportu

Symbol

Akrobatyka

Akrobatyka sportowa
Trampolina
Wspinaczka wysokogórska
Wspinaczka sportowa
Alpinizm jaskiniowy
Narciarstwo wysokogórskie
Badminton
Baseball
Softball
Biathlon letni
Biathlon zimowy
Pool bilard
Bilard angielski
Snooker
Boks
Brydż sportowy
Curling
Football amerykański
Gimnastyka sportowa
Gimnastyka artystyczna
Golf
Hokej na lodzie
Hokej na łyżworolkach
Hokej na trawie
Unihokej
Ujeżdżenie
WKKW
Skoki jeździeckie
Woltyżerka
Powożenie zaprzęgów
Rajdy jeździeckie
Reining
Judo
Ju jitsu
Kajakarstwo klasyczne
Kajakarstwo górskie
Kajak polo

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037

Alpinizm

Baseball
Biathlon
Bilard

Gimnastyka

Hokej

Jeździectwo

Kajakarstwo

Grupowanie

Karate

Kolarstwo

Łyżwiarstwo
Modelarstwo

Narciarstwo

Piłka nożna

Piłka siatkowa

Sport lotniczy

Rodzaj sportu

Symbol

Karate fudokan
Karate tradycyjne
Karate Kyokushinkai
Karate WKF/Skotokan
Karate inne odmiany
Kendo
Kick-boxing
Kolarstwo szosowe
Kolarstwo torowe
Kolarstwo przełajowe
Kolarstwo górskie
Kolarstwo Trial rowerowy
Kolarstwo Four Cross
Kolarstwo BMX
Kolarstwo Zjazd
Korfball
Koszykówka
Lekkoatletyka
Łucznictwo
Łyżwiarstwo figurowe
Łyżwiarstwo szybkie
Short track
Modelarstwo kołowe
Modelarstwo pływające
Muaythai
Narciarstwo alpejskie
Narciarstwo klasyczne
Narciarstwo dowolne
Orientacja sportowa
Pięciobój nowoczesny
Piłka nożna
Piłka noż. halowa (futsal)
Piłka nożna plażowa
Piłka ręczna
Piłka siatkowa
Piłka siatkowa plażowa
Płetwonurkowanie sportowe
Podnoszenie ciężarów
Radioorientacja sportowa
Ringo
Rugby
Skiboby
Snowboard
Squash
Akrobacja lotnicza
Sport balonowy
Sport lotniowy i paralotniowy
Sport mikrolotowy
Sport samolotowy
Sport spadochronowy
Sport szybowcowy
Sport śmigłowcowy
Modelar. lotnicz. i kosm.

038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
066
067
068
069
070
071
072
073
074
075
076
077
078
079
080
081
082
083
084
085
086
087
088
089
090
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Grupowanie
Sport motorowodny
narciarstwo wodne

Sport motorowy

Sport pływacki

Sport saneczkowy

Sporty kulowe

Sporty siłowe
Sporty taneczne
Strzelectwo
sportowe

Taekwondo

Zapasy

Żeglarstwo

Rodzaj sportu

Symbol

Sport motorowodny
Narciarstwo wodne
Wakeboard
Sport kartingowy
Sport motocyklowy
Sport samochodowy
Sport żużlowy
Pływanie
Pływanie synchroniczne
Skoki do wody
Piłka wodna
Sport psich zaprzęgów
Saneczkarstwo
Bobsleje
Skeleton
Bocce
Bowling
Kręglarstwo
Fitness
Kulturystyka
Trójbój siłowy
Taniec sportowy
Taniec towarzyski
Pistolet
Karabin
Strzelba gładkolufowa
Sumo
Szachy
Szermierka
Taekwondo ITF
Taekwondo WTF
Tenis
Tenis stołowy
Triathlon
Warcaby
Wędkarstwo
Wioślarstwo
Wrotkarstwo
Wu-Shu
Zapasy w stylu klasycz.
Zapasy w stylu wolnym
Grapling
Żeglarstwo (regatowe)
Żeglarstwo lodowe
Żeglarstwo deskowe
Morskie żegl. sportowe
Inne sporty

091
092
093
094
095
096
097
098
099
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
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ZAŁĄCZNIK nr 4
Wykazy obiektów sportowych
1.

Wykaz obiektów sportowych (formularze KFT-1, KFT-OB/a i KFT-OB/b)
Symbol
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

Rodzaj obiektu
wielofunkcyjny piłkarsko-żużlowy
wielofunkcyjny piłkarsko-lekkoatletyczny
wielofunkcyjny (pozostałe wielofunkcyjne inne niż 01 i 02)
Stadion
lekkoatletyczny
piłkarski
żużlowy
rugby
piłkarskie pełnowymiarowe
piłkarskie niepełnowymiarowe
rugby pełnowymiarowe
rugby niepełnowymiarowe
Boisko do gier wielkich
hokej na trawie pełnowymiarowe
hokej na trawie niepełnowymiarowe
baseball i softball pełnowymiarowe
baseball i softball niepełnowymiarowe
koszykówki pełnowymiarowe
koszykówki niepełnowymiarowe
piłki ręcznej pełnowymiarowe
piłki ręcznej niepełnowymiarowe
piłki siatkowej pełnowymiarowe
Boisko do gier małych
piłki siatkowej niepełnowymiarowe
siatkówki plażowej pełnowymiarowe
siatkówki plażowej niepełnowymiarowe
piłki ręcznej plażowej pełnowymiarowe
piłki ręcznej plażowej niepełnowymiarowe
Boisko uniwersalne-wielozadaniowe
Hala sportowa wielofunkcyjna o wymiarach 44x22 m i większe
Hala sportowa o wymiarach od 36x19 do 44x22 m
Sala gimnastyczna o wymiarach od 24x12 m do poniżej 36x19 m
Sala pomocnicza poniżej 24x12 m
Kort tenisowy otwarty
Kort tenisowy kryty
Kort do squasha
Pole golfowe
kryta o wymiarach poniżej 25x12,5 m
kryta o wymiarach od 25x12,5 m do poniżej 50x25 m
kryta o wymiarach 50x25 m
Pływalnia
otwarta o wymiarach poniżej 25x12,5 m
otwarta o wymiarach od 25x12,5 m do poniżej 50x25 m
otwarta o wymiarach 50x25 m
Aquapark
Hipodrom
jeździecki
łuczniczy
kolarski
saneczkowy
Tor
łyżwiarski (do jazdy szybkiej na lodzie)
wodny (kajakowy, wioślarski, regatowy)
motocyklowy
kartingowy
samochodowy
Strzelnica
Lodowisko sztucznie
niezadaszone
mrożone
kryte
Skocznia narciarska
Narciarska trasa zjazdowa
Narciarska trasa biegowa
Trasa nartorolkowa
Skatepark
Siłownia zewnętrzna
Bieżnia okólna
Bieżnia prosta

2.

Wykaz obiektów sportowych (MEN – System Informacji Oświatowej)
2.1. Rodzaje terenów sportowych:
2.1.1. boiska do baseballa/softballa,
2.1.2. boiska do rugby,
2.1.3. boiska uniwersalne/wielozadaniowe,
2.1.4. inne urządzenia sportowe,
2.1.5. rzutnie,
2.1.6. skocznie,
2.1.7. bieżnie okólne,
2.1.8. bieżnie proste,
2.1.9. boiska do hokeja na trawie,
2.1.10. boiska do piłki nożnej,
2.1.11. korty tenisowe,
2.1.12. boiska do piłki ręcznej,
2.1.13. boiska do koszykówki,
2.1.14. boiska do siatkówki plażowej,
2.1.15. boiska do siatkówki.
2.2. Rodzaje urządzeń rekreacyjno-sportowych:
2.2.1. ścianka wspinaczkowa,
2.2.2. strzelnica,
2.2.3. tor przeszkód,
2.2.4. urządzenie do sportów wrotkarskich,
2.2.5. inne.
2.3. Rodzaje pomieszczeń:
2.3.1. hala sportowa o wymiarach mniejszych niż 44 m x 22 m do 36 m x 18 m albo o powierzchni
mniejszej niż 968 m2 i równej lub większej niż 648 m2,
2.3.2. hala sportowa o wymiarach 44 m x 22 m i większych,
2.3.3. sala o powierzchni mniejszej niż 162 m2,
2.3.4. basen szkoleniowo-rekreacyjny o wymiarach 16,67 x 8,5 m lub o powierzchni równej lub większej
niż 141,7 m2 i mniejszej niż 312,5 m2,
2.3.5. basen pływacki o wymiarach 25 m x 12,5 m lub o powierzchni równej albo większej niż 312,5 m2
i mniejszej niż 400 m2,
2.3.6. basen pływacki typu sportowego o wymiarach 25 m x 16 m lub o powierzchni równej albo
większej niż 400 m2 i mniejszej niż 1250 m2,
2.3.7. basen olimpijski o wymiarach 50 m x 25 m lub o powierzchni równej albo większej niż 1250 m2,
2.3.8. sala gimnastyczna o wymiarach mniejszych niż 24m x 12m do 18 m x 9 m lub o powierzchni
mniejszej niż 288 m2 i równej lub większej niż 162 m2,
2.3.9. sala gimnastyczna o wymiarach mniejszych niż 36m x 18m do 24m x 12m lub o powierzchni
mniejszej niż 648 m2 i równej lub większej niż 288 m2.
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