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

Dział 1. Dane ogólne o klubie sportowym 

1. Adres 

klubu 

Województwo 

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) 

1 tak 

2 nie 

Dział 2. Członkowie, ćwiczący i zawodnicy w klubie 

Wyszczególnienie Liczba osób 

0 1 

Członkowie klubu ogółem 01  

Ćwiczący w klubie 

razem 

(wiersze 03+05) 
02  

mężczyźni 03  

w tym do 18 lat 04  

kobiety 05  

w tym do 18 lat 06  

Zawodnicy 

zarejestrowani 

w polskim lub 

okręgowym 

związku 

sportowym 

razem 

(wiersze 08+10) 
07  

mężczyźni 08  

w tym do 18 lat 09  

kobiety 10  

w tym do 18 lat 11  
 

Dział 3. Kadra szkoleniowa, medyczna i administracyjna 

Wyszczególnienie 

Liczba osób 

ogółem 
w tym 

kobiety 

0 1 2 

Ogółem (wiersze 2+3+4+5+6) 1   

Trenerzy  2   

Instruktorzy 3   

Inni prowadzący zajęcia sportowe 4   

Pracownicy medyczni i odnowy 

biologicznej 
5   

Pracownicy administracyjni 6   

 



Dział. 4 Działalność sekcji sportowych według rodzajów sportów 

Wyszczególnieniea) 

Liczba sekcji 

Ćwiczący 

Trenerzy Instruktorzy 

Inne osoby 

prowadzące 

zajęcia 
sportowe 

razem 

(rubr. 4+5+6+7) 
seniorzyb) seniorkib) juniorzyc) juniorkic) 

 symbol 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

Ogółem           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

a) 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). 

 



 

Czy klub jest właścicielem/gestorem obiektów 

sportowycha)? 

(właściwą odpowiedź otoczyć obwódką) 

Tak → Przejść do działu 5 

Nie  

Dział 5. Obiekty sportowe 

Rodzaj obiektub) 

Rok  Cechy obiektu 

Długość 

trasy  

w kme) 

(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 

Lokalizacja obiektu 

oddania 

obiektu 

do 

użytku 

ostatniej 

moderni- 

zacji 

znacznie 

podno- 

szącej 

standard 

obiektu 

widownia 

tak – 1 

nie – 0 

(jeżeli nie, 

przejść do 

rubryki 6) 

liczba 

miejsc 

siedzących 

ogółem 

homolo- 

gacja 

tak – 1 

nie – 0 

dostosowanie do potrzeb 

osób niepełnosprawnychc) 
rodzaj 

nawierz-

chnid) 

wojewódz-

two 
powiat gmina f) 

dla 

ćwiczą-

cych 

dla widzów 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12    13 14 15 

1                
2                

3                

4                

5                

6                

7                

8                

9                

10                

11                

12                

13                

14                

15                
a) 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 

miejsko-wiejskich proszę wpisać, oprócz nazwy gminy, „1”, jeżeli obiekt położony jest na terenie miejskim, „2”, jeżeli obiekt położony jest na terenie wiejskim. 

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) 

 



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). 



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 czasu.  

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.  



WYKAZ RODZAJÓW SPORTÓW 

Lp. Grupa sportów Rodzaj sportu Symbol Lp. Grupa sportów Rodzaj sportu Symbol 

1 
Akrobatyka 

Akrobatyka sportowa 001 71 Piłka ręczna Piłka ręczna 071 

2 Trampolina 002 72 
Piłka siatkowa 

Piłka siatkowa 072 

3 

Alpinizm 

Wspinaczka wysokogórska 003 73 Piłka siatkowa plażowa 073 

4 Wspinaczka sportowa 004 74 Płetwonurkowanie sportowe Płetwonurkowanie sportowe 074 

5 Alpinizm jaskiniowy 005 75 Podnoszenie ciężarów Podnoszenie ciężarów 075 

6 Narciarstwo wysokogórskie 006 76 Radioorientacja sportowa Radioorientacja sportowa 076 

7 Badminton Badminton 007 77 Ringo Ringo 077 

8 
Baseball 

Baseball 008 78 Rugby Rugby 078 

9 Softball 009 79 Skiboby Skiboby 079 

10 
Biathlon 

Biathlon letni 010 80 Snowboard Snowboard 080 

11 Biathlon zimowy 011 81 Squash Squash 081 

12 

Bilard 

Pool bilard 012 82 

Sport lotniczy 

Akrobacja lotnicza 082 

13 Bilard angielski 013 83 Sport balonowy  083 

14 Snooker 014 84 Sport lotniowy i paralotniowy 084 

15 Boks Boks 015 85 Sport mikrolotowy 085 

16 Brydż sportowy Brydż sportowy 016 86 Sport samolotowy 086 

17 Curling Curling 017 87 Sport spadochronowy 087 

18 Football amerykański Football amerykański 018 88 Sport szybowcowy 088 

19 
Gimnastyka 

Gimnastyka sportowa 019 89 Sport śmigłowcowy 089 

20 Gimnastyka artystyczna 020 
90 

Modelarstwo lotnicze 
i kosmiczne 

090 
21 Golf Golf 021 

22 

Hokej 

Hokej na lodzie 022 91 
Sport motorowodny 

i narciarstwo wodne 

Sport motorowodny 091 

23 Hokej na łyżworolkach 023 92 Narciarstwo wodne 092 

24 Hokej na trawie 024 93 Wakeboard 093 

25 Unihokej 025 94 

Sport motorowy 

Sport kartingowy 094 

26 

Jeździectwo 

Ujeżdżenie 026 95 Sport motocyklowy 095 

27 WKKW 027 96 Sport samochodowy 096 

28 Skoki jeździeckie 028 97 Sport żużlowy 097 

29 Woltyżerka 029 98 

Sport pływacki 

Pływanie 098 

30 Powożenie zaprzęgów 030 99 Pływanie synchroniczne 099 

31 Rajdy jeździeckie 031 100 Skoki do wody 100 

32 Reining 032 101 Piłka wodna 101 

33 Judo Judo 033 102 Sport psich zaprzęgów Wyścigi psich zaprzęgów 102 

34 Jujitsu Jujitsu 034 103 

Sport saneczkowy 

Saneczkarstwo 103 

35 

Kajakarstwo 

Kajakarstwo klasyczne 035 104 Bobsleje 104 

36 Kajakarstwo górskie 036 105 Skeleton 105 

37 Kajak polo 037 106 

Sporty kulowe 

Bocce  106 

38 

Karate 

Karate fudokan 038 107 Bowling 107 

39 Karate tradycyjne 039 108 Kręglarstwo 108 

40 Kyokushinkai 040 109 

Sporty siłowe 

Fitness  109 

41 WKF/Shotokan 041 110 Kulturystyka 110 

42 Inne odmiany karate 042 111 Trójbój siłowy 111 

43 Kendo Kendo 043 112 
Sporty taneczne 

Taniec sportowy 112 

44 Kick-boxing Kick-boxing 044 113 Taniec towarzyski 113 

45 

Kolarstwo 

Kolarstwo szosowe 045 114 

Strzelectwo sportowe 

Pistolet 114 

46 Kolarstwo torowe 046 115 Karabin 115 

47 Kolarstwo przełajowe 047 116 Strzelba gładkolufowa 116 

48 Kolarstwo górskie 048 117 Sumo Sumo 117 

49 Trial rowerowy 049 118 Szachy Szachy 118 

50 Four Cross 050 119 Szermierka Szermierka 119 

51 BMX 051 120 
Taekwondo 

Taekwondo ITF 120 

52 Zjazd 052 121 Taekwondo WTF 121 

53 Korfball Korfball 053 122 Tenis Tenis 122 

54 Koszykówka Koszykówka 054 123 Tenis stołowy Tenis stołowy 123 

55 Lekkoatletyka Lekkoatletyka 055 124 Triathlon Triathlon 124 

56 Łucznictwo Łucznictwo 056 125 Warcaby Warcaby 125 

57 

Łyżwiarstwo 

Łyżwiarstwo figurowe 057 126 Wędkarstwo Wędkarstwo 126 

58 Łyżwiarstwo szybkie 058 127 Wioślarstwo Wioślarstwo 127 

59 Short track 059 128 Wrotkarstwo Wrotkarstwo 128 

60 
Modelarstwo 

Modelarstwo kołowe 060 129 Wu-Shu Wu-Shu 129 

61 Modelarstwo pływające 061 130 

Zapasy 

Zapasy w stylu klasycz. 130 

62 Muaythai Muaythai 062 131 Zapasy w stylu wolnym 131 

63 

Narciarstwo 

Narciarstwo alpejskie 063 132 Grapling 132 

64 Narciarstwo klasyczne 064 133 

Żeglarstwo 

Żeglarstwo (regatowe) 133 

65 Narciarstwo dowolne 065 134 Żeglarstwo lodowe 134 

66 Orientacja sportowa Orientacja sportowa 066 135 Żeglarstwo deskowe 135 

67 Pięciobój nowoczesny Pięciobój nowoczesny 067 136 Morskie żegl. sportowe 136 

68 

Piłka nożna 

Piłka nożna 068 

137 Inne sporty Inne sporty 137 69 Piłka nożna halowa (futsal) 069 

70 Piłka nożna plażowa 070 

 

 



Klasyfikacja obiektów sportowych 

Symbol Rodzaj obiektu 

01 

Stadion 

wielofunkcyjny piłkarsko-żużlowy  

02 wielofunkcyjny piłkarsko-lekkoatletyczny 

03 wielofunkcyjny (pozostałe wielofunkcyjne inne niż 01 i 02) 

04 lekkoatletyczny  

05 piłkarski  

06 żużlowy  

07 rugby 

08 

Boisko do gier wielkich 

piłkarskie pełnowymiarowe  

09 piłkarskie niepełnowymiarowe  

10 rugby pełnowymiarowe  

11 rugby niepełnowymiarowe  

12 hokej na trawie pełnowymiarowe  

13 hokej na trawie niepełnowymiarowe  

14 baseball i softball pełnowymiarowe  

15 baseball i softball niepełnowymiarowe  

16 

Boisko do gier małych 

koszykówki pełnowymiarowe 

17 koszykówki niepełnowymiarowe 

18 piłki ręcznej pełnowymiarowe 

19 piłki ręcznej niepełnowymiarowe 

20 piłki siatkowej pełnowymiarowe 

21 piłki siatkowej niepełnowymiarowe 

22 siatkówki plażowej pełnowymiarowe 

23 siatkówki plażowej niepełnowymiarowe 

24 piłki ręcznej plażowej pełnowymiarowe 

25 piłki ręcznej plażowej niepełnowymiarowe 

26 Boisko uniwersalne-wielozadaniowe 

27 Hala sportowa wielofunkcyjna o wymiarach 44x22 m i większe 

28 Hala sportowa o wymiarach od 36x19 do 44x22 m 

29 Sala gimnastyczna o wymiarach od 24x12 m do poniżej 36x19 m 

30 Sala pomocnicza poniżej 24x12 m 

31 Kort tenisowy otwarty 

32 Kort tenisowy kryty 

33 Kort do squasha 

34 Pole golfowe 

35 

Pływalnia 

kryta o wymiarach poniżej 25x12,5 m 

36 kryta o wymiarach od 25x12,5 m do poniżej 50x25 m 

37 kryta o wymiarach 50x25 m 

38 otwarta o wymiarach poniżej 25x12,5 m 

39 otwarta o wymiarach od 25x12,5 m do poniżej 50x25 m 

40 otwarta o wymiarach 50x25 m 

41 Aquapark 

42 Hipodrom 

43 

Tor 

jeździecki 

44 łuczniczy 

45 kolarski  

46 saneczkowy  

47 łyżwiarski (do jazdy szybkiej na lodzie)  

48 wodny (kajakowy, wioślarski, regatowy) 

49 motocyklowy 

50 kartingowy 

51 samochodowy 

52 Strzelnica  

53 
Lodowisko sztucznie mrożone 

niezadaszone 

54 kryte 

55 Skocznia narciarska 

56 Narciarska trasa zjazdowa 

57 Narciarska trasa biegowa 

58 Trasa nartorolkowa 

59 Skatepark 

60 Siłownia zewnętrzna 

61 Bieżnia okólna 

62 Bieżnia prosta 
 


