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W 2018 r. w Polsce działały 14 772 kluby sportowe. W stosunku do roku 2016 ich liczba spadła o 86.
Kluby liczyły 1045,5 tys. członków, a ćwiczyło w nich 1056, 1 tys. osób (wzrost o 2,5% w stosunku do
roku 2016).
Najwięcej klubów sportowych działało w województwach: śląskim (10,4%), mazowieckim (10,3%),
wielkopolskim (9,8%) oraz małopolskim (9,5%). Najmniejsza liczba klubów sportowych była w
województwach: świętokrzyskim (2,3%), podlaskim (3,1%) i lubuskim (3,3%). W strukturze klubów
sportowych największy udział mają uczniowskie kluby sportowe (38,0%).
Niezmiennie w Polsce, wśród ćwiczących, najpopularniejsze są sporty drużynowe a między innymi piłka
nożna, która uprawiało 39,4% ćwiczących (wzrost o 2,5% w stosunku do roku 2016), piłka siatkowa
6,5% ćwiczących (spadek o 10,6% w stosunku do 2016 r.). Kolejne miejsca pod względem liczby
ćwiczących, zajmowały: pływanie, karate (po 4,3%), strzelectwo sportowe, lekkoatletyka i koszykówka
(po 3,7%). Sporty wodne uprawiało 5,8% ćwiczących, natomiast sporty zimowe 1,3%.
W 2018 r. w klubach sportowych pracowało 55,6 tys. osób kadry szkoleniowej, w tym tylko 16,4%
kobiet. Trenerzy stanowi 50,4%, instruktorzy 35,1% a inne osoby prowadzące zajęcia sportowe 14,5%.
Liczba ćwiczących na 1000 osób ludności Polski wyniosła w 2018 r. 27 i pozostała na tym samym
poziomie co w 2016 r. Najwyższa wartość odnotowano w województwie podkarpackim (36) najniższą
zaś w województwie świętokrzyskim (18).
W 2018 r. w Polsce działało łącznie 69 związków sportowych oraz 538 okręgowych związków
sportowych. W 2018 r. polskie związki sportowe wyłoniły 10 573 członków kadry narodowej, spośród
których 38,7% stanowiły kobiety. Odsetek juniorów wynosił ponad 50%. Największą liczbę członków
kadry narodowej miały: Polski Związek Piłki Siatkowej (790 reprezentantów), Polski Związek Pływacki
(581) oraz Polski Związek Lekkiej Atletyki (500).
W 2018 r. polska reprezentacja na mistrzostwach świata liczyła łącznie 2370 zawodników, a Polacy 431
razy zdobywali miejsca medalowe (w 2017 r. 354). Najwięcej medali Polacy zdobyli w konkurencjach:
karate tradycyjne (66 medali), taniec sportowy (54 medale) i kick-boxing (51 medali). Znacznie więcej,
bo aż 3001 zawodników reprezentowało Polskę na mistrzostwach Europy. Polacy zdobyli w 2018 r.
łącznie 603 medale (w 2017 r. 698). Najwięcej medali Polacy zdobyli w konkurencjach: karate (83
medale), sumo (52) i ju-jitsu (47).
Sportowcy niepełnosprawni zdobyli ogółem 47 medali mistrzostw świata oraz 211 medali mistrzostw
Europy.
W 2018 r. w Polsce sportowcy mieli do dyspozycji 2368 stadionów sportowych, spośród których 57,1%
stanowiły stadiony piłkarskie, 39,5% stadiony wielofunkcyjne. Najwięcej stadionów funkcjonowało w
województwach podkarpackim (13,0%), małopolskim (11,1%) oraz śląskim (9,0%).
Z całością raportu można zapoznać się tutaj.
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