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(e-mail sekretariatu jednostki sporządzającej sprawozdanie – WYPEŁNIAĆ WIELKIMI LITERAMI) 

 
Przed wypełnieniem proszę przeczytać objaśnienia 

 
Dział 1. Kadra szkoleniowa, medyczna i administracyjna 

Wyszczególnienie 

Liczba osób 
zatrudnionych w 
polskim związku 

sportowym 

Liczba osób posiadających aktualne uprawnienia 
ogółem dla sportu lub sportów  

razem kobiety mężczyźni 

0 1 2 3 4 

Kadra szkoleniowa (w. 2 do 5) 1         

  klasy M 2         

Trenerzy klasy I 3         

  klasy II 4         

Instruktorzy 5         

Pracownicy medyczni 6   
x 

Pracownicy odnowy biologicznej 7   

Pracownicy administracyjni 8   x 

 
Dział 2. Zawodnicy, reprezentanci Polski 

Wyszczególnienie 
Liczba osób 

razem kobiety mężczyźni 

0 1 2 3 

Zawodnicy 

Ogółem (w. 2 do 7) 1       

Seniorzy 2       

Młodzieżowcy 3       

Juniorzy 4       
Juniorzy młodsi 
"kadeci" 5       

Młodzicy 6       

Dzieci 7       

w tym zawodnicy zagraniczni 
występujący w Polsce 

Seniorzy 8       

Juniorzy 9       

Reprezentanci Polski 

Ogółem (w. 11 do 13) 10       

Seniorzy 11       

Młodzieżowcy 12       

Juniorzy 13       

w tym zawodnicy występujący 
za granicą 

Seniorzy 14       

Młodzieżowcy 15       

Juniorzy 16       



 
Dział 3. Okręgowe związki sportowe, kluby sportowe 

Wyszczególnienie Liczba 

0 1 

Okręgowe związki sportowe 1   

Kluby sportowe 2   

Kluby sportowe biorące udział we współzawodnictwie 
sportowym 3   

 
 
Dział 4. Budżet polskiego związku sportowego 

Wyszczególnienie Kwota (w tys. zł) 

0 1 

Środki finansowe ogółem (w. 2 + 3) 1   

Krajowe środki publiczne 2   

Środki finansowe pochodzące z innych źródeł 3   

 
 
Dział 5. 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 
(w. 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 6. Zawodnicy       NAZWA SPORTU ……………………………………….. 
 

Województwa Symbol 

Zawodnicy Zawodnicy zagraniczni występujący w Polsce 

Razem Seniorzy Młodzie-
żowcy Juniorzy 

Juniorzy 
młodsi 

"kadeci" 
Młodzicy Dzieci Seniorzy Młodzie-

żowcy Juniorzy 
Juniorzy 
młodsi 

"kadeci" 
Młodzicy Dzieci Razem seniorzy juniorzy seniorzy juniorzy 

(r. 3 do 14) kobiety mężczyźni (r. 16 do 19) kobiety mężczyźni 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

O g ó ł e m x                                     

Dolnośląskie 2                                     

Kujawsko-
Pomorskie 4                                     

Lubelskie 6                                     

Lubuskie 8                                     

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                                     

 
 



 
Dział 7. Sędziowie, kadra szkoleniowa, sekcje sportowe        NAZWA SPORTU ……………………………………….. 
 

Województwa Symbol 

Sędziowie Trenerzy Instruktorzy Sekcje sportowe  

razem 
klasa 

między-
narodowa 

klasa 
krajowa 

klasa 
okręgowa 

klasa 
między-

narodowa 

klasa 
krajowa 

klasa 
okręgowa razem 

klasa 
mistrzo-

wska 
klasa I klasa II 

klasa 
mistrzo-

wska 
klasa I klasa II razem 

kobiety mężczy- 
źni ogółem 

w tym 
uczestni-
czące we 

współzawo-
dnictwie 

sportowym 
(r. 3 do 8) kobiety mężczyźni (r. 10 do 15) kobiety mężczyźni (r. 17 do 18) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

O g ó ł e m x                                       

Dolnośląskie 2                                       

Kujawsko-
Pomorskie 4                                       

Lubelskie 6                                       

Lubuskie 8                                       

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                                       

 
Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na 
przygotowanie danych dla potrzeb wypełnienia formularza 1 

 Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na 
wypełnienie formularza 2 

 



 
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 kalendarzowego. 
Polski związek sportowy wypełnia osobny formularz dla każdego nadzorowanego sportu (dział 6 i 7), zaś 
działy 1, 2, 3, 4 i 5 tylko jeden raz. 
 
Dział 1. Kadra szkoleniowa, medyczna i administracyjna 
 
1. W wierszach 2-5 należy podać liczbę trenerów i instruktorów według posiadanych przez nich aktualnych 

uprawnień, a łączną ich liczbę należy zamieścić w wierszu 1. W rubryce 1 należy podać liczbę osób 
zatrudnionych w polskim związku, natomiast w rubrykach 2, 3 i 4 należy wpisać liczbę osób ogółem dla 
sportu (lub sportów), w którym działa polski związek. Rubryka 2 stanowi sumę rubryk 3 i 4. 

2. W wierszu 6 należy wpisać łączną liczbę pracowników medycznych zatrudnionych w polskim związku 
sportowym. 

3. W wierszu 7 należy wpisać łączną liczbę pracowników odnowy biologicznej zatrudnionych w polskim 
związku sportowym. 

4. W wierszu 8 należy wpisać liczbę pracowników administracyjnych zatrudnionych w polskim związku 
sportowym. 

 
Dział 2. Zawodnicy i reprezentanci Polski 
 
1. Rubryka 1 stanowi sumę rubryk 2 i 3. 
2. W rubryce 1 w wierszu 1 należy wpisać liczbę zawodników (polskich i zagranicznych) uprawiających 

dany sport i biorących udział we współzawodnictwie sportowym, organizowanym i prowadzonym przez 
polski związek sportowy. Wiersz 1 jest sumą wierszy 2+3+4+5+6+7, w których należy wykazać tych 
zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych.  

3. W wierszach 8 i 9 należy wpisać liczbę zawodników zagranicznych (obcokrajowców) uprawiających 
dany sport i biorących udział we współzawodnictwie sportowym, organizowanym i prowadzonym przez 
polski związek sportowy. W wierszu 9 należy podać łącznie liczbę juniorów wraz z niższymi kategoriami 
wiekowymi tj. juniorów młodszych, młodzików i dzieci. 

4. W rubryce 1 w wierszu 10 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 11+12+13, w których należy wykazać 
reprezentantów Polski w poszczególnych kategoriach wiekowych (każdy z zawodników w danej 
kategorii wieku może być liczony tylko jeden raz). W wierszach 14, 15 i 16 należy wpisać liczbę 
zawodników występujących za granicą (będących członkami klubu zagranicznego), którzy w danym roku 
reprezentowali Polskę w imprezach rangi mistrzowskiej (np. igrzyska olimpijskie, mistrzostwa świata 
i Europy) oraz meczach międzypaństwowych. 

 
Dział 3. Okręgowe związki sportowe, kluby sportowe 
 
1. W wierszu 1 należy podać liczbę okręgowych związków sportowych. 
2. W wierszu 2 należy podać liczbę klubów sportowych w sportach objętych działaniem polskiego związku 

sportowego. 
3. W wierszu 3 należy podać liczbę klubów sportowych biorących udział we współzawodnictwie 

sportowym, organizowanym i prowadzonym przez polski związek sportowy. 
 

https://raport.stat.gov.pl/gus.ps/login/login.pa;JSESSIONID_PS=PT5VJ8M17WTvHtggyQh8TGgDN2vZThyGn33ZSbGXwtvW3Jd2Xtdw!-1351425856


Dział 4. Budżet polskiego związku sportowego 
 
1. W wierszu 1 należy podać całkowitą kwotę środków finansowych (w tys. złotych, zaokrąglonych do 

jednego miejsca po przecinku), 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 5. Szkolenie kadry w ciągu roku 
 
1. Dane w dziale 5 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 umożliwiających zdobycie uprawnień 

trenera, instruktora, sędziego lub innych np. menedżera, agenta zawodników oraz liczbę ich uczestników. 
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 6. Zawodnicy (dział należy wypełnić dla każdego nadzorowanego sportu oddzielnie) 
 
1. W nagłówku należy podać nazwę sportu, którego dotyczą dane zamieszczone w tym dziale. 
2. W przypadku zawodników posiadających licencje zawodnicze obejmujące więcej niż jeden sport, należy 

uwzględnić taką osobę tylko jeden raz, w sporcie, który może być uznany dla niej jako podstawowy 
(główny). 

3. Rubryka 2 stanowi sumę rubryk od 3 do 14. 
4. W rubrykach 15-19 należy wykazać zawodników zagranicznych uprawiających dany sport i biorących 

udział we współzawodnictwie sportowym, organizowanym i prowadzonym przez polski związek 
sportowy. W rubrykach 17 i 19 należy podać łącznie liczbę juniorów wraz z niższymi kategoriami 
wiekowymi tj. juniorów młodszych, młodzików i dzieci. Zawodnika należy wykazać wg województwa, 
w którym zarejestrowany jest reprezentowany przez niego klub. Rubryka 15 stanowi sumę rubryk od 16 
do 19. 

 
Dział 7. Sędziowie, kadra szkoleniowa, sekcje sportowe (dział należy wypełnić dla każdego 
nadzorowanego sportu oddzielnie) 
 
1. W nagłówku należy podać nazwę sportu, którego dotyczą dane zamieszczone w tym dziale. 
2. W przypadku sędziów, trenerów i instruktorów posiadających uprawnienia obejmujące więcej niż jeden 

sport, należy uwzględnić taką osobę tylko jeden raz, w sporcie, który może być uznany dla niej jako 
podstawowy (główny). 

3. Rubryka 2 stanowi sumę rubryk od 3 do 8. 
4. Rubryka 9 stanowi sumę rubryk od 10 do 15. 
5. Rubryka 16 stanowi sumę rubryk od 17 i 18. 
6. W rubryce 19 należy podać łączną liczbę sekcji sportowych uczestniczących oraz nieuczestniczących we 

współzawodnictwie sportowym. W rubryce 20 należy uwzględnić liczbę sekcji sportowych 
uczestniczących we współzawodnictwie sportowym. 

 
Podstawowe założenia kontrolne formularza: 
Liczba członków kadry szkoleniowej podana w dziale 1, rubryce 2, wierszu 1, powinna zgadzać się z sumą 
liczb członków kadry szkoleniowej podanych w dziale 7, w rubrykach 9 i 16, w wierszu ogółem (dla sumy 
wszystkich sportów). 
Liczba zawodników podana w dziale 2, w wierszach od 1 do 7, powinna zgadzać się z liczbą zawodników 
podaną w dziale 6, w wierszu ogółem (dla sumy wszystkich sportów). 


	Przed wypełnieniem proszę przeczytać objaśnienia

