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Rachunek Satelitarny Sportu dla Polski za 2010 rok – wyniki  

Rachunek Satelitarny Sportu dla Polski za 2010 rok stanowi kontynuację badań 

ekonomicznego wymiaru sportu zawartych w raportach Rachunek Satelitarny Sportu dla 

Polski za rok 2006 oraz Rachunek Satelitarny Sportu dla Polski za 2008 rok. Obecny Raport 

wykorzystuje wypracowaną dotychczas metodologię rachunków satelitarnych sportu 

dostosowując ją do zmian metodologicznych w statystyce publicznej. W raporcie Rachunek 

Satelitarny Sportu dla Polski za 2010 rok wykorzystuje się dane z rachunków narodowych 

GUS zestawione według European System of Accounts ESA 2010.  

Rachunki satelitarne sportu wykonuje się w ośmiu krajach europejskich: Austrii, Wielkiej 

Brytanii, na Cyprze, w Polsce, Niemczech, Holandii, Szwajcarii i w Czechach. Większość 

krajów wykonała dotychczas jeden rachunek satelitarny sportu. Niektóre kraje przygotowują 

kolejne edycje rachunków, a jedynie Austria i Wielka Brytania wykonują rachunki satelitarne 

sportu regularnie.  

Rachunek Satelitarny Sportu dla Polski za rok 2006 był czwartym rachunkiem sportu 

wykonanym w Europie. Tworząc Rachunek satelitarny sportu za rok 2008 oraz obecny 

Rachunek satelitarny sportu za rok 2010 Polska dołączyła do klubu krajów, które wykonują 

rachunki satelitarne sportu z określoną częstotliwością. Wyniki Rachunków Satelitarnych 

Sportu dla Polski za lata 2006 i 2008 oraz 2010 mieszczą się w średnich przedziałach udziału 

sektora sportu w PKB oraz w zatrudnieniu w krajach europejskich, poza Austrią.  

Rachunki Satelitarne Sportu w Europie 

  Austria Austria Cypr  Czechy  
Wielka 

Brytania 

Wielka 

Brytania 

Wielka 

Brytania 

Wielka 

Brytania 
Holandia Niemcy Szwajcaria Polska Polska Polska 

Rok 

badania 
2005 2013 2004 2006 2006 2008 2010 2012 2006 2008 2008 2006 2008 2010 

  PKB sportu lub wartość dodana sportu    

%  

całości 
4.9 4.0 2.4 1.7 2.3 2.1 2.4 2.6 1.0 3.3 1.7 1.96 2.23 2.26 

Zatrudnienie związane ze sportem   

%  

całości 
6.4 5.3 2.2 2.5 2.4 2.2 2.3 3.6 1.5 4.4 2.5 1.54 2.12 2.09 

 

Źródło: Sport Satellite Accounts: A European Project, 2013; Austria Sport Satellite Accounts, 

SpEA, 2015; UK Sport Satellite Accounts, 2015; Rachunek Satelitarny Sportu dla Polski, 2010; 

Rachunek Satelitarny Sportu dla Polski za 2008 rok, 2013.  
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Oszacowana wartość sektora sportowego w Polsce stanowiła 2,26% PKB w roku 2010 i 

wyniosła 32,1 mld zł.  

Realny wzrost „sportowego” PKB wyniósł 6,1% w latach 2008 - 2010. 

Zatrudnienie związane ze sportem stanowiło 2,09% ogólnej liczby zatrudnionych w 

gospodarce w roku 2010 i kształtowało się na poziomie 294,3 tys. osób.  

W latach 2008 - 2010 udziały sportu w PKB i w zatrudnieniu pozostały na podobnym 

poziomie, ale zmieniła się struktura popytu finalnego na produkty sportowe: w roku 2010 

zmniejszył się udział spożycia i eksportu produktów sportowych, co zostało 

zrekompensowane przez wzrost udziału inwestycji w sektorze sportu. 

Wzrost udziału inwestycji związanych ze sportem o 4 punkty procentowe w „sportowym” 

PKB wynikał z programu budowy obiektów sportowych w związku z Euro 2012.  

Import produktów sportowych wyniósł 2,8 mld zł w roku 2010, a eksport 4,0 mld zł.  

W strukturze sportowego PKB największy udział mają usługi związane ze sportem, budowa 

obiektów sportowych, usługi związane z grami losowymi oraz sportowe usługi edukacyjne. 

Największy udział w popycie na dobra i usługi sportowe stanowi spożycie gospodarstw 

domowych (50% popytu na produkty sportowe) oraz spożycie  instytucji rządowych i 

samorządowych (17%) i akumulacja w sektorze sportu (16% popytu sportowego).  

W popycie na sportowe produkty przemysłu przetwórczego w roku 2010 dominują wyroby z 

metali, motocykle i rowery, łodzie (głównie na eksport) oraz sprzęt sportowy.  

Wśród pracujących na rzecz sportu  w roku 2010 dominowały: edukacja, działalność 

związana z kulturą i rekreacją, przetwórstwo przemysłowe i budownictwo. 

Rachunek Satelitarny Sportu dla Polski za rok 2010 wskazuje na zmiany struktury sportowej 

produkcji globalnej i sportowego PKB w kierunku działalności związanych z przemysłem i 

budownictwem oraz inwestycjami w sektorze sportu.  
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