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(e-mail jednostki – WYPEŁNIAĆ WIELKIMI LITERAMI) 

Adres sprawozdawcy 

Województwo 

Powiat 

Gmina 

Dział 1. Obiekty sportowe 

Rodzaj 

obiektua) 

Rok  Cechy obiektu 

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 

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 niepełnosprawnychb) 
rodzaj 

nawierz-

chnic) 

dostęp 

do miejsc 

parkingo-

wych 

tak – 1 

  nie – 0 

wojewódz-

two 
powiat gminae) 

dla 

ćwiczą-

cych 

dla 

widzów 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12    13 14 15 16 

1                 
2                 

3                 

4                 

5                 

6                 

7                 

8                 

9                 

10                 
a) 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. 



Dział 1. Obiekty sportowe (dokończenie) 

Rodzaj 

obiektua) 

Rok  Cechy obiektu 

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 

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 niepełnosprawnychb) 
rodzaj 

nawierz-

chnic) 

dostęp 

do miejsc 

parkingo-

wych 

tak – 1 

  nie – 0 

wojewódz-

two 
powiat gmina e) 

dla 

ćwiczą-

cych 

dla 

widzów 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12    13 14 15 16 

11                 
12                 

13                 

14                 

15                 

16                 

17                 

18                 

19                 

20                 

21                 
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23                 

24                 

25                 

26                 

27                 
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29                 

30                 
a) 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. 

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) 

 



 

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.  

W kolumnie 10 należy podać, czy obiekt posiada dostęp do miejsc parkingowych (w bezpośrednim sąsiedztwie, ogólnodostępnych,, bez względu na to, czy są 

one własnością zarządcy obiektu). 

Kolumnę 11 należy wypełnić tylko w przypadku występowania obiektów nr 56 (narciarska trasa zjazdowa), 57 (narciarska trasa biegowa) i 58 (trasa 

nartorolkowa).  

W kolumnie 12 proszę podać liczbę dni w roku, w których obiekt był czynny (otwarty), natomiast w kolumnie 13 – liczbę dni w roku, w których obiekt był 

użytkowany w celach sportowo-rekreacyjnych.  

W kolumnach 14 – 16 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.  

 

 

 



 

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 

 


