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Dział 1. Kadra szkoleniowa, medyczna i administracyjna w polskim 
związku sportowym 

 Dział 2. Okręgowe związki sportowe, zawodnicy 
i reprezentanci Polski 

Wyszczególnienie 

Liczba osób 
zatrudnionych

w polskim 
związku 

Liczba osób 
ogółem 

 Wyszczególnienie  Liczba 

0 1 2  0 1 

Kadra szkoleniowa (w. 2 do 5) 1    Okręgowe związki sportowe 1  

 klasy M 2     ogółem (w. 3 do 6) 2  

Trenerzy klasy I 3      Seniorzy 3  

 klasy II 4    Zawodnicy Seniorki 4  

Instruktorzy 5     Juniorzy 5  

Pracownicy medyczni 
i odnowy biologicznej 

6 
 x   Juniorki 6  

   ogółem (w. 8 do 11) 7  

Pracownicy administracyjni 7  x  Reprezentanci  Seniorzy 8  

     Polski Seniorki 9  

      Juniorzy 10  

      Juniorki 11  

     Kluby sportowe 12  

     Kluby sportowe biorące udział we 
współzawodnictwie sportowym 13  

Dział 3. Budżet polskiego związku sportowego 

Wyszczególnienie Kwota (w tys. zł) 

0 1 

Środki finansowe ogółem 1  

Krajowe środki publiczne 2  

Środki finansowe pochodzące z innych źródeł 3  

Dział 4. Szkolenie kadry w ciągu roku 

Rodzaje kursów 
Organizowane przez polski związek sportowy 

Organizowane przez okręgowe 
związki sportowe 

kursy uczestnicy kursy uczestnicy 

0  1 2 3 4 

Kwalifikacyjne  ( 2 do 5 ) 1     

        trenerów                           2     

        instruktorów 3     

        sędziów 4     

        inne 5     

Specjalistyczne i ogólne (w. 7 do 10) 6     

        trenerów 7     

        instruktorów 8     

        sędziów 9     

        inne 10     

 



 
Dział 5. Sędziowie, kadra szkoleniowa, zawodnicy        NAZWA  SPORTU ……………………………………….. 
 

 
 

Województwa 

Symbol 
woj. 

Sędziowie Trene
rzy 

Instrukt
orzy 

Zawodnicy i zawodniczki  Sekcje 
sportowe ogółem w tym 

z klasą 
międzyn. Razem 

(r. 7 do 10) 
Seniorzy Seniorki Juniorzy Juniorki 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

O g ó ł e m x           

Dolnośląskie 02           

Kujawsko-
Pomorskie 

04           

Lubelskie 06           

Lubuskie 08           

Łódzkie 10           

Małopolskie 12           

Mazowieckie 14           

Opolskie 16           

Podkarpackie 18           

Podlaskie 20           

Pomorskie 22           

Śląskie 24           

Świętokrzyskie 26           

Warmińsko-
Mazurskie 

28           

Wielkopolskie 30           

Zachodnio-
Pomorskie 

32           

Zawodnicy polscy występujący za granicą      x 

Zawodnicy zagraniczni występujący w Polsce      x 

 
 
Imię, nazwisko i telefon, funkcja osoby,  
która sporządziła sprawozdanie 

  

............................................................ .......................................... .................................................................. 
 (miejscowość i data) (pieczątka imienna i podpis osoby działającej 

 w imieniu sprawozdawcy) 
 



Objaśnienia do formularza KFT-2 

Sprawozdanie z działalności na formularzu KFT-2 sporządzają wszystkie polskie związki sportowe. Polskie 
związki sportowe wprowadzają dane zawarte w formularzu KFT-2 drogą elektroniczną przez Portal 
Sprawozdawczy Głównego Urzędu Statystycznego: https://raport.stat.gov.pl w terminie do dnia 25 stycznia 
każdego roku, a kopię sprawozdania pozostawiają w aktach pzs. 

Objaśnienia szczegółowe 
Sprawozdanie dotyczy stanu aktualnego na dzień 31 grudnia każdego roku. 
Polski związek sportowy wypełnia osobny formularz dla każdego nadzorowanego sportu (dział 5), 
działy zaś 1, 2, 3 i 4 tylko jeden raz. 

Dział 1. Kadra szkoleniowa, medyczna i administracy jna w zwi ązku 
1. W wierszach 2-5 należy podać liczbę trenerów i instruktorów według posiadanych przez nich uprawnień, 
a łączną ich liczbę należy zamieścić w wierszu 1. W rubryce 1 należy podać liczbę osób zatrudnionych 
w polskim związku, natomiast w rubryce 2 należy wpisać liczbę osób ogółem dla sportu (lub sportów), 
w którym działa polski związek. 
2. W wierszu 6 należy wpisać łączną liczbę pracowników medycznych i odnowy biologicznej zatrudnionych 
w polskim związku sportowym. 
3. W wierszu 7 należy wpisać liczbę pracowników administracyjnych zatrudnionych w polskim związku 
sportowym. 

Dział 2. Okr ęgowe zwi ązki sportowe, zawodnicy i reprezentanci Polski 
1. W wierszu 1 należy podać liczbę okręgowych związków sportowych w danym sporcie. 
W wierszu 2 należy wpisać liczbę zawodników uprawiających dany sport i biorących udział we 
współzawodnictwie sportowym, organizowanym i prowadzonym przez polski związek sportowy. Wiersz 2 
jest sumą wierszy 3+4+5+6, w których należy wykazać tych zawodników w poszczególnych kategoriach 
wiekowych (w. 5 i w. 6 – łącznie z niższymi kategoriami wiekowymi: juniorzy i juniorki obejmują także 
kategorię wiekową juniorów młodszych, młodzików i dzieci). 
2. W wierszu 7 należy wykazać zawodników, którzy w danym roku reprezentowali Polskę w imprezach 
rangi mistrzowskiej (np. igrzyska olimpijskie, mistrzostwa świata i Europy) oraz meczach 
międzypaństwowych. Wiersz ten jest sumą wierszy 8+9+10+11, w których należy wykazać reprezentantów 
Polski w poszczególnych kategoriach wiekowych (każdy z zawodników w danej kategorii wieku może być 
liczony tylko jeden raz). 
3. W wierszu 12 należy podać liczbę klubów sportowych w sportach objętych działaniem polskiego związku 
sportowego. 
4. W wierszu 13 należy podać liczbę klubów sportowych biorących udział we współzawodnictwie 
sportowym, organizowanym i prowadzonym przez polski związek sportowy.  

Dział 3. Bud żet polskiego zwi ązku sportowego 
1. W wierszu 1 należy podać całkowitą kwotę środków finansowych, stanowiących budżet polskiego 
związku sportowego, wiersz jest sumą wierszy 2 i 3. 
2. W wierszu 2 należy podać całkowitą kwotę krajowych środków publicznych, będących w dyspozycji 
polskiego związku sportowego. 
3. W wierszu 3 należy podać całkowitą kwotę środków finansowych, będących w dyspozycji polskiego 
związku sportowego i niestanowiących środków publicznych. 

Dział 4. Szkolenie kadry w ci ągu roku 
1. Dane w dziale 4 dotyczą tylko organizatora kursu lub zleceniodawcy, jeśli w jego imieniu kurs organizuje 
inna jednostka organizacyjna. 
2. W rubrykach 1 i 2 należy podać liczbę kursów i ich uczestników prowadzonych przez polski związek 
sportowy, a w rubrykach 3 i 4 – przez okręgowe związki sportowe. 
3. W wierszach 1-5 należy podać liczbę kursów kwalifikacyjnych i ich uczestników, nadających 
uprawnienia trenera, instruktora, sędziego lub inne np. menedżera, agenta zawodników. 
4. W wierszach 6-10 należy podać liczbę kursów specjalistycznych i ogólnych, kończących się egzaminem 
podnoszącym kwalifikacje trenera, instruktora, sędziego lub inne np. menedżera, agenta zawodników. 

Dział 5. Sędziowie, kadra szkoleniowa, zawodnicy 
1. W nagłówku należy podać nazwę sportu, którego dotyczą dane zamieszczone w tym dziale. 


