
MINISTERSTWO SPORTU i TURYSTYKI 
 ul. Senatorska 14, 00-082 Warszawa 

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 
KFT-2 

Sprawozdanie z działalności polskiego 
związku sportowego 

Portal Sprawozdawczy GUS 
www.stat.gov.pl 

Numer identyfikacyjny – REGON  za 2015 r. 
według stanu w dniu 31.XII 

 Wprowadzić przez Portal Sprawozdawczy 
GUS do 25 stycznia 2016 r.  

 

Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U.  
z 2012 r., poz. 591, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie programu badań statystycznych 
statystyki publicznej na rok 2015 (Dz. U. poz. 1330, z późn. zm.). 
 

Przed wypełnieniem proszę przeczytać objaśnienia 
 

                                     

(e-mail sekretariatu jednostki sporządzającej sprawozdanie – WYPEŁNIAĆ WIELKIMI LITERAMI) 
 
Dział 1. 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 2. 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 3. Zatrudnieni w polskim związku sportowym 

Wyszczególnienie Liczba osób zatrudnionych  
w polskim związku sportowym 

0 1 

Kadra szkoleniowa  1   

Pracownicy medyczni i odnowy biologicznej 2   

Pracownicy administracyjni 3   

 
Dział 4. Kursy organizowane przez polski związek sportowy lub okręgowe związki sportowe 

Wyszczególnienie 
 

Liczba kursów Liczba uczestników 

0 1 2 

Ogółem (w. 2 do 5) 1     

trenerów 2     

instruktorów 3     

sędziów 4    
inne 5     

 



Dział 5. Osoby posiadające ważne i aktualne licencje polskiego związku sportowego 

Wyszczególnienie 
Liczba osób 

razem kobiety mężczyźni 
0 1 2 3 

Trenerzy  1     
Instruktorzy 2     

Sędziowie 
ogółem (w. 4 + 5) 3    

z klasą międzynarodową  4    
z klasą krajową lub okręgową 5    

Zawodnicy 

ogółem (w. 7 do 12) 6    
seniorzy 7    
młodzieżowcy 8    
juniorzy 9    
juniorzy młodsi (kadeci) 10    
młodzicy 11    
dzieci 12     

 
Dział 6. Reprezentanci Polski 
NAZWA SPORTU ……………………………………….. 

Wyszczególnienie 
Liczba osób 

razem kobiety mężczyźni 
0 1 2 3 

Reprezentanci Polski 

ogółem (w. 2 do 4) 1       

seniorzy 2       

młodzieżowcy 3       

juniorzy 4       

W tym  
zawodnicy klubów 

zagranicznych 

ogółem (w. 6 do 8) 5    
seniorzy 6       
młodzieżowcy 7       
juniorzy 8       

 
Dział 7. Uczestnicy Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy oraz liczba miejsc medalowych 
zdobytych na tych imprezach 
NAZWA SPORTU ……………………………………….. 

Wyszczególnienie 
Liczba uczestników Liczba miejsc medalowych Nie 

rozegrano zawodników osób 
towarzyszących razem  I II III 

0 1 2 3 4 5 6 7 

Mistrzostwa 
Świata 

seniorzy 1        

w tym w konkurencjach 
olimpijskich 2        

młodzieżowcy 3        

juniorzy  4        

Mistrzostwa 
Europy 

seniorzy 5        

w tym w konkurencjach 
olimpijskich 6        

młodzieżowcy 7        

juniorzy  8        

Igrzyska 
Olimpijskie 

letnie 9        

zimowe 10        



 
 
Dział 8. Sędziowie i kadra szkoleniowa, sekcje sportowe        NAZWA SPORTU ……………………………………….. 
 

Województwa Symbol 

Sędziowie Trenerzy Instruktorzy Sekcje sportowe 

razem 
klasa  

między-
narodowa 

klasa krajowa 
lub okręgowa 

klasa  
między-

narodowa 

klasa krajowa  
lub okręgowa razem 

kobiety mężczyźni 
razem 

kobiety mężczyźni ogółem 

w tym  
uczestniczące  

we współ-
zawodnictwie 

sportowym 
(kol. 3 do 6) kobiety mężczyźni (kol. 8 do 9) (kol. 11 do 12) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

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 9. Zawodnicy       NAZWA SPORTU ……………………………………….. 
 

Województwa Symbol 

Zawodnicy 

ogółem 
w tym 

zawodnicy zagraniczni 
występujący w Polsce 

w tym zawodnicy 
niepełnosprawni 

razem seniorki 
w kat. 

młodzie-
żowca 

juniorki 
juniorki 
młodsze  
(kadetki) 

młodzi-
czki dzieci seniorzy 

w kat. 
młodzie-

żowca 
juniorzy 

juniorzy 
młodsi 

(kadeci) 

młodzi-
cy dzieci razem 

kobiety mężczyź
-ni 

razem 
kobiety mężczyź

-ni 

kol. 3 
do 14 kobiety mężczyźni kol.  

16 do 17 
kol.  

19 do 20 
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 polskiego związku sportowego. 
 
Objaśnienia szczegółowe 
Sprawozdanie dotyczy stanu aktualnego na dzień 31 grudnia każdego roku kalendarzowego. 
Polski związek sportowy wypełnia osobny formularz w dziale 6, 8 i 9 dla każdego sportu, w którym 
organizuje i prowadzi współzawodnictwo sportowe, o ile możliwe jest rzetelne rozdzielenie zawodników 
uprawiających poszczególne sporty (np. na podstawie wydawanych zróżnicowanych licencji). 
Polski związek sportowy wypełnia osobny formularz w dziale 7 dla każdego sportu wydzielonego we 
współzawodnictwie na poziomie międzynarodowym.  
Pozostałe działy wypełnia się tylko jeden raz. 
 
Dział 1. Okręgowe związki sportowe, kluby sportowe 
1. W wierszu 1 należy podać liczbę okręgowych związków sportowych podległych danemu polskiemu 
 związkowi sportowemu. 
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. 
 
Dział 2. 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 3. Zatrudnieni w polskim związku sportowym 
1. W wierszu 1. należy podać łączną liczbę kadry szkoleniowej (trenerów, instruktorów) zatrudnionych 

w polskim związku sportowym.  
2. W wierszu 2. należy wpisać łączną liczbę pracowników medycznych i odnowy biologicznej 

zatrudnionych w polskim związku sportowym. 
3. W wierszu 3. należy wpisać liczbę pracowników administracyjnych zatrudnionych w polskim związku 

sportowym.  
Do osób zatrudnionych należy zaliczyć pracowników zatrudnionych w ramach umowy o pracę 
z podmiotem (polskim związkiem sportowym) oraz w ramach kontraktów zawartych z polskim 
związkiem sportowym na okres minimum 12 m-cy, w ramach prowadzonej przez usługodawcę 
działalności gospodarczej. 

  
Dział 4. Szkolenie kadry w ciągu roku 
1. Dane w dziale 4. dotyczą tylko organizatora kursu lub zleceniodawcy, jeśli w jego imieniu kurs 

organizuje inna jednostka organizacyjna. 
2. W kolumnach 1 i 2 należy podać liczbę kursów i ich uczestników prowadzonych przez polski związek 

sportowy lub przez okręgowe związki sportowe. 
3. Należy podać łączną liczbę kursów kwalifikacyjnych (kursów umożliwiających zdobycie lub podniesienie 

uprawnień trenera, instruktora, sędziego lub innych np. menedżera, agenta zawodników) lub 



doszkalających (podnoszących wiedzę lub umiejętności trenera, instruktora, sędziego lub inne np. 
menedżera, agenta zawodników) oraz łączną liczbę uczestników tych kursów.  

 
Dział 5. Osoby posiadające ważne i aktualne licencje polskiego związku sportowego (każdą osobę 
należy liczyć tylko jeden raz). 
 
1. Kolumna 1 stanowi sumę kolumn 2 i 3. 
2. W wierszu 1 należy wykazać liczbę trenerów posiadających aktualne licencje polskiego związku 
sportowego, umożliwiające pełnienie roli trenera w sporcie lub sportach, w których pzs organizuje 
i prowadzi współzawodnictwo sportowe. Każdą osobę należy liczyć tylko jeden raz. 
3. W wierszu 2 należy wykazać liczbę instruktorów posiadających aktualne licencje polskiego związku 
sportowego, umożliwiające pełnienie roli instruktora w sporcie lub sportach, w których pzs organizuje 
i prowadzi współzawodnictwo sportowe. Każdą osobę należy liczyć tylko jeden raz. 
4. W wierszach 3–5 należy wykazać liczbę sędziów posiadających aktualne licencje polskiego związku 
sportowego (odpowiednio w wierszu 4 – z klasą międzynarodową oraz w wierszu 5 – z klasą krajową lub 
okręgową) umożliwiające pełnienie roli sędziego w sporcie lub sportach, w których pzs organizuje 
i prowadzi współzawodnictwo sportowe. Każdą osobę należy liczyć tylko jeden raz. Wiersz 3 jest sumą 
wierszy 4 i 5. 
3. W wierszach 6–12 należy wykazać zawodników, w poszczególnych kategoriach wiekowych, 
posiadających aktualne licencje polskiego związku sportowego. Każdego zawodnika należy liczyć tylko 
jeden raz. Wiersz 6 jest sumą wierszy 7+8+9+10+11+12. 
 
Dział 6. Reprezentanci Polski (dział należy wypełnić osobno dla każdego sportu) 
 
1. W nagłówku należy podać nazwę sportu, którego dotyczą dane zamieszczone w tym dziale. 
2. Kolumna 1 stanowi sumę kolumn 2 i 3. 
3. W przypadku zawodnika będącego reprezentantem Polski w kilku sportach nadzorowanych przez jeden 

polski związek sportowy, należy go wykazać w każdym sporcie.  
4. W wierszach 2–4 należy wykazać zawodników, którzy w danym roku reprezentowali Polskę we 

współzawodnictwie międzynarodowym (np. imprezy rangi mistrzowskiej, puchary świata, mecze 
międzypaństwowe itp.) w poszczególnych kategoriach wiekowych. Każdego zawodnika należy liczyć 
tylko jeden raz (w danym sporcie), bez względu na liczbę imprez, na których reprezentował Polskę. 
Wiersz 1 jest sumą wierszy 2+3+4. 

5. W wierszach 6–8 wykazać zawodników, którzy w danym roku reprezentowali Polskę we 
współzawodnictwie międzynarodowym (np. imprezy rangi mistrzowskiej, puchary świata, mecze 
międzypaństwowe itp.) w poszczególnych kategoriach wiekowych, występujących za granicą (będących 
członkami klubu zagranicznego). Każdego zawodnika należy liczyć tylko jeden raz (w danym sporcie), 
bez względu na liczbę imprez, na których reprezentował Polskę. Wiersz 5 jest sumą wierszy 6+7+8. 

 
Dział 7. Uczestnicy Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy oraz liczba miejsc 
medalowych zdobytych na tych imprezach (dział należy wypełnić osobno dla każdego sportu 
wydzielonego we współzawodnictwie na poziomie międzynarodowym) 
 
1. W nagłówku należy podać nazwę sportu, którego dotyczą dane zamieszczone w tym dziale. 
2. W kolumnie 1 należy wykazać liczbę reprezentantów Polski uczestniczących w Igrzyskach Olimpijskich, 

Mistrzostwach Świata oraz Mistrzostwach Europy, rozgrywanych w poszczególnych kategoriach 
wiekowych. Zawodnika, który należy do niższej kategorii wiekowej, ale bierze udział w mistrzostwach 
wyższej kategorii wiekowej, należy uwzględniać w kategorii wiekowej właściwej dla rozgrywanych 
zawodów (przykładowo: junior uczestniczący w MŚ seniorów powinien być wykazany jako uczestnik 
MŚ seniorów).  

3. W przypadku konkurencji składających się w kilku części (np. podnoszenie ciężarów, wielobój 
w łyżwiarstwie szybkim itp.), nie należy uwzględniać miejsc medalowych w konkurencjach cząstkowych 
(np. podrzut, jeden z dystansów wieloboju itp.). 



4. W kolumnie 2 należy wykazać liczbę osób towarzyszących (trenerzy, obsługa medyczna, obsługa 
administracyjna i in.), które były członkami polskiej delegacji, a ich wyjazd lub pobyt na zawodach był 
przynajmniej w części finansowany z budżetu pzs. 

5. W latach olimpijskich, przez konkurencje olimpijskie należy rozumieć konkurencje, które zostały 
rozegrane na igrzyskach olimpijskich. W pozostałych latach, przez konkurencje olimpijskie należy 
rozumieć konkurencje, które są w programie następnych igrzysk olimpijskich.  

6. W kolumnach 4–6 należy podać liczbę miejsc medalowych wywalczonych na poszczególnych 
imprezach, niezależnie od charakteru konkurencji (indywidualna, drużynowa). Kolumna 3 stanowi sumę 
kolumn 4–6. 

7. Jeśli wyszczególniona impreza nie została rozegrana w roku, którego dotyczy sprawozdanie, należy 
zaznaczyć „1” w kolumnie 7. Jeśli impreza została rozegrana, ale nie uczestniczyli w niej polscy 
zawodnicy, należy wpisać „0” w kolumnach 1–6. 

 
Dział 8. Sędziowie i kadra szkoleniowa, sekcje sportowe (dział należy wypełnić osobno dla każdego 
sportu) 
 
1. W nagłówku należy podać nazwę sportu, którego dotyczą dane zamieszczone w tym dziale. 
2. W przypadku sędziów, trenerów i instruktorów należy podać liczbę osób posiadających ważne 

uprawnienia (np. licencję), obowiązujące w roku, którego dotyczy sprawozdanie. Należy uwzględnić 
również uprawnienia o okresie ważności dłuższej niż 1 rok, obowiązujące w roku, którego dotyczy 
sprawozdanie.  

 W przypadku sędziego, trenera i instruktora posiadającego uprawnienia w kilku sportach nadzorowanych 
przez jeden polski związek sportowy, należy go wykazać w każdym sporcie.  

3. Kolumna 2 stanowi sumę kolumn od 3 do 6. 
4. Kolumna 7 stanowi sumę kolumn od 8 do 9. 
5. Kolumna 10 stanowi sumę kolumn od 11 i 12. 
6. W kolumnie 13 należy podać łączną liczbę sekcji sportowych uczestniczących oraz nieuczestniczących 

we współzawodnictwie sportowym. W kolumnie 14 należy uwzględnić liczbę sekcji sportowych 
uczestniczących we współzawodnictwie sportowym. Informacje muszą być zgodne z rejestracją, a nie 
wewnętrznym podziałem w ramach struktur organizacyjnych danego klubu sportowego. 

 
Dział 9. Zawodnicy (dział należy wypełnić osobno dla każdego nadzorowanego sportu 
1. W nagłówku należy podać nazwę sportu, którego dotyczą dane zamieszczone w tym dziale. 
2. Należy wykazać liczbę zawodników posiadających ważną licencję obowiązującą w roku, którego 

dotyczy sprawozdanie. Należy uwzględnić również uprawnienia o okresie ważności dłuższej niż 1 rok, 
obowiązujące w roku, którego dotyczy sprawozdanie. 

3.  W przypadku wątpliwości odnośnie przynależności zawodnika do kategorii wiekowej, należy wykazać 
go w najniższej kategorii wiekowej, w której może brać udział w rywalizacji. 

4. W przypadku zawodnika posiadającego licencje w kilku sportach nadzorowanych przez jeden polski 
związek sportowy, należy go wykazać w każdym sporcie.  

5. Kolumna 2 stanowi sumę kolumn od 3 do 14. 
6. W kolumnach 15–17 należy wykazać zawodników zagranicznych uprawiających dany sport i biorących 

udział we współzawodnictwie sportowym, organizowanym i prowadzonym przez polski związek 
sportowy. Kolumna 15 stanowi sumę kolumn 16 oraz 17. 

7.  W kolumnach 18–20 należy wykazać liczbę zawodników z orzeczeniem o niepełnosprawności biorących 
udział we współzawodnictwie sportowym, organizowanym i prowadzonym przez polski związek 
sportowy. Kolumna 18 stanowi sumę kolumn 19 oraz 20. 

 
 


	Przed wypełnieniem proszę przeczytać objaśnienia

