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INFORMACJA  

15.06.2021 r. Piłka nożna1 w województwie 
kujawsko-pomorskim w 2020 r. 
 

Ze wszystkich sportów, piłka nożna cieszy się 
największą popularnością wśród ćwiczących  
w województwie kujawsko-pomorskim.  
W 2020 r. czynnie uprawiało piłkę nożną 22,2 tys. osób,  
tj. 37,6%  wszystkich ćwiczących w województwie. 
Odsetek ćwiczących ten sport zwiększył się zarówno  
w porównaniu z 2018 r. (o 0,3 p. proc.),  
jak i w odniesieniu do 2010 r. (o 6,2 p. proc.). 

 

W 2020 r. grupa czynnie uprawiających piłkę nożną w województwie kujawsko-pomorskim  
liczyła 22,2 tys. osób, co stanowiło 37,6% wszystkich ćwiczących w województwie. Było to  
o 2,1 tys. osób mniej niż w 2018 r., ale o 7,7 tys. osób więcej niż w 2010 r. Odsetek ćwiczących 
zwiększył się zarówno w porównaniu z 2018 r. (o 0,3 p. proc.), jak i w odniesieniu do 2010 r.  
(o 6,2 p. proc.), co  świadczy o rosnącej popularności piłki nożnej wśród ćwiczących. 

Dominującą grupą wśród ćwiczących piłkę nożną są mężczyźni. W 2020 r. w województwie ku-
jawsko-pomorskim stanowili oni 92,2% wszystkich czynnie uprawiających ten sport. Juniorzy  
i juniorki to 78,1% czynnie uprawiających piłkę nożną w omawianym roku, przy czym udział 
dziewcząt wśród ćwiczących w tej kategorii wyniósł 7,7%.  

 

Mapa 1. Ćwiczący piłkę nożnąa w 2020 r. 

 

 

W województwie kujawsko-pomorskim w 2020 r. przypadało średnio 11 osób czynnie upra-
wiających piłkę nożną na 1000 mieszkańców (tyle samo w kraju; 8. pozycja wśród wszystkich 
województw). W 2010 r. było to 7 osób na 1000 ludności. 

                                                           

1 Łącznie z piłką nożną halową oraz piłką nożną plażową. 

↑53,0% 
wzrost liczby ćwiczących  

piłkę nożną  w 2020 r.  
w porównaniu z 2010 r. 

W 2020 r. piłkę nożna  
w województwie kujawsko- 
-pomorskim czynnie upra-
wiało średnio o 4 osoby  
w przeliczeniu na 1000 
mieszkańców więcej niż  
w 2010 r. 
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Spośród wszystkich sekcji sportowych działających w województwie kujawsko-pomorskim  
w 2020 r., piłka nożna dysponowała największą ich liczbą (360). Była to niemal 1/3 wszystkich 
działających sekcji sportowych w województwie. 

Kadra szkoleniowa piłki nożnej stanowiła największy odsetek (32,5%) wśród wszystkich tre-
nerów, instruktorów oraz innych osób prowadzących zajęcia sportowe w 2020 r. w wojewódz-
twie kujawsko-pomorskim. Grono to liczyło 1,1 tys. osób. Przy czym najwięcej było trenerów 
(81,5% kadrowych zasobów szkoleniowych tego sportu). 

Zgodnie z dostępnymi danymi statystycznymi, w 2018 r. województwo kujawsko-pomorskie 
dysponowało bazą 1,7 tys. obiektów sportowych, wśród których największy udział stanowiły 
stadiony i boiska piłkarskie (24,6%). Infrastruktura służąca uprawianiu piłki nożnej to  
88 stadionów, do których zaliczały się: 

─ 42 piłkarskie, 
─ 42 piłkarsko-lekkoatletyczne,  
─ 4 wielofunkcyjne piłkarsko-żużlowe. 

Oprócz stadionów, w omawianym roku do dyspozycji ćwiczących były 332 boiska piłkarskie. 
Przy czym 149 z nich to boiska pełnowymiarowe, a pozostałe 183 były niepełnowymiarowe.  

Dostępna infrastruktura umożliwia uprawianie piłki nożnej osobom niepełnosprawnym. Spo-
śród wszystkich wymienionych wyżej obiektów do potrzeb ćwiczących osób niepełnospraw-
nych w 2018 r. dostosowanych było 42,6% wszystkich stadionów i 29,5% boisk piłkarskich. 

 

*** 

 

Prezentowane informacje opracowano na podstawie wyników badań statystycznych prowa-
dzonych przez Główny Urząd Statystyczny w województwie kujawsko-pomorskim na formula-
rzach KFT-1 (Sprawozdanie z działalności klubu sportowego) — badanie cykliczne przeprowa-
dzane jest co 2 lata, oraz KFT-OB/b (Sprawozdanie o obiektach sportowych) — badania cy-
kliczne przeprowadzane są co 4 lata.   

 

W przypadku cytowania danych Głównego Urzędu Statystycznego prosimy o zamieszczenie 
informacji: „Źródło danych GUS”, a przypadku publikowania obliczeń dokonanych na danych 
opublikowanych przez GUS prosimy o zamieszczenie informacji: „Opracowanie własne na 
podstawie danych GUS”.



 

 

 

 

 

Kujawsko-Pomorski Ośrodek 
Badań Regionalnych 

tel.: (+48 52) 366 93 03 

faks: (+48 52) 366 93 56 

e-mail: kpobr@stat.gov.pl 

 www.bydgoszcz.stat.gov.pl 

 @BYDGOSZCZ_STAT 

 
@GlownyUrzadStatystyczny 

 

 

Opracowanie merytoryczne: 
Urząd Statystyczny w Bydgoszczy 
Dyrektor dr Wiesława Gierańczyk  
Tel: 52 366 93 90 
 

 Rozpowszechnianie: 
Zespól do spraw obsługi mediów 
Tel: 539 671 457, 532 457 701 
e-mail: media_USBdg@stat.gov.pl 

 

 

Powiązane opracowania 

Opracowania sygnalne – Sport 

 

Temat dostępny w bazach danych 

BDL – Sport 

 

Ważniejsze pojęcia dostępne w słowniku 

Ćwiczący 

Instruktor sportu 

Sport 

Sporty 

Trener sportu 
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