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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

 

Zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym do dnia 23 sierpnia 2013 r., tj. do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 13 

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

wymagań związanych bezpośrednio z kwalifikacjami zawodowymi powodowało konieczność wprowadzenia tzw. 

środków wyrównawczych dla osób, które nabyły kwalifikacje trenera i instruktora sportu w innych państwach 

członkowskich Unii Europejskiej. Środki te, tj. staż adaptacyjny i test umiejętności, mają na celu wyrównanie 

zasadniczych różnic w kształceniu przygotowującym do nabycia konkretnych kwalifikacji zawodowych.  

W związku z powyższym powstała potrzeba 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 postepowania o uznanie 

kwalifikacji do wykonywania zawodów trenera i instruktora sportu.   Po wejściu w życie zmian wprowadzonych w art. 

41 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. poz. 715) na podstawie art. 25 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o 

zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów, 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. 

 

 

 

 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

 

Uchylenie rozporządzenia następuje ze względu na jego bezprzedmiotowość. 

 

 

 

 

 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

 

MSiT nie dysponuje danymi w tym zakresie, więc nie ma możliwości odniesienia się do rozwiązań problemu stosowanych 

w krajach członkowskich OECD/UE. 

 

 



 

 

 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt  

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Obywatele państw 

członkowskich Unii 

Europejskiej, Konfederacji 

Szwajcarskiej lub państw 

członkowskich 

Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA) – stron 

umowy o Europejskim 

Obszarze Gospodarczym, 

którzy nabyli w tych 

państwach, poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej, 

kwalifikacje do 

wykonywania zawodu 

trenera lub instruktora 

sportu i chcą wykonywać 

zawód trenera lub 

instruktora sportu i którzy 

potencjalnie  mogli 

wystąpić o uznanie 

posiadanych kwalifikacji 

trenera i instruktora sportu 

na terytorium RP i zostać 

skierowani do odbycia stażu 

adaptacyjnego lub testu 

umiejętności 

Uchylane 

rozporządzenie 

ogranicza się do osób 

zainteresowanych 

przeprowadzeniem 

stażu adaptacyjnego lub 

testu umiejętności w 

obszarze sportu. 

Przedmiotowe 

procedury nie były 

wykorzystywane  ze 

względu na brak 

podmiotów chcących 

potwierdzić 

kwalifikacje. 

Dane MSiT  Rozporządzenie uchyla 

procedury dot. odbywania testu 

umiejętności lub stażu 

adaptacyjnego w toku 

postępowania o uznaniu 

nabytych w państwach 

członkowskich Unii 

Europejskiej, Konfederacji 

szwajcarskiej lub państwach 

członkowskich Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym 

handlu (EFTA) – stronach 

umowy o Europejskim 

Obszarze Gospodarczym 

kwalifikacji do wykonywania 

zawodów trenera i instruktora 

sportu. 

Minister właściwy do spraw 

kultury fizycznej 

1  Minister właściwy do spraw 

kultury fizycznej prowadził 

postępowanie o uznanie 

kwalifikacji do wykonywania 

zawodu trenera i instruktora 

sportu. 

    

    

    

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

 

Rozporządzenie ma charakter porządkujący stan prawny. Potrzeba wydania rzeczonego rozporządzenia jest bowiem 

konsekwencją wejścia w życie 23 sierpnia 2013 r. ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących 

wykonywanie niektórych zawodów (Dz. U. poz. 829). Ponadto przedmiotowa regulacja nie powoduje powstania 

obowiązków, a także nie ogranicza uprawnień podmiotowych. Z uwagi na powyższe nie zostały przeprowadzone 

konsultacje publiczne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych   

(ceny stałe z …… r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0-10) 

Dochody ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Wydatki ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Saldo ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Źródła finansowania  

 

 

 

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń 

 

Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na sektor finansów publicznych. 

 

 

 

 

 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na 

rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0-10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe z 

…… r.) 

duże przedsiębiorstwa        

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe 

       

(dodaj/usuń)        

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa  

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

 

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe  

 

(dodaj/usuń)  

Niemierzalne (dodaj/usuń)  

(dodaj/usuń)  

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń  

 

 

Proponowana regulacja nie będzie miała wpływu na konkurencyjność gospodarki i 

przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i 

gospodarstwa domowe. 

 

 

 



 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

Zniesienie regulacji w zakresie przeprowadzania stażu adaptacyjnego lub testu umiejętności w odniesieniu do procedury 

uznawania nabytych w państwach UE/OECD kwalifikacji do wykonywania zawodu trenera i instruktora sportu 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 

zgodności). 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 X  zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 

Komentarz: 

 

 

 

 

9. Wpływ na rynek pracy  

 

Szersze udostępnienie rynku pracy dla trenerów i instruktorów sportu z krajów członkowskich Unii Europejskiej jest 

bezpośrednim wynikiem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących 

wykonywanie niektórych zawodów. Uchylenie rozporządzenia jedynie pośrednio przyczyni się do otwarcia rynku pracy 

dla trenerów i instruktorów sportu w grupie tych osób, które przed wejściem w życie ww. ustawy musiałyby odbyć staż 

adaptacyjny lub przystąpić do testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodów 

trenera i instruktora sportu. 

 

 

 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:       

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu 

 

 

Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na obszary, o których mowa w pkt 10. 

 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

 

I kwartał 2015 r. 

 

 

 

12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

 

Z uwagi na zakres projektowanego rozporządzenia brak jest konieczności ewaluacji efektów proponowanych rozwiązań. 

 

 



 

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

 

 

Nie dotyczy. 

 

 



  


