TURYSTYKA I ROZWÓJ REGIONALNY
DOI 10.22630/TIRR.2020.13.7

Krystyna KrzyǏanowska , Sųawomir Wawrzyniak
Szkoųa Gųówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Tendencje zmian w zakresie aktywnoƑci fizycznej
mieszkaŷców Polski
Streszczenie. Celem badaŷ byųo rozpoznanie zakresu i powodów oraz tendencji zmian w aktywnoƑci fizycznej podejmowanej przez Polaków w latach 2013–2018. Z przeprowadzonej
analizy wynika, Ǐe w 2018 roku 61% respondentów deklarowaųo uprawianie sportu i odsetek
ten byų mniejszy o 5 p.p. w stosunku do 2013 roku. NajwaǏniejszym motywem podejmowania aktywnoƑci fizycznej przez badanych zarówno w 2013 roku, jak i w 2018 roku byųa troska
o zdrowie, na drugim miejscu znalazųa siħ przyjemnoƑđ i zabawa, a trzecim miejscu lepsze samopoczucie i moǏliwoƑđ odreagowania stresu. WƑród ankietowanych lepiej wyksztaųconych,
bardziej zadowolonych z warunków materialnych swoich gospodarstw domowych, mieszkajČcych w wiħkszych miejscowoƑciach odsetki tych, którzy uprawiali sport, byųy wiħksze.
Z przeprowadzonych badaŷ wynika, Ǐe wiħkszoƑđ najpopularniejszych dyscyplin sportowych
byųa uprawiana z powodów zdrowotnych. Byųy jednak wyjČtki, do których naleǏaųy: taniec,
sporty zimowe, turystyka piesza, piųka noǏna i siatkówka. Te aktywnoƑci fizyczne uprawiane
byųy gųównie dla przyjemnoƑci.
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Wstħp
Ruch jest naturalnČ potrzebČ ludzkiego organizmu. W zaleǏnoƑci od fazy rozwoju
czųowieka aktywnoƑđ ruchowa speųnia róǏne cele, a mianowicie najpierw wspomaga
rozwój fizyczny, nastħpnie podtrzymuje osiČgniħty stan, a w wieku podeszųym przeciwdziaųa niekorzystnym zmianom. Aktualnie moǏna zauwaǏyđ wzrost zainteresowania
róǏnych gremiów problematykČ aktywnoƑci fizycznej. JednČ z przyczyn jest wzrastajČca ƑwiadomoƑđ istnienia problemów zdrowotnych na Ƒwiecie z powodu pojawienia
siħ w krajach uprzemysųowionych tzw. chorób cywilizacyjnych, drugČ moǏe byđ wzrost
liczby chorób powstajČcych na tle braku ruchu wynikajČcego z postħpu technicznego.
W sytuacji, gdy wskutek staųego wzrostu uųatwieŷ cywilizacyjnych drastycznie zmniejsza siħ poziom obciČǏeŷ zarówno w pracy zawodowej, jak i w codziennym Ǐyciu systematyczne uprawianie đwiczeŷ ruchowych ma ogromne znaczenie profilaktyczne.
W znaczČcy sposób pozytywnie wpųywa na stan zdrowia, jakoƑđ Ǐycia, jak i przeciw-
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dziaųa procesowi starzenia siħ. Ograniczenie aktywnoƑci ruchowej nasila siħ wiħc wraz
z rozwojem cywilizacji i stanowi realne zagroǏenie dla zdrowia czųowieka1.

Znaczenie aktywnoƑci fizycznej w zachowaniu fizycznego i psychicznego
dobrostanu czųowieka
Dobre zdrowie i sprawnoƑđ fizyczna w Ǐyciu wspóųczesnego czųowieka traktowane sČ
jako warunek podstawowych kompetencji zawodowych i spoųecznych, a takǏe Ƒrodek
do osiČgania lepszej jakoƑci Ǐycia. Postħp w naukach medycznych sprawių, Ǐe wydųuǏa siħ
Ƒrednia dųugoƑđ Ǐycia, ale z badaŷ naukowych wynika równoczeƑnie, Ǐe procesy starzenia
zaczynajČ siħ wczeƑniej i postħpujČ zdecydowanie szybciej niǏ w poprzednich pokoleniach,
a symptomy schorzeŷ cywilizacyjnych zaczynajČ siħ pojawiađ w coraz mųodszym wieku.
Rola aktywnoƑci fizycznej jest wiħc wyjČtkowo istotna w prewencji chorób cywilizacyjnych. Brak regularnych đwiczeŷ fizycznych jest przyczynČ rozwoju 20 chorób przewlekųych.
Z przeprowadzonych badaŷ epidemiologicznych i klinicznych wynika, Ǐe choroby te powszechniej wystħpujČ u osób, które w maųym stopniu podejmujČ aktywnoƑđ fizycznČ albo
nie podejmujČ jej w ogóle. Hipokinezja, tzw. bezczynnoƑđ ruchowa uznawana jest za jedno
ze Ǎródeų epidemii otyųoƑci i towarzyszČcego jej zespoųu metabolicznego, moǏe byđ jednČ
z przyczyn powstawania chorób niedokrwiennych, czy chorób nowotworowych. Z kolei
odpowiednia dawka aktywnoƑci fizycznej przynosi wiele korzyƑci zdrowotnych, m.in. poprawia wydolnoƑđ ukųadu krČǏenia i oddychania oraz opóǍnia pojawienie siħ objawów
tych schorzeŷ. Wysiųek fizyczny powoduje równieǏ korzystne zmiany w ukųadzie ruchu:
zwiħksza masħ i siųħ miħƑniowČ, wzmacnia i stabilizuje stawy, podtrzymuje prawidųowČ
mineralizacjħ koƑci, zapobiega i koryguje wady postawy. Regularna aktywnoƑđ fizyczna
pozytywnie wpųywa równieǏ na funkcjonowanie ukųadu nerwowego, m.in. wspomaga
sprawnoƑđ intelektualnČ, zmniejsza napiħcia nerwowe, stany depresyjne i lħkowe, poprawia jakoƑđ snu oraz samopoczucie. W starszym wieku wysiųek fizyczny opóǍnia procesy
demencji i postħpowanie choroby Alzheimera, a osoby uprawiajČce sport deklarujČ lepsze
samopoczucie fizyczne i psychiczne oraz cieszČ siħ lepszČ jakoƑciČ Ǐycia2.
AktywnoƑđ fizyczna jest niezbħdna do prawidųowego dziaųania procesów metabolicznych i fizjologicznych. Rezygnacja z aktywnoƑci ruchowej moǏe prowadziđ do cukrzycy,
otyųoƑci, chorób serca i ukųadu krČǏenia, a takǏe zmian w obrħbie stawów i krħgosųupa.
Wedųug wskazaŷ WHO dzieci i nastolatki powinny na aktywnoƑđ fizycznČ poƑwiħciđ minimum jednČ godzinħ dziennie, a doroƑli minimum 30 minut3. AktywnoƑđ ruchowa jest
waǏnym elementem profilaktyki chorób cywilizacyjnych. Ruch, który jest nieodųČcznČ
cechČ Ǐycia, ograniczany jest poprzez rozwój naukowo-techniczny i generowany musi
1

M. Zapaųa, B. Kowalczyk, B. Lubiŷska-Čdųo: AktywnoƑđ fizyczna a styl Ǐycia kobiet w wieku produkcyjnym, Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu 2015, nr 4, s. 391.
2
E. Biernat: AktywnoƑđ fizyczna w Ǐyciu wspóųczesnego czųowieka, e-Wydawnictwo Narodowego
Centrum Badania Kondycji Fizycznej, 2014, s. 1–2. https://demo.ncbkf.pl (dostħp: 27.11.2019).
3
M. Olejniczak: AktywnoƑđ fizyczna jest zdrowa! Czy wiesz dlaczego? http://zdrowie.gazeta.pl/
Zdrowie/1,107103,16813075,Aktywnosc_fizyczna_jest_zdrowa_Czy_wiesz_dlaczego_html (dostħp:
21.12.2018).
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byđ w sposób sztuczny (np. poprzez aktywne uczestnictwo w rekreacji fizycznej), aby zapewniđ zdrowie4. Zgodnie z definicjČ przedstawionČ przez M. TyszkowČ5 „aktywnoƑđ ruchowa to wszelkie funkcjonowanie organizmu zarówno fizjologiczne, jak i psychiczne”.
Z kolei Z. Drozdowski okreƑlių jako „caųoksztaųt zachowaŷ i moǏliwoƑci ruchowych ludzkiego organizmu zwiČzany z róǏnymi sposobami i formami przemieszczania siħ osobnika
w przestrzeni bČdǍ teǏ przemieszczania siħ w stosunku do siebie róǏnych czħƑci ciaųa”.
Autor wymienia piħđ rodzajów aktywnoƑci ruchowej: zawodowČ, rekreacyjnČ, samoobsųugowČ, rehabilitacyjnČ i sportowČ6. Wedųug C.J. Carspersen aktywnoƑđ fizyczna „jest
pracČ miħƑni charakteryzujČcČ siħ ponadspoczynkowym wydatkiem energii”7. AktywnoƑđ fizyczna wedųug J. Drabik uznawana jest za jeden z pozytywnych mierników zdrowia
czųowieka, zazwyczaj im wyǏszy jej poziom, tym lepsze zdrowie8. Jest determinantem
rozwoju sprawnoƑci i wydolnoƑci fizycznej, których okreƑlony poziom jest niezbħdny do
tego, aby radziđ sobie w codziennym Ǐyciu. W ostatnich latach moǏna dostrzec zmianħ
w sposobie myƑlenia dotyczČcego aktywnoƑci fizycznej i reorientacji w podejmowaniu
sprawnoƑci fizycznej. W Stanach Zjednoczonych powstaųa koncepcja Health-Related
Fitness9, w której zwraca siħ uwagħ na komponenty sprawnoƑci fizycznej zwiČzane ze
zdrowiem. Jest to nowe podejƑcie do stylu Ǐycia warunkujČce poprawħ funkcjonowania
organizmu w zakresie siųy, wytrzymaųoƑci, a takǏe elastycznoƑci ciaųa. Zmiana ogólnej
koncepcji sprawnoƑci fizycznej z orientacji sportowej w kierunku Health-Related Fitness sprawia, Ǐe musi byđ poųoǏony wiħkszy nacisk na funkcjħ krČǏeniowo-naczyniowČ,
skųad ciaų (szczupųoƑđ/otyųoƑđ), siųħ, wytrzymaųoƑđ oraz gibkoƑđ dolnej czħƑci grzbietu,
a wiħc na cechy wskazywane przez badaczy medycznych i wychowania fizycznego jako
najwaǏniejsze dla promocji zdrowia oraz redukcji czynników ryzyka. Wedųug E.T. Howley
i B.D. Franks celem sprawnoƑci fizycznej jest pozytywne zdrowie fizyczne, które warunkuje niskie ryzyko wystČpienia problemów zdrowotnych. Wedųug najbardziej aktualnych
trendów tak rozumiana sprawnoƑđ fizyczna ma byđ Ǎródųem i warunkiem satysfakcjonujČcego Ǐycia, a nie tylko celem samym w sobie – osiČgniħtym w dziaųaniu ruchowym10.
4

Por. A.M. KrzyǏanowska: Formy aktywnoƑci ruchowej preferowane przez studentów uczelni warszawskich, [w:] Kierunki i wyzwania rozwoju regionalnego, K. KrzyǏanowska, J. Zawadka (red.), Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2018, s. 44.
5
M. Tyszkowa: AktywnoƑđ i dziaųalnoƑđ dzieci i mųodzieǏy, WSiP, Warszawa 1977, s. 13.
6
Z. Drozdowski: W sprawie podziaųu motorycznoƑci i czųowieka uwag kilka, Kultura Fizyczna 1992,
nr 9–10, s. 29.
7
C.J. Caspersen: Physikal activity and physical fitness: definitions and distinctions for health-related
research, Public Health Reports 1985, nr 2, s. 126–131.
8
J. Drabik: AktywnoƑđ, sprawnoƑđ i wydolnoƑđ fizyczna jako mierniki zdrowia czųowieka, Wydawnictwo
AWF, Warszawa 1997, s. 36.
9
Health-Related Fitness odnosi siħ do tych komponentów sprawnoƑci, które sČ efektem korzystnego
i niekorzystnego wpųywu zwykųej aktywnoƑci fizycznej, i które majČ zwiČzek z poziomem stanu zdrowia.
Komponenty te okreƑlane sČ zdolnoƑciČ do podejmowania codziennej aktywnoƑci Ǐwawo i z wigorem
oraz takim stanem cech i zdolnoƑci, który wskazuje na niskie ryzyko przedwczesnego rozwoju chorób
i osųabienia sių w wyniku aktywnoƑci.
10
T. Foroųowicz: Ku edukacji zdrowotnej: Karta sprawnoƑci i zdrowia, [w:] Zdrowie: istota, diagnostyka
i strategie zdrowotne, I. Murawow (red.), Wydawnictwo ITE, Radom 2001, s. 11.
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AktywnoƑđ ruchowa jest niezbħdnym warunkiem utrzymania zdrowia, stymuluje prawidųowy rozwój fizyczny, psychiczny, spoųeczny i duchowy kaǏdego czųowieka11. Jest wykorzystywana w profilaktyce zdrowia, profilaktyce leczniczej, stanowi podstawħ zajħđ
wychowania fizycznego, rekreacji, turystyki, korekcji wad postawy i kinezyterapii12.
Systematycznie podejmowana aktywnoƑđ ruchowa jest dowodem na dbaųoƑđ o zdrowie, jego zachowanie i przywracanie, a takǏe uųatwia czųowiekowi osiČganie Ǐyciowych
priorytetów. Wszelkie đwiczenia, uprawiane z wųaƑciwČ intensywnoƑciČ sČ dla czųowieka
w kaǏdym wieku swoistym dobrodziejstwem. PomagajČ zapewniđ dobre zdrowie, umocniđ wiħzi rodzinne, dostarczyđ poczucie szczħƑcia (dziħki tzw. endorfinom, nazywanym
„hormonem szczħƑcia”, które uwalniajČ siħ w organizmie pod wpųywem wysiųku fizycznego). AktywnoƑđ fizyczna pozwala rozųadowađ stres, sprawia, Ǐe lepiej Ƒpimy, a takǏe
efektywniej odpoczywamy. Osoby podejmujČce aktywnoƑđ fizycznČ ǏyjČ dųuǏej i cieszČ
siħ lepszČ jakoƑciČ Ǐycia13.
W Polsce badania dotyczČce aktywnoƑci fizycznej ludnoƑci prowadzono gųównie
w wybranych miastach bČdǍ regionach kraju. Badaŷ, które dotyczyųyby caųego spoųeczeŷstwa, dotychczas zrealizowano niewiele (CBOS, GUS). W wymienionych badaniach
zajmowano siħ jedynie aktywnoƑciČ sportowČ, uczestnictwem w zajħciach sportoworekreacyjnych oraz podejmowanymi formami rekreacji. Nie oceniono w nich poziomu
aktywnoƑci fizycznej. Na podstawie czasu i czħstotliwoƑci trwania analizowano poziom
uczestnictwa Polaków w sporcie i rekreacji. NaleǏy podkreƑliđ wyraǍne róǏnice metodologiczne. W niektórych badaniach brano pod uwagħ podejmowane formy (bez wzglħdu
na intensywnoƑđ wysiųku), a w innych pytano o czas, czħstotliwoƑđ i intensywnoƑđ wysiųku. W dodatku róǏne oƑrodki oceniaųy te parametry na róǏne sposób.
Pierwszym badaniem oceniajČcym poziom aktywnoƑci Polaków byųo WielkooƑrodkowe Badanie Stanu Zdrowia LudnoƑci (WOBASZ). Badanie przeprowadzono w latach 2002–
–2004 wƑród 13545 osób w wieku 20–74 lata. Pytania dotyczČce aktywnoƑci fizycznej
w pracy zawodowej i w czasie wolnym oraz aktywnoƑci zwiČzanej z przemieszczaniem
siħ. Pod uwagħ brano rodzaj, czħstoƑđ, jak i czas trwania wysiųku. MaųČ aktywnoƑđ fizycznČ okreƑlono jako brak jakichkolwiek đwiczeŷ fizycznych, trwajČcych przynajmniej 30 minut, lub wykonywanie ich bardzo rzadko (raz w tygodniu, kilka razy w miesiČcu). Przez
umiarkowanČ aktywnoƑđ fizycznČ rozumiano wykonywanie đwiczeŷ fizycznych dwa–trzy
razy w tygodniu, przez duǏČ aktywnoƑđ – wykonywanie đwiczeŷ codziennie lub szeƑđ
11

Por. D. Umiastowska, E. Szczepanowska: Opinie studentów wychowania fizycznego i fizjoterapii o podejmowaniu udziaųu w róǏnych formach aktywnoƑci ruchowej (doniesienie z badaŷ), Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu Szczeciŷskiego. Prace Instytutu Kultury Fizycznej 2005, nr 424(22), s. 110; M. Wolicki:
AktywnoƑđ ruchowa i jej znaczenie dla zdrowia fizycznego, psychicznego, spoųecznego i duchowego,
https://www.kul.pl/files/803/biblioteczka_cyfra/Wolicki_Aktywnosc_ruchowa_jest_tak_wazna.html
(dostħp: 20.12.2018).
12
K. Kasperska, E. Smolis-BČk, D. Biaųoszewski: Metodyka nauczania ruchu. Usprawnienia pacjentów
na zajħciach grupowych, Oficyna Wydawnicza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Warszawa
2014, s. 11.
13
J. Derbich: AktywnoƑđ ruchowa dla zdrowie w kaǏdym wieku, [w:] AktywnoƑđ ruchowa ludzi w kaǏdym wieku D. Umiastowska (red.), Wydawnictwo Promocyjne „Albatros”, Szczecin 2016, s. 7–8.
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razy w tygodniu, zadowalajČcČ – wykonywanie đwiczeŷ fizycznych przynajmniej 30 minut przez wiħkszoƑđ dni w tygodniu. Z wyników badaŷ wynika, Ǐe 30% badanych wykonywaųo đwiczenia trwajČce, co najmniej 30 minut przez wiħkszoƑđ dni tygodnia, a zatem
speųniaųo zalecenia miħdzynarodowych komitetów ekspertów. DuǏa systematyczna aktywnoƑđ fizyczna w czasie wolnym charakteryzowaųa 25% respondentów, zadowalajČca
i umiarkowana – 11–13%, a maųa ponad 50%14. Zagadnienie aktywnoƑci fizycznej jest
waǏne i aktualne. Wymaga permanentnego monitorowania. W opracowaniu przedstawiono aktualne wyniki badaŷ dotyczČce aktywnoƑci fizycznej Polaków.

Cel i metodyka badaŷ
Celem badaŷ byųo rozpoznanie zakresu i powodów podejmowania aktywnoƑci fizycznej wƑród Polaków, tendencji zmian w obrħbie form uprawianego sportu i đwiczeŷ
oraz zróǏnicowania preferencji respondentów w zaleǏnoƑci od takich cech spoųeczno-demograficznych, jak: pųeđ, wiek, wyksztaųcenie, miejsce zamieszkania, status spoųeczny. Analizħ przeprowadzono na podstawie wyników badaŷ sondaǏowych z wykorzystaniem techniki wywiadów bezpoƑrednich zrealizowanych przez CBOS w dniach 1–12
sierpnia 2013 roku na liczČcej 904 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosųych
mieszkaŷców Polski oraz w dniach 16–23 sierpnia 2018 roku na próbie 1066 dorosųych
mieszkaŷców Polski. W opracowaniu wykorzystano równieǏ literaturħ przedmiotu z zakresu aktywnoƑci ruchowej i strony internetowe.
Wyniki badaŷ
Z przeprowadzonych badaŷ wynika, Ǐe w 2018 roku szeƑciu na dziesiħciu badanych
(61%) uprawiaųo sport i odsetek ten byų mniejszy o 5 p.p. w stosunku do 2013 roku. SpoƑród analizowanych zmiennych spoųeczno-demograficznych podejmowanie aktywnoƑci
fizycznej najsilniej zaleǏaųo od wieku. Ogromna wiħkszoƑđ mųodych osób majČcych od
18 do 34 lat i 2/3 respondentów w wieku 35–54 lata uprawiaųo sport w ciČgu ostatniego
roku. Mniej niǏ poųowa osób powyǏej 55. roku Ǐycia decydowaųa siħ na podejmowanie
takiej aktywnoƑci. WƑród ankietowanych lepiej wyksztaųconych, bardziej zadowolonych
z warunków materialnych swoich gospodarstw domowych, mieszkajČcych w wiħkszych
miejscowoƑciach odsetki tych, którzy uprawiali sport, byųy wiħksze. Podejmowanie aktywnoƑci fizycznej w ciČgu ostatniego roku najczħƑciej deklarowali: studenci (91%), dla
których zajħcia wychowania fizycznego sČ czħsto obowiČzkowe, Ƒredni personel i technicy (86%), kadra kierownicza i specjaliƑci z wyǏszym wyksztaųceniem (85%) oraz pracujČcy
na wųasny rachunek (84%). WielkoƑđ miejscowoƑci zamieszkania róǏnicowaųa podejmowanie aktywnoƑci fizycznej. Uprawianie sportu czy đwiczeŷ w 2018 roku deklarowaųo 76% mieszkaŷców miast powyǏej 500 tysiħcy i tylko 53% mieszkaŷców wsi. Zajħcia
grupowe fitness, đwiczenia na siųowni plenerowej i sporty zimowe byųy bardziej popularne wƑród mieszkaŷców duǏych i najwiħkszych miast niǏ wƑród pozostaųych, pųywanie
14

W. Siwiŷski, R. Rasiŷska: AktywnoƑđ fizyczna jako zasadniczy cel stylu Ǐycia i zdrowia czųowieka, Pielħgniarstwo Polskie 2015, nr 2(56) s. 183–184.
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natomiast zdecydowanie czħƑciej wybierali mieszkaŷcy miast niǏ wsi. Prawdopodobnie
o wyborach form sportu czy đwiczeŷ decydowaųa ich dostħpnoƑđ w najbliǏszej okolicy.
W badaniach empirycznych podjħto próbħ rozpoznania powodów podejmowania aktywnoƑci fizycznej przez Polaków. Wyniki analiz przedstawiono w tabeli 1.
Tabela 1. Powody uprawiania sportu, đwiczeŷ [%]
Powody uprawiania sportu
Dla zdrowia
Dla przyjemnoœci
Dla lepszego samopoczucia, aby odreagowaų stres
Jest to sposób spħdzania czasu wolnego ze znajomymi, przyjacióųmi, rodzinČ
eby dobrze wyglČdac, mieđ ųadnČ sylwetkħ
Z koniecznoƑci, np. rower jako Ƒrodek komunikacji, zajħcia WF
W dzisiejszych czasach wypada uprawiađ jakiƑ sport

2013
N = 593
70,0
61,0
47,0
34,0
24,0
15,0
1,0

2018
N = 654
69,0
55,0
44,0
27,0
25,0
11,0
1,0

*Badany mógų podađ wiħcej niǏ jednČ odpowiedǍ.
ródųo: CBOS: Komunikat z badaŷ AktywnoƑđ fizyczna Polaków, Fundacja Centrum Badania Opinii Spoųecznej, Warszawa 2013, s. 5; CBOS: Komunikat z badaŷ AktywnoƑđ fizyczna Polaków, Fundacja Centrum Badania Opinii Spoųecznej, Warszawa 2018, s. 6.

Zarówno w 2013, jak i 2018 roku najwaǏniejszym motywem podejmowania aktywnoƑci fizycznej przez badanych byųa troska o zdrowie (ponad 2/3 wskazaŷ), na drugim
miejscu znalazųa siħ przyjemnoƑđ i zabawa (ponad poųowa wskazaŷ), a trzecie zajħųo
lepsze samopoczucie i moǏliwoƑđ odreagowania stresu. Co czwarty respondent wskazaų
jako waǏnČ przesųankħ: dobry wyglČd i modelowanie sylwetki oraz moǏliwoƑđ wspólnego spħdzania czasu wolnego ze znajomymi, przyjacióųmi i rodzinČ. Z kolei najmniej
istotnym powodem podejmowania aktywnoƑci fizycznej byųa koniecznoƑđ wynikajČca
z potrzeby przemieszczania siħ, czy realizacji zajħđ z wychowania fizycznego.
Powody uprawiania sportu, czy đwiczeŷ skorelowane byųy z wiekiem i pųciČ badanych.
We wszystkich grupach wiekowych i bez wzglħdu na pųeđ respondenci najczħƑciej deklarowali, Ǐe uprawiajČ sport ze wzglħdów zdrowotnych. Jednak mħǏczyǍni czħƑciej niǏ kobiety
podejmowali aktywnoƑđ fizycznČ dla przyjemnoƑci (61% wobec 50%), natomiast kobiety,
Ǐeby dobrze wyglČdađ, mieđ ųadnČ sylwetkħ (30% wobec 19%). Z analiz wynika równieǏ, Ǐe
osoby mųodsze ponadprzeciħtnie czħsto podejmowaųy aktywnoƑđ fizycznČ dla urody, dobrego samopoczucia, odreagowania stresu, dla przyjemnoƑci. Ponadto sport dla mųodszej
grupy respondentów byų równieǏ sposobem wspólnego spħdzania czasu wolnego z innymi
osobami. Z kolei starsi respondenci w wiħkszym stopniu kierowali siħ motywacjami prozdrowotnymi. Powody uprawiania aktywnoƑci fizycznej zaleǏaųy od dyscypliny sportowej.
Szczegóųowe dane na ten temat przedstawiono w tabeli 2.
Z przeprowadzonych badaŷ wynika, Ǐe wiħkszoƑđ najpopularniejszych dyscyplin
sportowych byųa uprawiana z powodów zdrowotnych. Byųy jednak wyjČtki, do których naleǏaųy: taniec, sporty zimowe, turystyka piesza, piųka noǏna i siatkówka. Te aktywnoƑci fizyczne uprawiane byųy gųównie dla przyjemnoƑci. W przypadku sportów
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Tabela 2. Powody uprawiania aktywnoƑci fizycznej w zaleǏnoƑci od dyscypliny sportowej [%]

Dyscypliny sportowe

wiczenia
rehabilitacyjne
Bieganie, jogging
Nordic walking
Samodzielne
đwiczenia w domu
wiczenia na siųowni
w pomieszczeniu
wiczenia na siųowni
plenerowej
Pųywanie
Zajħcia grupowe
fitness
Jazda na rowerze
Turystyka piesza
Sporty zimowe
Piųka noǏna
Siatkówka
Taniec

Powody uprawiania sportu
sposób
lepsze
na wspólne
koniecznoƑđ
samopoczucie,
spħdzanie przyjemnoƑđ
(np. WF)
odreagowanie
czasu
stresu
wolnego

dobre
zdrowie

dobry
wyglČd,
ųadna
sylwetka

97,0

4,0

17,0

–

2,0

9,0

74,0
74,0

29,0
22,0

39,0
26,0

1,0
10,0

24,0
25,0

1,0
–

72,0

42,0

33,0

1,0

14,0

2,0

68,0

45,0

24,0

7,0

20,0

4,0

65,0

34,0

26,0

5,0

31,0

5,0

62,0

13,0

32,0

13,0

43,0

2,0

60,0

41,0

33,0

10,0

24,0

2,0

56,0
46,0
37,0
34,0
28,0
15,0

9,0
2,0
4,0
4,0
4,0
7,0

31,0
31,0
23,0
23,0
21,0
27,0

14,0
27,0
25,0
44,0
45,0
21,0

40,0
60,0
76,0
56,0
50,0
77,0

13,0
2,0
–
–
3,0
–

*Respondenci mogli wybrađ dwa powody. W tabeli umieszczono dyscypliny sportowe uprawiane przez
wiħcej niǏ 5% ankietowanych.
ródųo: opracowanie wųasne na podstawie CBOS: Komunikat z badaŷ AktywnoƑđ fizyczna Polaków,
Fundacja Centrum Badania Opinii Spoųecznej, Warszawa 2018, s. 7.

zespoųowych (siatkówki i piųki noǏnej) waǏny byų wymiar spoųeczny. Sporty te czħƑciej
niǏ pozostaųe traktowane byųy jako forma spħdzania czasu wolnego z innymi. Z kolei,
aby utrzymađ dobrČ sylwetkħ czy poprawiđ wyglČd, badani gųównie korzystali z siųowni
w pomieszczeniu, samodzielnie đwiczyli w domu lub uczħszczali na zajħcia grupowe
fitness. W celu poprawy samopoczucia, czy odreagowania stresu respondenci najczħƑciej biegali, w dalszej kolejnoƑci chodzili na zajħcia fitness, pųywali, jeǍdzili na rowerze
oraz uprawiali turystykħ pieszČ.
NaleǏy zauwaǏyđ, Ǐe do najpopularniejszych form aktywnoƑci fizycznej zarówno
w 2013, jak i w 2018 roku naleǏaųy: jazda na rowerze (51,0 i 44,0%), na drugim miejscu
pųywanie (odpowiednio 28,0 i 20,0%) i turystyka piesza, chodzenie po górach, wħdrowanie po szlakach turystycznych (16,0 i 14,0%). Najrzadziej podejmowane byųy takie
aktywnoƑci jak: jazda konna, joga, sporty lub sztuki walki, czy koszykówka. PorównujČc wyniki badaŷ przeprowadzonych w 2018 roku z tymi sprzed piħciu lat, moǏna
zauwaǏyđ, Ǐe o 5,0% wzrósų odsetek badanych w ogóle nieuprawiajČcych sportu, co
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Tabela 3. Rodzaje uprawianego sportu, đwiczeŷ [%]
Sporty, đwiczenia
Jazda na rowerze
Pųywanie
Turystyka piesza
wiczenia na siųowni w pomieszczeniu
wiczenia samodzielne w domu
Bieganie, jogging
Piųka noǏna
Sporty zimowe
wiczenia rehabilitacyjne
Zajħcia grupowe fitness
Siatkówka
Nordic walking
Taniec
Sporty wodne
Jazda na rolkach, hulajnodze
Tenis
Koszykówka
Sporty lub sztuki walki
Joga
Jazda konna

Lata
2013
51,0
28,0
16,0
10,0
–
18,0
14,0
11,0
6,0
13,0
14,0
5,0
10,0
5,0
4,0
10,0
5,0
2,0
1,0
1,0

2018
44,0
20,0
14,0
12,0
12,0
11,0
9,0
6,0
7,0
6,0
6,0
6,0
6,0
5,0
5,0
3,0
3,0
2,0
2,0
1,0

*Badany mógų podađ wiħcej niǏ jednČ odpowiedǍ
ródųo: opracowanie wųasne na podstawie CBOS: Komunikat z badaŷ AktywnoƑđ fizyczna Polaków,
Fundacja Centrum Badania Opinii Spoųecznej, Warszawa 2013, s. 3; CBOS: Komunikat z badaŷ AktywnoƑđ fizyczna Polaków, Fundacja Centrum Badania Opinii Spoųecznej, Warszawa 2018, s. 3.

moǏe wiČzađ siħ z procesem starzenia siħ polskiego spoųeczeŷstwa. Na popularnoƑci
straciųy takie dyscypliny jak: pųywanie (spadek o 8 p.p.), siatkówka (spadek o 8 p.p.),
jazda na rowerze (spadek o 7 p.p.), bieganie (spadek o 7 p.p.) i piųka noǏna (spadek
o 5 p.p.). W 2018 roku wiħcej badanych niǏ w 2013 roku đwiczyųo na siųowni w pomieszczeniu (wzrost o 2 p.p.).
Z przeprowadzonych badaŷ wynika, Ǐe kobiety preferowaųy inne dyscypliny sportowe niǏ mħǏczyǍni. W 2018 roku kobiety znacznie czħƑciej uczħszczaųy na grupowe zajħcia
fitness (10% wobec 1%), czħƑciej jeǍdziųy na rolkach, hulajnodze, deskorolce lub wrotkach (6% wobec 3%), czħƑciej teǏ uczestniczyųy w zajħciach tanecznych (9% wobec 3%),
uprawiaųy nordic walking (9% wobec 2%), czħƑciej wykonywaųy đwiczenia rehabilitacyjne (9% wobec 6%) oraz samodzielnie đwiczyųy w domu z wųasnej inicjatywy (15% wobec
9%). Z kolei zdecydowanie wiħcej mħǏczyzn niǏ kobiet graųo w piųkħ noǏnČ (17% wobec
2%), a trochħ wiħcej pųywaųo (23% wobec 18%).
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Tabela 4. Rodzaje uprawianego sportu w 2018 roku w zaleǏnoƑci od pųci [%]
Rodzaj sportu lub đwiczeŷ
Pųywanie
Samodzielne đwiczenia w domu
Grupowe zajħcia fitness
Taniec
Nordic walking
wiczenia rehabilitacyjne
Jazda na rolkach, hulajnodze
Piųka noǏna

Pųeđ
kobieta
18,0
15,0
10,0
9,0
9,0
9,0
6,0
2,0

mħǏczyzna
23,0
9,0
1,0
3,0
2,0
6,0
3,0
17,0

*Badany mógų podađ wiħcej niǏ jednČ odpowiedǍ.
ródųo: opracowanie wųasne na podstawie CBOS: Komunikat z badaŷ AktywnoƑđ fizyczna Polaków,
Fundacja Centrum Badania Opinii Spoųecznej, Warszawa 2018, s. 4.

W badaniach poszukiwano odpowiedzi na pytanie, z jakČ czħstotliwoƑciČ badani
uprawiali poszczególne sporty. OtóǏ okazaųo siħ, Ǐe w grupie najbardziej popularnych
form aktywnoƑci fizycznej z najwiħkszČ regularnoƑciČ badani uczħszczali na zajħcia grupowe fitness i đwiczyli na siųowni w pomieszczeniu, czyli takie zajħcia, w których uczestnictwo czħsto wiČǏe siħ z koniecznoƑciČ zakupu karnetu.

Podsumowanie i wnioski
Z przeprowadzonej analizy wynika, Ǐe w 2018 roku 61% respondentów deklarowaųo
uprawianie sportu i odsetek ten byų mniejszy o 5 p.p. w stosunku do 2013 roku. WiħkszoƑđ najpopularniejszych dyscyplin sportowych byųa uprawiana z powodów zdrowotnych. Byųy jednak wyjČtki, do których naleǏaųy: taniec, sporty zimowe, turystyka piesza,
piųka noǏna i siatkówka. Te aktywnoƑci fizyczne uprawiane byųy gųównie dla przyjemnoƑci. W przypadku sportów zespoųowych (siatkówki i piųki noǏnej), waǏny byų wymiar
spoųeczny. Sporty te czħƑciej niǏ pozostaųe traktowane byųy jako forma spħdzania czasu
wolnego z innymi. Z kolei, aby utrzymađ dobrČ sylwetkħ, czy poprawiđ wyglČd badani
gųównie korzystali z siųowni w pomieszczeniu, samodzielnie đwiczyli w domu lub uczħszczali na zajħcia grupowe fitness.
Powody uprawiania sportu czy đwiczeŷ skorelowane byųy z wiekiem i pųciČ badanych.
We wszystkich grupach wiekowych i bez wzglħdu na pųeđ respondenci najczħƑciej deklarowali, Ǐe uprawiajČ sport ze wzglħdów zdrowotnych. Jednak mħǏczyǍni czħƑciej niǏ
kobiety podejmowali aktywnoƑđ fizycznČ dla przyjemnoƑci (61% wobec 50%), a kobiety,
Ǐeby dobrze wyglČdađ, mieđ ųadnČ sylwetkħ (30% wobec 19%). Z analiz wynika równieǏ, Ǐe osoby mųodsze ponadprzeciħtnie czħsto podejmowaųy aktywnoƑđ fizycznČ dla
urody, dobrego samopoczucia, odreagowania stresu, dla przyjemnoƑci. Ponadto sport
dla mųodszej grupy respondentów byų równieǏ sposobem wspólnego spħdzania czasu
wolnego z innymi osobami. Z kolei starsi respondenci w wiħkszym stopniu kierowali siħ
motywacjami prozdrowotnymi.
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Do najpopularniejszych form aktywnoƑci fizycznej zarówno w 2013, jak i w 2018
roku naleǏaųy: jazda na rowerze, na drugim miejscu uplasowaųo siħ pųywanie i turystyka piesza, chodzenie po górach, wħdrowanie po szlakach turystycznych. Najrzadziej
podejmowane byųy takie aktywnoƑci jak: jazda konna, joga, sporty lub sztuki walki czy
koszykówka.
Podejmowanie aktywnoƑci ruchowej w 2018 roku deklarowaųo 3/4 mieszkaŷców duǏych miast i tylko poųowa badanych mieszkaŷców wsi. Zajħcia grupowe fitness, đwiczenia na siųowni plenerowej i sporty zimowe byųy bardziej popularne wƑród mieszkaŷców
duǏych i najwiħkszych miast niǏ wƑród pozostaųych, a pųywanie zdecydowanie czħƑciej
wybierali mieszkaŷcy miast niǏ wsi. Prawdopodobnie o wyborach form sportu, czy đwiczeŷ decydowaųa ich dostħpnoƑđ w najbliǏszej okolicy.
MajČc na uwadze ogromne znaczenie aktywnoƑci fizycznej w utrzymaniu dobrej kondycji fizycznej i zdrowia, naleǏy prowadziđ dziaųania edukacyjne w róǏnych grupach wiekowych, a wiħc wƑród dzieci, mųodzieǏy i dorosųych. WaǏne jest ksztaųtowanie ƑwiadomoƑci i prawidųowych nawyków zachowaŷ, uwzglħdniajČcych aktywne formy spħdzania
czasu wolnego.
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Trends in carrying out physical activities over the years among Poles
Summary. The aim of these studies was to indicate the reasons, why people in Poland do
sport, in what areas they are physically active and if there are any changes in their way of doing
sport over the years. The analysis showed that 61% of respondents declared in 2018 they did
sport and it was 5 p.p. points less than in 2013. Not only in 2013 but also in 2018 the most
important reason to work out was to take care of one’s health. Further reasons for that were as
follows: working out for fun and pleasure, for better mood and relieving stress. The researches
distinguished also some trends among different social groups. Well-educated and materially
satisfied people living in big cities were more likely to do sport. Moreover, some of the most
common sport areas were practiced only because of health reasons. Dancing, winter sports,
walking, playing football, playing volleyball were exceptions, that people did only for fun.
Key words: physical activity, sport, working out, health
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