
 

 

INFORMACJA PRASOWA 

15.11.2021 r. Sportowcy na Podkarpaciu 
 

W 2020 roku, w województwie podkarpackim 
najwięcej osób uprawiało piłkę nożną. W związku 
z pandemią COVID-19 nieco zmalała ogólna liczba 
ćwiczących sportowców. 

Na Podkarpaciu w 2020 roku działało 2,0 tys. sekcji 
sportowych, w których ćwiczyło 70,8 tys. osób*, w tym 
49,1 tys. juniorów. W sekcjach sportowych pracowało 
2,1 tys. trenerów i 1,4 tys. instruktorów. 

Najwięcej osób uprawiało piłkę nożną – 37,7 tys. w 871 sekcjach (łącznie z piłką nożną halową 
i plażową). Juniorzy stanowili 61,5% wszystkich piłkarzy. Powyżej dwóch tysięcy osób 
uprawiało na Podkarpaciu piłkę siatkową (łącznie z piłką siatkową plażową) – 5,5 tys., karate 
– 3,0 tys., pływanie – 2,7 tys, koszykówkę i lekkoatletykę – po 2,2 tys. oraz tenis stołowy i piłkę 
ręczną – po 2,1 tys. Ciekawostką było to, że w 2020 roku na Podkarpaciu 55 osób ćwiczyło 
sumo. 

W 2020 roku obostrzenia związane z pandemią COVID-19 w znacznej mierze przyczyniły się do 
zmniejszenia liczby ćwiczących w poszczególnych sekcjach. Ogólnie w ub. roku było 
o 14,4 tys. mniej ćwiczących oraz o 404 mniej sekcji w porównaniu z 2018 roku. 
Najpopularniejszą dyscyplinę, piłkę nożną, uprawiało mniej o 7,4 tys. osób (w 2018 roku – 
45,0 tys. ćwiczących). 

*Ćwiczący, trenerzy i instruktorzy wykazywani są tyle razy, w ilu rodzajach sportu uczestniczą.  

 

W przypadku korzystania z powyższego materiału prosimy o podanie źródła: 

Urząd Statystyczny w Rzeszowie 

 

 

Opracowanie merytoryczne: 

Podkarpacki Ośrodek Badań Regionalnych  

Marek Tomczyk 

Tel: 17 853 52 10, 17 853 52 19  wew. 219 

 

Osoba do kontaktu z mediami: 
Angelika Koprowicz 

Tel: 17 853 52 10, 17 853 52 19  wew. 219 

e-mail: a.koprowicz@stat.gov.pl 

Podkarpacki Ośrodek Badań Regionalnych 

tel.: 17 853 52 10, 17 853 52 19 

faks: 17 853 51 57 

e-mail: sekretariatusrze@stat.gov.pl 
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Najpopularniejszą 
dyscypliną zimową na 
Podkarpaciu w 2020 roku 
było narciarstwo alpejskie – 
566 ćwiczących 

 

 

 

 

16,9% 
Spadek liczby ćwiczących 
w 2020 roku w porównaniu 
z 2018 rokiem 
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