
ANKIETA NA TEMAT SPORTU W GMINIE MIEJSKIEJ KRAKÓW  

Urząd Miasta Krakowa – Wydział Sportu przeprowadza ankietę dotyczącą sportu w Krakowie. 
Zamierzamy poznać Twoją opinię na temat funkcjonowania krakowskiego sportu oraz czynników 
mających wpływ na jego rozwój. Wyniki ankiety służyć będą doskonaleniu działań Miasta 
zmierzających do lepszego upowszechniania sportu.  Liczymy więc, że wypełniając ten kwestionariusz 
podzielisz się z nami swoimi pomysłami na zapewnienie nowej oferty zajęć oraz budowę infrastruktury 
sportowej. Ankieta jest anonimowa, a dostęp do zawartych w niej informacji znajdować się będzie w 
Wydziale Sportu.  

 
 

1. Płeć: 
 

□ kobieta 
□ mężczyzna 
 

2. Wiek: 
 

□ do 6 lat 
□ 7-10 lat 
□ 11-13 lat 
□ 14-19 lat 
□ 20-40 lat 
□ 41-60 lat 
□ 60+ 
 

3. Czy interesujesz się sportem?  
 
□ tak, uprawiam sport 
□ tak, jestem kibicem 
□ tak, kibicuję i uprawiam sport 
□ nie uprawiam sportu 
 

4. Czy według Ciebie aktywność fizyczna jest ważną częścią życia codziennego? 
 
□ zdecydowanie ważną 
□ raczej ważną 
□ obojętną 
□ raczej nie ważną 
□ zdecydowanie nie ważną 
 

5. Czy uprawiasz jakąś aktywność fizyczną? 
 
□ tak 
□ nie 
 
 
 



6. Jakie dyscypliny sportu uprawiasz? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………....................... 
 

7.   Jaką nową dyscyplinę sportową chciałbyś uprawiać? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

8. Jak często uprawiasz aktywność fizyczną (inną, niż lekcja wychowania fizycznego)? 
 
□ rzadziej niż raz w tygodniu 
□ 1 raz w tygodniu 
□ 2 razy w tygodniu 
□ 3-5 razy w tygodniu 
□ 6 lub więcej razy w tygodniu 
 

9.  Ile trwa Twój jeden trening? 
  

□ 1-30 minut 
□ 31-60 minut 
□ więcej niż 60 minut 
 

10. Czy przy uprawianiu ulubionej dyscypliny sportowej korzystasz z oferty: (możesz zaznaczyć więcej niż 
jedną opcję) 

 
□ klubów sportowych 
□ miejskich programów sportowych 
□ karty MultiSport 
□ szkoły 
□ uprawiam sam 
□ inne: …………………………………………………. 
 

11. Z jakimi problemami spotykasz się uprawiając swoją dyscyplinę sportu? (możesz zaznaczyć więcej niż 
jedną opcję) 

 
□ brak innych chętnych 
□ brak lub ograniczona oferta 
□ ograniczenia infrastrukturalne 
□ wysoki koszt uczestnictwa 
□ brak wykwalifikowanych prowadzących 
□ brak wolnych miejsc 
□ zajęcia niedostosowane dla osób niepełnosprawnych 
□ inne: …………………………………………………. 
 

12. Czy masz możliwość uprawiania swojej ulubionej dyscypliny sportu w okolicy zamieszkania? 
 
□ blisko (do 1 km) 
□ dalej (1-3 km) 
□ daleko (3-10 km) 
□ bardzo daleko (więcej niż 10 km) 
 
 



 
13.  W jakich miejscach ćwiczysz najczęściej?  

 
□ dom 
□ park 
□ szkoła 
□ klub sportowy 
□ siłownia 
□ klub fitness 
□ inne: …………………………………………………. 
 

14. Jaką infrastrukturę/przyrządy wykorzystujesz do ćwiczeń? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………....................... 
 

15.   Jakiej infrastruktury sportowej, w tym obiektów lub urządzeń brakuje w naszym Mieście? 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

16.  Czy bierzesz udział w zawodach sportowych ? 
 
□ tak* 
□ nie 
*Jeśli tak, to jakich: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
 

17.  Czy odnosisz sukcesy w sporcie?  
 
□ tak* 
□ nie 
*Jeśli tak, to jakie: 
 
………………………………..................................................................................................................................
....................... 
 

18.   Czy znasz/korzystasz z oferty Miasta bezpłatnych zajęć sportowych np. w ramach Miejskich Programów 
Sportowych)? (możesz zaznaczyć więcej niż jedną opcję) 

 
□ znam 
□ nie znam 
 
□ korzystam 
□ nie korzystam 
 

19.  Czy znasz/korzystasz z oferty placówek oświatowo-wychowawczych, tj. Krakowskiego Szkolnego 
Ośrodka Sportowego, Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Kraków "Zachód" lub Międzyszkolnego 
Ośrodka Sportowego Kraków "Wschód"? 

 
□ Tak* 
□ Nie 
*Jeśli tak, to z jakiej: 



 
………………………………………………………………………………………………………………………………………................... 

20.  Czy bierzesz udział w  imprezach sportowych organizowanych przez Miasto w charakterze widza? 
 
□ tak* 
□ nie 
*Jeśli tak, to w jakich: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………................... 
 

21.  Czy bierzesz udział w  imprezach sportowych organizowanych przez Miasto w charakterze aktywnego 
uczestnika? 

 
□ tak* 
□ nie 
*Jeśli tak, to w jakich: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………................... 
 

22. Ile czasu spędzasz codziennie na portalach społecznościowych, w Internecie, grając w gry, oglądając 
telewizję itp.? 
 
□ do dwóch godzin 
□ 2 do 4 godzin 
□ 4 do 6 godzin 
□ więcej niż 6 godzin 
 

23.  Czy przestałeś uprawiać sport z powodu COVID 19 (SARS-CoV-2)? 
 
□ tak 
□ nie 
 

24. Jaką aktywność fizyczną uprawiasz lub uprawiałeś podczas trwania pandemii (COVID 19 - SARS-CoV-
2)? 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

25.  Czy bierzesz udział w zajęciach sportowych w formie zdalnej (online)? 
 
□ tak* 
□ nie 
*Jeśli tak, to w jakich: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………................... 
 

26.  Uwagi dotyczące poprawy upowszechniania sportu w Krakowie 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………................... 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………................... 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………................... 



 
………………………………………………………………………………………………………………………………………................... 


