
Ankieta dotycząca wykorzystania obiektów sportowych w województwie małopolskim 
 

Poniższa lista pytań zawiera wszystkie pytania, jakie mogą pojawić się podczas wypełniania formularza 
w wersji elektronicznej.  

Czy uprawia Pani/Pan jakiś rodzaj aktywności fizycznej o charakterze sportowym lub 
rekreacyjnym? 

  Tak   Nie 

Czy i jak często korzysta Pani z obiektów sportowych?  
(np. pływalnia, basen otwarty, sala gimnastyczna/sportowa, boisko, skatepark, kort tenisowy, siłownia, 
lodowisko, ścieżka rowerowa) 

 kilka razy w tygodniu 

 raz na tydzień 

 2-3 razy w miesiącu 

  rzadziej niż raz w miesiącu 

  nie korzystam 

Czy w Pani/Pana przypadku występują ograniczenia w korzystaniu z obiektów sportowych?  

  Tak   Nie 

Jakie w Pani/Pana przypadku występują ograniczenia w korzystaniu z obiektów sportowych?  

 zbyt duża odległość 

 brak czasu 

 zbyt wysokie koszty 

 problemy zdrowotne 

 obiekty niespełniają moich oczekiwań 

 nie mam takiej potrzeby 

Z jakich obiektów Pani/Pan korzysta? 

 kryta pływalnia 

 basen otwarty 

 sala gimnastyczna/hala sportowa 

 boisko 

 skatepark 

 kort tenisowy 

 centrum sportowo-rekreacyjne (siłownia, fitness, ścianka wspinaczkowa, kręgielnia, sala do   
squasha) 

 lodowisko 

 ścieżka rowerowa 

 inne 



Proszę podać inne obiekty sportowe z których Pan/Pani korzysta: 

 

Który z niżej wymienionych funkcjonujących obiektów jest dla Pani/Pana szczególnie istotny?  

 kryta pływalnia 

 basen otwarty 

 sala gimnastyczna/hala sportowa 

 boisko 

 skatepark 

 kort tenisowy 

 centrum sportowo-rekreacyjne (siłownia, fitness, ścianka wspinaczkowa, kręgielnia, sala do 
squasha) 

 lodowisko 

W jakiej odległości od miejsca zamieszkania/pobytu turystycznego znajduje się w/w obiekt?  

 do 10 km 

 od 10 km do 20 km 

 od 20 km do 30 km 

 powyżej 30 km 

Jakie są dobre i złe strony funkcjonowania w/w obiektu?  
 

 
dobre strony złe strony 

opłaty 
  

godziny otwarcia 
  

warunki higieniczne 
  

obsługa 
  

oferta zajęć dodatkowych 
  

oferta usług dodatkowych (gastronomiczne) 
  

dojazd/parking 
  

   



Czy istniejąca w Pani/Pana miejscu zamieszkania/pobytu (gminie lub gminach ościennych) baza 
obiektów sportowych jest wystarczająca? 

 tak, jest wystarczająca 

 raczej jest wystarczająca 

 raczej nie jest wystarczająca 

 nie jest wystarczająca 

 nie mam zdania 
 
Proszę wskazać jakich obiektów sportowych Pani/Pana zdaniem brakuje? 

 kryta pływalnia 

 basen otwarty 

 sala gimnastyczna/hala sportowa 

 boisko 

 skatepark 

 kort tenisowy 

 centrum sportowo-rekreacyjne (siłownia, fitness, ścianka wspinaczkowa, kręgielnia) 

 lodowisko 

 ścieżka rowerowa 

Jak na przestrzeni ostatnich lat zmienił się stan bazy obiektów sportowych w Pani/Pana miejscu 
zamieszkania/pobytu (gminie lub gminach ościennych)? 

 znacznie się poprawił 

 poprawił się 

 nie uległ zmianie 

 pogorszył się 

 nie mam zdania 

Jakie działania Pani/Pana zdaniem mogłyby wpłynąć na poprawę aktywności fizycznej 
społeczeństwa? 

 

   



Skąd bierze Pani/Pan informacje na temat bazy sportowej w Pani/Pana okolicy? 

 urząd gminy/starostwo 

 działalność obiektów sportowych 

 działalność klubów sportowych 

 szkoły/przedszkola 

 ośrodek zdrowia 

 rodzina i znajomi 

 media (TV, radio, gazeta) 

 internet 

Płeć: 

 kobieta 

 męźczyzna 

Wiek: 

 10-19 lat 

 20-29 lat 

 30-39 lat 

 40-49 lat 

 50-59 lat 

 60 lat i więcej 

Miejsce zamieszkania: 

 województwo małopolskie 

 sąsiednie województwo 

 turysta 

Powiat w którym Pani/Pan mieszka: 

 Miasto Kraków 

 Miasto Nowy Sącz 

 Miasto Tarnów 

 bocheński 

 brzeski 

 chrzanowski 

 dąbrowski 

 gorlicki 

 krakowski 

 limanowski 



 miechowski 

 myślenicki 

 nowosądecki 

 nowotarski 

 olkuski 

 oświęcimski 

 proszowicki 

 suski 

 tarnowski 

 tatrzański 

 wadowicki 

 wielicki 

Miejsce zamieszkania: 

 wieś 

 miasto poniżej 5 tys. mieszkańców 

 miasto od 5 tys. do 10 tys. mieszkańców 

 miasto od 10 tys. do 20 tys. mieszkańców 

 miasto powyżej 20 tys. mieszkańców 
 


