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KLUCZOWE WNIOSKI Z BADANIA 

 

1. Zgodnie z przyjętą przez nas kategoryzacją w grupie osób aktywnych fizycznie znalazło się 

ponad 41% respondentów. 

2. Największy wpływ na podejmowanie sportowej aktywności fizycznej wykazuje wiek i poziom 

dochodów; w następnej kolejności lokują się płeć oraz region (województwo); mniejszy 

wpływ mają wykształcenie oraz klasa wielkości miejscowości. 

3. Wraz z dochodami rośnie uczestnictwo w aktywności sportowej, jednak dla badanych 

kwestie finansowe nie stanowią największej bariery w aktywności sportowej.  

4. Działalność klubów sportowych nie przekłada się na upowszechnienie sportu w danym 

województwie. W województwach o rozwiniętej kulturze sportowej (czyli tam, gdzie klubów 

jest najwięcej i mają najwięcej członków) mniej osób regularnie uprawia sport.  

5. W województwach, w których badani deklarowali większy dostęp do infrastruktury, więcej 

osób jest aktywna fizycznie – choć najpopularniejsze typy aktywności (rower, bieganie) są 

realizowane poza klasyczną infrastrukturą.  

6. Polacy są aktywni ruchowo na świeżym powietrzu i w domach, zdecydowanie mniej osób 

korzysta z infrastruktury sportowej. Co ciekawe, znacząco popularniejsza jest infrastruktura 

płatna od tej bezpłatnej. 

7. Polacy generalnie dostrzegają obecność infrastruktury sportowej i oceniają, że jest ona w 

dobrym stanie, ale dla nieaktywnych nie jest to wystarczający powód, by zacząć się ruszać. 

8. Najwięcej infrastruktury „widzą” i najczęściej z niej korzystają mieszkańcy średnich miast. 

Najmniejszy dostęp do sportowych obiektów deklarują mieszkańcy wsi. W największych 

miast nieco mniej osób niż w mniejszych ośrodkach „dostrzega” infrastrukturę sportową. 

 

PODSUMOWANIE I REKOMENDACJE 

1. POLSKA SPORTEM PODZIELONA. Z badania wynika, że mniej więcej połowa Polaków 

jest sportowo i rekreacyjnie aktywna, a połowa ignoruje sport w swoim życiu. Warto 

podkreślić, że w naszym badaniu przyjęliśmy mało restrykcyjne kryteria wejścia do 

grupy „aktywnych” – było to dla nas wszystkie te osoby, które przynajmniej 1-2 razy 

w tygodniu podejmują wysiłek sportowy/rekreacyjny. Gdy przyjmiemy kryteria 

zaostrzone (najnowsze kryteria WHO) jedynie 26% Polaków podejmuje aktywności 

fizyczną, która ma znaczenie dla zdrowia.  

2. Większość badanych z grupy „aktywnych” jeździ na rowerze, biega i pływa. Piłka 

nożna, choć wybierana często, nie jest najpopularniejszym sportem wśród amatorów.  

3. Najważniejsze – BYĆ NA ŚWIEŻYM POWIETRZU. Dominuje wysiłek rekreacyjny, który 

związanych jest z byciem na świeżym powietrzu.  

4. BARDZIEJ OSOBNO NIŻ RAZEM. Dominują jednakże dyscypliny, w których nie 

potrzebujemy grupy, zespołu, drużyny. Choć znacząca część badanych z grupy 

„wysportowanych” podkreśla, że sport uprawia w grupie przyjaciół. Warto ten model 

wspierać. 
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5. ZA MAŁO RODZIN W SPORCIE. Bardzo mało badanych deklaruje, że uprawia sport ze 

swoimi dziećmi. To bardzo niepokojąca tendencja – bo przykład rodziców jest 

najważniejszym czynnikiem wychowującym do sportu.  

6. PIENIĄDZE TO NIE WSZYSTKO. Większość badanych nie uważa pieniędzy za 

najważniejszą barierę dostępu do sportu. Deklarują, że stać ich na opłaty na baseny i 

boiska.  

7. INFRASTRUKTURA jest dostrzegana i doceniana. Większość badanych – również tych, 

którzy sportu nie uprawiają, uważa, że w ich okolicy jest jej wystarczająco dużo i co 

ważne, że jest w bardzo dobrym stanie. 

8. KLUBY SŁABO ZNANE. Ich oferta nie jest dla badanych znana, prawie połowa 

badanych w ogóle nie wie jak wyglądają opłaty w klubach i nie zna ich oferty. 

Wszystkie te wyniki pokazują, że baza dla rozwoju sportu jest stosunkowo dobrze rozwinięta. Po 

stronie podaży, czyli oferty i warunków, najsłabszym ogniwem wydaje się komunikacja między 

klubami i obywatelami. Polacy wybierają ruch, który nie wymaga kontaktu z organizacjami 

sportowymi. Prawdziwym wyzwaniem dla działań w obszarze sportu powszechnego jest 

aktywizowanie tej połowy badanych, która jest na ofertę sportową w ogóle „nieczuła”. Z całą 

pewnością wymagają oni innych działań niż samo wybudowanie boisk i zorganizowanie eventów 

sportowych.  W grupie „wysportowanej” warto zadbać o pogłębienie pewnych dobrych tendencji: 

jak np. sport w rodzinie, rozwój drużynowych dyscyplin, znajomość lokalnej sportowej oferty – tak, 

by sportowe życie było bardziej różnorodne i atrakcyjne.  


