
UZASADNIENIE 

 

I.  Istniejący stan rzeczy w dziedzinie, która ma być unormowana oraz wyjaśnienie potrzeby  

i celu wydania aktu 

 

 Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania 

kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 

63, poz. 394, z późn. zm.), Minister Sportu i Turystyki jako właściwy w sprawach uznawania 

i w zawodach regulowanych należących do działu kultura fizyczna, tj. zawodów trenera  

i instruktora sportu, wydał rozporządzenie z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie stażu 

adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do 

wykonywania zawodów trenera i instruktora sportu (Dz. U. nr 75, poz. 403), zwane dalej 

"rozporządzeniem”. "Rozporządzenie" reguluje zagadnienia związane z odbywaniem stażu 

adaptacyjnego oraz zdawaniem testu umiejętności, będącymi elementami procedury  

w postępowaniu o uznanie kwalifikacji zawodowych trenera i instruktora sportu. 

 Zmiany w art. 41 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. poz. 715), 

zwanej dalej "ustawą o sporcie”, wprowadzone artykułem 25 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 

2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz. U. poz. 829), 

zwanej dalej "ustawą deregulacyjną”, powodują, iż zawody trenera i instruktora sportu 

przestały być zawodami wymagającymi nabywania uprawnień, dla których warunkiem było 

ukończenie studiów wyższych lub studiów podyplomowych w obszarze kształcenia 

umożliwiającym uzyskanie specjalistycznej wiedzy i umiejętności trenerskich 

i instruktorskich lub specjalistycznego kursu i zdanie egzaminu końcowego. Obecne wymogi 

dla trenera i instruktora sportu, określone w art. 41 ustawy o sporcie w brzmieniu nadanym 

"ustawą deregulacyjną” to: ukończenie 18 lat, posiadanie co najmniej średniego 

wykształcenia, posiadanie wiedzy, doświadczenia i umiejętności niezbędnych do 

wykonywania zadań trenera lub instruktora sportu, niekaralność za określony rodzaj 

przestępstw.  

W przypadku zawodów, do wykonywania których jest wymagane wykształcenie 

średnie (potwierdzenie posiadania wiedzy ogólnej, bez wskazania konieczności posiadania 

konkretnych kwalifikacji zawodowych nabywanych w trakcie tego kształcenia), uznanie 

kwalifikacji następuje automatycznie, po porównaniu wymaganego poziomu wykształcenia.  

W tej sytuacji nie jest możliwe zastosowanie stażu adaptacyjnego czy testu umiejętności. Staż 

adaptacyjny i test umiejętności mają bowiem na celu wyrównanie zasadniczych różnic  



w kształceniu lub szkoleniu przygotowującym do wykonywania danego zawodu 

regulowanego, czasie trwania tego kształcenia lub szkolenia, albo w zakresie wykonywanego 

zawodu, o ile różnica w zakresie zawodu odnosi się do wymaganego do wykonywania tego 

zawodu kształcenia lub szkolenia.  

W przypadku zawodów trenera i instruktora sportu przepisy wskazują jedynie na 

wymóg posiadania wykształcenia średniego, bez wskazania poziomu i zakresu kwalifikacji 

zawodowych potwierdzających przygotowanie zawodowe do wykonywania danego zawodu. 

W związku z powyższym "rozporządzenie" powinno zostać uchylone. 

 Wejście w życie rozporządzenia planowane jest na dzień następujący po dniu 

ogłoszenia. Rozporządzenie jest konsekwencją wprowadzonych "ustawą deregulacyjną” 

zmian w "ustawie o sporcie”, obowiązujących od dnia 23 sierpnia 2013 r., stąd krótki termin 

wejścia w życie aktu. 

 

II. Wykazanie różnic między dotychczasowym a proponowanym stanem prawnym oraz 

charakterystyka i ocena przewidywanych, związanych z wejściem w życie aktu, skutków 

prawnych, w tym w szczególności dotyczących ograniczenia uznaniowości i uproszczenia 

stosowanych procedur 

 

 W dotychczasowym stanie prawnym zawody trenera i instruktora sportu były 

zawodami wymagającymi nabywania uprawnień, dla których warunkiem było ukończenie 

studiów wyższych lub studiów podyplomowych w obszarze kształcenia umożliwiającym 

uzyskanie specjalistycznej wiedzy i umiejętności trenerskich i instruktorskich lub 

specjalistycznego kursu i zdanie egzaminu końcowego. Powodowało to potrzebę wydania na 

podstawie art. 18 ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji 

zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 

394, z późn. zm.) rozporządzenia w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku 

postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodów trenera i instruktora sportu. 

Po wejściu w życie zmian wprowadzonych artykułem 25 ust. 1 "ustawy deregulacyjnej” do 

wykonywania zawodu trenera lub instruktora sportu jest wymagany odpowiedni poziom 

wykształcenia (wykształcenie średnie), a nie poziom i zakres kwalifikacji zawodowych 

potwierdzających przygotowanie zawodowe do wykonywania danego zawodu. Uznanie 

kwalifikacji trenera i instruktora sportu jest automatyczne, po porównaniu wymaganego 

poziomu wykształcenia. W tej sytuacji nie jest możliwe zastosowanie stażu adaptacyjnego 

czy testu umiejętności. Tym samym nie ma potrzeby dalszego określania zasad 



przeprowadzania testu umiejętności i stażu adaptacyjnego. 

 

 Różnice pomiędzy dotychczasowym a proponowanym stanem prawnym w tym 

obszarze uwarunkowane są bezpośrednio zmianą "ustawy o sporcie”, zaś niniejsze 

rozporządzenie ma jedynie charakter porządkujący aktualny stan prawny. 

 

 Projekt rozporządzenia nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej. 

 Projekt rozporządzenia nie podlega konieczności przedstawienia właściwym organom  

i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu 

uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia. 

 

 Proponowany projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych  

w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie 

sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych  

(Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z późn. zm.) i w związku z tym nie podlega procedurze notyfikacji 

w rozumieniu przepisów tego rozporządzenia. 

 


