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Objaśnienia do formularza KFT-2 

Jednostki sprawozdawcze 

Sprawozdanie o działalności na formularzu KFT-2 
sporządzają wszystkie polskie związki sportowe. 

Terminarz 

Polskie związki sportowe przesyłają wypełniony 
formularz KFT-2 (oryginał) do Departamentu Sportu 
Wyczynowego Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki 
w terminie do dnia 25 stycznia każdego roku. 

Objaśnienia szczegółowe 

Sprawozdanie dotyczy stanu aktualnego na dzień 
31 grudnia. 

Polski związek sportowy wypełnia osobny formu
larz dla każdej nadzorowanej dyscypliny sportu (dział 
4), działy zaś 1,2 i 3 tylko jeden raz, przy pierwszej wy
pełnianej dyscyplinie. 

Dziaf 1. Kadra szkoleniowa w związku 

1. W wierszach 2-5 należy podać liczbę trenerów 
i instruktorów według posiadanych przez nich upraw
nień, zatrudnionych w polskim związku (bez okręgo
wych związków sportowych). 

2. W wierszu 6 należy wpisać łączną liczbę pracow
ników medycznych i odnowy biologicznej. 

Dziaf 2. Licencje, czfonkowie kadry 

1. W wierszu 1 należy podać liczbę sekcji sportowych, 
w których uprawiana jest dana dyscyplina sportu. 

2. W wierszu 2 należy wpisać liczbę zawodników za
rejestrowanych w danym polskim związku sportowym 
(ćwiczących - uprawiających daną dyscyplinę sportu). 

3. Wiersz 3 i 4 dotyczy liczby ogółem wydanych li
cencji sekcjom i zawodnikom w klubach. 

4. Wiersz 5 zawierać powinien liczbę ogółem człon
ków kadry narodowej we wszystkich kategoriach wie
kowych. 

Dziaf 3. Szkolenie kadry w ciągu roku 

Dane w dziale 3 dotyczą tylko organizatora kursu 
lub zleceniodawcy, jeśli w jego imieniu kurs organizu
je inna jednostka organizacyjna. 

W rubrykach 1 i 2 należy podać liczbę kursów i ich 
uczestników prowadzonych na szczeblu ogÓlnokrajo
wym, a w rubrykach 3 i 4 - na szczeblu wojewódzkim 
lub ponadwojewódzkim. 

W wierszach 1-4 należy podać liczbę kursów kwa
lifikacyjnych i ich uczestników, nadających uprawnie
nia trenera, instruktora lub sędziego. 

W wierszach 5-8 należy podać liczbę kursów spe
cjalistycznych i ogólnych prowadzonych dla ściśle 
określonej dyscypliny sportu, kończących się egzami
nem podnoszącym kwalifikacje trenera, instruktora lub 
sędziego. 

Dziaf 4. Sędziowie, klasy sportowe 

Nie podawać klas sportowych zawodników w grach 
zespołowych. 
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ZARZĄDZENIE PREZESA URZĘDU MIESZKALNICTWA I ROZWOJU MIAST 

z dnia 7 sierpnia 1997 r. 

w sprawie ustalenia ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za II kwartał 1997 r. 

Na podstawie § 10 rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 7 maja 1996 r. w sprawie szczegółowych warun
ków i trybu udzielania premii gwarancyjnej, a także jej 
zwrotu oraz trybu rozliczeń z bankami z tytułu refunda
cji wypłaconych premii (Dz. U. Nr 57, poz. 259) oraz 
w związku z art. 33a ust. 1 i art. 33b pkt 2 ustawy z dnia 
26 października 1995 r. o niektórych formach popiera
nia budownictwa mieszkaniowego oraz o zmianie nie
których ustaw (Dz. U. Nr 133, poz. 654, z 1996 r. Nr 106, 
poz. 496 i Nr 156, poz. 775 oraz z 1997 r. Nr 80, poz. 507, 
Nr 103, poz. 651 i Nr 115, poz. 741) zarządza się, co na
stępuje: 

§ 1. W celu obliczenia premii gwarancyjnej od wkła
dów oszczędnościowych na budownictwo mieszkanio
we dla posiadaczy oszczędnościowych książeczek 
mieszkaniowych ustala się cenę 1 m2 powierzchni użyt
kowej budynku mieszkalnego za II kwartał 1997 r. 
w wysokości 1.440 zł. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosze-
nia. 
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