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1. Podziękowania 

Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy chciałby podziękować pracownikom Instytutu 

Badań Edukacyjnych – instytutu badawczego za ich wsparcie merytoryczne i współpracę, 

w szczególności Panom Andrzejowi Żurawskiemu, Mateuszowi Panowiczowi i Pani Monice 

Drzymulskiej-Derdzie.  

Instytut chciałby również podziękować wszystkim Ekspertom sektorowym zespołów  

wykonawczego i opiniującego za zaangażowanie i wkład w projekt. Szczególne podziękowania 

kieruje do Anny Czechowskiej za wizję SMKS i olbrzymi wkład pracy w jej tworzeniu.  
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2. Założenia merytoryczne i metodologiczne prac 

nad Sektorową Mapą Kwalifikacji w Sporcie 

2.1. Wykaz pojęć i skrótów 

 

ERK / EQF Europejska Rama Kwalifikacji / European Qualification Framework  

KRK / NQF Krajowe Ramy Kwalifikacji / National Qualification Framework 

PRK Polska Rama Kwalifikacji 

SRK Sektorowe Ramy Kwalifikacji 

SKRS Sektorowa Rama Kwalifikacji w Sporcie 

SMKS Sektorowa Mapa Kwalifikacji w Sporcie 

IBE Instytut Badań Edukacyjnych  

IS Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy  

ZRK  Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji 

ZSK Zintegrowany System Kwalifikacji 

2.2. Kontekst projektu 

Wykonanie Sektorowej Mapy Kwalifikacji w oparciu o Sektorową Ramę Kwalifikacji 

w Sporcie to pięciomiesięczny projekt prowadzony przez Instytut Sportu – Państwowy 

Instytut Badawczy przy wsparciu eksperta ZSK oraz ekspertów branżowych 

i edukacyjnych. 

Projekt został zrealizowany na zamówienie Instytutu Badań Edukacyjnych – instytutu 

badawczego w ramach projektu systemowego „Wspieranie realizacji II etapu wdrażania 

Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji 

nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji”, 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Jednym z działań w jego ramach jest wsparcie 



branż we wdrażaniu SRK oraz poszukiwaniu nowych sposobów wykorzystania SRK. 

Opracowanie Sektorowej Mapy Kwalifikacji w Sporcie wpisuje się w te działania. 

2.3. Sektorowa Rama Kwalifikacji w Sporcie i jej znaczenie 
dla rozwoju inicjatyw związanych z kompetencjami 
i kwalifikacjami w sektorze 

Za początek rozwoju inicjatyw związanych z kompetencjami i kwalifikacjami w sektorze 

sportu w Polsce uznaje się rok 2015, kiedy to konsorcjum złożone z podmiotów 

reprezentujących sektor sportowy i ekspertów sektora, w tym Instytut Sportu – Państwowy 

Instytut Badawczy, opracowało Sektorową Ramę Kwalifikacji w Sporcie. Rozporządzeniem 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2017 r. SRKS została włączona do 

Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Powstało pierwsze narzędzie porządkujące 

kwalifikacje sektora sportu zdobyte w różny sposób i w odmiennych miejscach, 

umożliwiające ich odniesienie do kwalifikacji funkcjonujących w Europie. SRKS skupia się 

na kwalifikacjach związanych z realizacją zajęć sportowych i procesu treningowego 

w sporcie (kwalifikacje trenersko-instruktorskie). 

Od tego czasu system kwalifikacji w sektorze sportu stale się rozwija. W chwili 

przygotowywania raportu liczba kwalifikacji włączonych do ZSK wynosi 10,a liczba 

kwalifikacji wnioskowanych o włączenie do ZSK i będących na różnym etapie procesu 

rozpatrywania 43. Opisywanie i włączanie nowych kwalifikacji sektorowych do systemu ma 

duże znaczenie dla rozwoju kadr w sporcie. Proces ten wspomagają rekomendacje 

i rozwiązania na poziomie centralnym, jak np.: 

 Kodeks Dobrego Zarządzania dla polskich związków sportowych1 zaleca 

wykorzystanie SRKS przy tworzeniu systemów licencyjnych i opisywaniu kwalifikacji 

trenerów i instruktorów sportu przez polskie związki sportowe, 

 złożenie wniosków o włączenie kwalifikacji rynkowych przez polskie związki sportowe 

w danym obszarze sportu jest jednym z elementów algorytmu przyznawania środków 

publicznych dla polskich związków sportowych2. 

Na poziomie krajowej polityki publicznej ciągłe doskonalenie kadry trenerskiej 

i instruktorskiej oraz właściwe zarządzanie organizacjami sportowymi są jednym z celów 

priorytetowych Programu Rozwoju Sportu. Ale też rosnąca liczba, tempo powstawania 

nowych kwalifikacji sektora i ich rodzaj wynika wprost z potrzeb rynku, szczególnie 

w odniesieniu do sportu powszechnego, w tym kwalifikacji związanych z prozdrowotną rolą 

aktywności fizycznej. Odpowiada to światowym trendom podejścia do sportu i profilaktyki 

chorób przewlekłych. 

Sektorowa Mapa Kwalifikacji w Sporcie zgodnie z jej głównym założeniem została 

opracowana w oparciu o Sektorową Ramę Kwalifikacji w Sporcie i jest propozycją 

                                                      

 

1 Kodeks Dobrego Zarządzania dla polskich związków sportowych, MSiT, Warszawa, 

2018, s. 99. 

2 Program Rozwoju Sportu do 2020 r. – Aktualizacja, Załącznik do uchwały nr 83 Rady Ministrów 

z dnia 20 sierpnia 2019 r. (poz. 905), s. 52. 
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praktycznego jej wykorzystania, narzędziem wspomagającym zarządzanie kwalifikacjami 

w sektorze. Wiernie oddaje wszystkie kwalifikacje funkcjonujące już w ZSK oraz 

potencjalne kwalifikacje, które są na różnym etapie wnioskowania o włączenie do systemu. 

SMKS sięga też dalej. Zgodnie z założeniem wychodzi poza zasięg SRKS, która 

z założenia miała być punktem odniesienia tylko dla kwalifikacji związanych z realizacją 

zajęć sportowych i procesu treningowego w sporcie. Już na etapie tworzenia SRKS 

wskazano na konieczność jej aktualizacji oraz zweryfikowania pod kątem ujęcia szerszych 

obszarów kwalifikacji w sporcie3. SMKS zgodnie z tym założeniem dostarcza informacji 

o potencjalnych, jeszcze nieistniejących kwalifikacjach odpowiadających na potrzeby 

sektora sportu.  

SRKS i wspierająca ją SMKS stanowią komplementarne narzędzie komunikacji między 

systemami kształcenia a rynkiem pracy w sektorze sportu. Przyczyniają się do 

podniesienia transparentności danego systemu kwalifikacji, przy zachowaniu 

różnorodności instytucji kształcących, form kształcenia i treści kształcenia. Będą 

gwarantować równość różnorodnych dróg dochodzenia do kwalifikacji niezbędnych 

w danej branży.  

Stworzenie mapy kwalifikacji funkcjonujących w sporcie jest kolejnym krokiem w procesie 

wdrażania ZSK i przydatnym narzędziem praktycznego wykorzystania SRKS, a także 

lepszego zarządzania kwalifikacjami. Docelowo SRKS i wspierająca ją SMKS będą 

stanowić komplementarne narzędzie komunikacji między systemami kształcenia a rynkiem 

pracy w sektorze sportu. Staną się istotnym elementem uczenia się przez całe życie 

i ułatwią przenoszenie dokumentowania rezultatów uczenia się osiągniętych w różny 

sposób oraz dadzą możliwość przenoszenia osiągnięć z uwzględnieniem europejskich 

zasad identyfikacji i walidacji uczenia się pozaformalnego i nieformalnego.  

2.4. Znaczenie sektora sportu 

Sektor sportu ma szczególne znaczenie dla rozwoju kapitału ludzkiego i kapitału 

społecznego  

Jak wskazuje Program Rozwoju Sportu do roku 2020 – Aktualizacja4, szczególnie istotna 

z punktu widzenia UE i naszego kraju jest kwestia budowania kapitału społecznego 

i włączania społecznego poprzez sport. Dostępność sportu i udział w jego różnych 

aspektach są ważne dla rozwoju osobistego, poczucia tożsamości i przynależności, 

dobrego samopoczucia (dobrostanu) w aspekcie fizycznym i psychicznym, 

upodmiotowienia, kompetencji i sieci społecznych, komunikacji międzykulturowej i szans 

na rynku pracy. Angażując się w sport, młodzi ludzie nabywają konkretnych umiejętności, 

kompetencji osobistych i zawodowych, które zwiększają ich szanse na zatrudnienie. 

Konkluzje Rady wskazują również na konieczność wykorzystania potencjału sportu na 

rzecz wsparcia grup defaworyzowanych, w szczególności kobiet oraz osób 

                                                      

 

3 Sektorowa Rama Kwalifikacji w Sporcie, s. 49, pkt 3. 

4 Załącznik do uchwały nr 83 Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2019 r. (poz. 905). 



niepełnosprawnych, którym należy zapewnić też odpowiednią infrastrukturę. Rada uznaje 

także wartość wolontariatu sportowego w budowaniu kapitału społecznego5. Docenia się 

szeroki zakres korzystnego oddziaływania sportu na jednostki i w skali społecznej. 

Sport odgrywa istotną rolę ekonomiczną  

Jak wykazano w diagnozie Essa-Sport National Labour Market Statistics on Sport and 

Physical Activity, sport ma znaczny udział w gospodarce, w tworzeniu produktu krajowego 

brutto, a także kreowaniu zatrudnienia oraz strukturze wydatków gospodarstw domowych 

w naszym kraju. Sport poddany zjawisku globalizacji i komercjalizacji staje się coraz 

częstszym przedmiotem zainteresowania biznesowego. Tendencja ta jest widoczna 

również na polskim rynku.  Potwierdzają to też badania Polskiego Instytutu 

Ekonomicznego, w których wykazano, że polski sport generuje dużą wartość dodaną dla 

polskiej gospodarki, a ponadto daje możliwość redukowania kosztów m.in. w obszarze 

ochrony zdrowia. Oznacza to, że każda złotówka wydana na sport ma efekt mnożnikowy 

nie tylko dla gospodarki, ale zdrowia społeczeństwa. Kluczowe wnioski przeprowadzonego 

badania koncentrują się m.in. na wpływie sportu na gospodarkę: wartość dodana 

wygenerowana dzięki polskiej branży sportowej w 2018 roku wyniosła 9,63 mld zł. 

Natomiast 7 mld zł sięgają roczne straty z powodu braku aktywności fizycznej w Polsce. 

W tym samym czasie branża sportowa wygenerowała łącznie blisko 3 mld zł wynagrodzeń. 

W 2018 roku branża przyczyniła się także do utrzymania łącznie blisko 109 tys. miejsc 

pracy – taka liczba pozwoliłaby znaleźć zatrudnienie co ósmemu bezrobotnemu w Polsce6. 

Następuje rosnące zainteresowanie możliwością zatrudnienia w branży sportu 

Każdego dnia miliony ludzi na świecie angażują się w sport i różne formy aktywności 

fizycznej. Dzieli ich wiek (seniorzy, dzieci, młodzież, dorośli), forma aktywności, różne 

realizowane cele podejmowania aktywności sportowej (prozdrowotne, hobbistyczne, 

a także związane z udziałem we współzawodnictwie sportowym i poprawą wyników 

sportowych; dla niewielkiej tylko części społeczeństwa realnym celem do osiągnięcia są 

igrzyska olimpijskie lub paraolimpijskie w danej dyscyplinie sportu). Natomiast łączy ich 

wszystkich jedno – osoba trenera. Kadra instruktorsko-trenerska to najsilniejsza grupa 

zawodowa Europy. Tylko trenerzy sportu (w sporcie wyczynowym i rekreacyjnym) stanowią 

jedną z najsilniejszych grup zawodowych występujących w Europie. Ostatnio 

przeprowadzone badania wskazują na liczbę sięgającą 9 mln aktywnych trenerów 

i instruktorów w UE, którzy wspierają 100 mln obywateli UE w różnego rodzaju celach 

sportowych i rekreacyjnych7. Po raz pierwszy w strategii dla sportu na lata 2017–2020 

trener sportu stanął w centrum zainteresowania w europejskim krajobrazie ekonomicznym 

i społecznym. Prezydencja Estonii (2017 r.) skupiała się głównie na roli trenera 

                                                      

 

5 Tamże. 

6 Polski Instytut Ekonomiczny. Polski rynek sportu. Wyzwania – wpływ ekonomiczno- 

-gospodarczy – trendy. Sierpień 2019: 4–6. 

7 European Commission, 2016, 2017; Coach Learn, 2016. 
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w społeczeństwie. Poza różnymi elementami konkluzje Rady podkreśliły kluczową rolę 

trenerów i instruktorów sportu nie tyko w działaniach stricte sportowych, ale również 

w rozwoju społeczeństwa, promocji inkluzji (włączania), równości i szacunku. Priorytetem 

prezydencji chorwackiej w obszarze sportu jest również trener i nabywanie przez niego 

nowych umiejętności i kompetencji. Od wielu lat na poziomie europejskim odpowiednia 

edukacja i doskonalenie zawodowe są priorytetem. Komisja Europejska w 2008 roku 

promowała włączenie trenerskich kwalifikacji do Krajowych Ram Kwalifikacji i zalecała 

odnoszenie się do Europejskiej Ramy Kwalifikacji. To również powoduje, że SRKS jest tak 

silnie akcentowana w ramach programów i strategii rządowych. 

Niemal każdy ma ze sportem styczność – poprzez czynne w nim uczestniczenie albo 

pośrednio jako rodzic i opiekun sportowców lub kibiców. Większość osób styka się 

ze stanowiskami zawodowymi w sporcie, ma swoich ulubionych sportowców i często śledzi 

ich kariery zawodowe. Bez względu na to, jaką rolę sport pełni w czyimś życiu, jego 

powszechność jest niepodważalna, a realizacja wymienionych powyżej postulatów może 

być zapewniona dzięki wykwalifikowanym zasobom kadrowym (CS 3 Programu Rozwoju 

Sportu do 2020), w szczególności z zakresu dobrego zarządzania organizacjami 

sportowymi, obiektami sportowymi, prowadzenia zajęć sportowych lub procesu 

treningowego.  

2.5. Założenia metodologiczne 

Do opracowania Sektorowej Mapy Kwalifikacji w Sporcie przyjęto następujące założenia 

metodologiczne, wykorzystujące sprawdzone narzędzia, różnorodne źródła informacji oraz 

dyskusje w szerokim gronie eksperckim.  

1. Model Siedmiu Kroków  

Pierwsza część prac dotyczących identyfikowania, porządkowania i opisywania 

potencjalnych kwalifikacji zostanie zrealizowana z wykorzystaniem Modelu Siedmiu 

Kroków, po odpowiednim jego zmodyfikowaniu i uwzględnieniu kamieni milowych, 

opisanych szerzej w kolejnym rozdziale. Model Siedmiu Kroków (7 Step Model)8 jest 

propozycją EOSE (European Observatoire of Sports and Employment) wspierającą 

realizację strategii uczenia się przez całe życie w sektorze sportu i aktywnego wypoczynku. 

Jego efektywność została sprawdzona w ramach pracy nad SRKS. Model Siedmiu Korków 

pozwala na: 

● lepsze zrozumienie realiów, zmian i przyszłych potrzeb kompetencyjnych rynku pracy, 

● organizację sektora w sposób wspierający uczenie się przez całe życie 

z wykorzystaniem narzędzi takich jak SRKS, 

                                                      

 

8 http://eose.org/approach/7-step-model/ [dostęp: 10.03.2015]. 



● promowanie przejrzystego i elastycznego systemu edukacji i szkoleń z jasnymi 

ścieżkami uczenia się i kariery, 

● angażowanie środowiska branżowego i budowanie współpracy pomiędzy środowiskiem 

edukacji a rynkiem pracy, 

● kształtowanie dobrze wykwalifikowanej kadry, adekwatnie do potrzeb rynku pracy 

w sektorze, 

● wspieranie mobilności, przejrzystości i zaufania do jakości kwalifikacji, 

● wspieranie rozwoju gospodarczego i kapitału społecznego sektora. 

Model Siedmiu Kroków obejmuje: 

 

Sposób wykorzystania Modelu Siedmiu Kroków do prac nad mapą kwalifikacji został 

opisany w Rozdziale 3: Opis wykonanych prac. 

2. Współpraca z ekspertami 

Prace będę realizowane z udziałem szerszej grupy ekspertów branżowych, edukacyjnych 

oraz praktyków sektora. Zostaną przeprowadzone dodatkowe konsultacje opracowanych 

rozwiązań w ramach co najmniej dwóch seminariów eksperckich, w tym z Radą ds. 

Kompetencji w  Sektorze Sportu. Założono również na bieżąco poddawać przygotowywane 

materiały konsultacjom z ekspertami sektora. 

3. Badania jakościowe metodą indywidualnych wywiadów pogłębionych 

W związku ze specyfiką branży, która: 

● wywodzi się z pasji kształtowanej u dzieci i młodzieży,  



 

12 

 

● wymaga dużego nakładu czasu, sił fizycznych i środków rodziców, 

● wymaga konieczności kształtowania dwutorowego rozwoju zawodowego9, 

● jest istotna z punktu widzenia rozwoju kompetencji społecznych, w społeczeństwie oraz 

prozdrowotnego wpływu na funkcjonowanie psychospołeczne, 

założono, że jednym z podstawowych elementów analizy kwalifikacji i potencjalnych 

kwalifikacji10, a następnie projektowania ścieżek edukacyjnych i ścieżek karier będą 

kompetencje zawodnika11 – zwłaszcza młodym sportowcom/zawodnikom mapa kwalifikacji 

powinna pokazywać możliwość wykorzystania nabywanych w trakcie treningu sportowego 

efektów uczenia się w dalszej pracy zawodowej, niezwiązanej tylko z zarobkowym 

uprawianiem sportu wyczynowego lub pełnieniem funkcji trenerskich12.  

W celu zweryfikowania i pokazania zależności pomiędzy efektami uczenia się nabytymi 

w trakcie treningu sportowego przez młodego sportowca/zawodnika a efektami uczenia się 

koniecznymi do realizacji późniejszych zadań zawodowych, niezwiązanych z zawodowym 

uprawianiem sportów wyczynowych, zaplanowano przeprowadzenie ok.10 indywidualnych 

wywiadów pogłębionych (IDI) ze sportowcami, realizującymi różne zadania zawodowe po 

zakończeniu kariery sportowej, a nadal związane z tematyką/obszarem sportu. 

                                                      

 

9 Program Rozwoju Sportu do 2020 – Aktualizacja, Kierunek interwencji 4.2.5. Wsparcie rozwiązań 

służących godzeniu życia zawodowego lub nauki z karierą sportową oraz 4.2.6. Zapewnienie 

warunków dla godzenia edukacji i kariery sportowej dzieci i młodzieży. 

10 Dla potrzeb niniejszego projektu potencjalna kwalifikacja rozumiana jest jako zestaw kompetencji 

niezbędnych do realizacji konkretnych czynności/zadań zawodowych, który po spełnieniu warunków 

określonych ustawą o ZSK jest możliwy do włączenia do systemu jako kwalifikacja (w szczególności 

rynkowa). Takie rozumienie potencjalnych kwalifikacji jest również stosowane w całym dokumencie. 

11 Dla potrzeb niniejszej koncepcji przyjmuje się, że zawodnikiem jest osoba uprawiająca pewną 

dziedzinę sportu zarówno zawodowo, jak i amatorsko, w formie zorganizowanej (w ramach klubów 

czy organizacji sportowych), jak również indywidualnie (amatorsko), z zamiarem konkurowania 

z innymi zawodnikami.  

12 W przypadku kontynuowania kariery zawodniczej jako pracy zarobkowej nabyte wcześniej efekty 

uczenia się będą wstępem do uzyskania potencjalnej kwalifikacji typu „Zawodowe uprawianie 

dyscypliny sportowej” (nazwa robocza). 



Przykład powiązania kompetencji związanych z uprawianiem konkretnych dyscyplin 

sportowych13 z kompetencjami kluczowymi dla innych sektorów i wynikające z tego 

potencjalne kwalifikacje w sektorze sportu pokazuje poniższa grafika14. 

 

4. Zarządzanie w sporcie 

Istotnym obszarem sektora sportowego, który należy uwzględnić w analizie oraz 

w opracowywaniu mapy kwalifikacji, jest obszar związany z zarządzaniem organizacjami 

sportowymi. Wcześniej zidentyfikowane w tym zakresie nieprawidłowości i luki 

kompetencyjne skutkowały opracowaniem przez Ministerstwo Sportu i Turystyki Kodeksu 

Dobrego Zarządzania dla Polskich Związków Sportowych oraz utworzeniem Akademii 

Zarządzania Sportem w celu podniesienia kompetencji kadr zarządczych związków. Udział 

w jej programie jest jedną z bezwzględnie wiążących wytycznych warunkujących 

przekazywanie środków publicznych do polskich związków sportowych. Należy podkreślić, 

że wśród osób zasiadających w zarządach organizacji dominują osoby ściśle związane 

z daną dyscypliną sportową: absolwenci AWF, kierunków humanistycznych i technicznych. 

                                                      

 

13 Należy podkreślić, że umieszczenie zawodnika/sportowca w centrum sektora sportu na poniższej 

grafice ma na celu jedynie pokazanie powiązań pomiędzy kompetencjami nabywanymi w trakcie 

treningu sportowego a możliwymi ścieżkami rozwoju zawodowego i służy wyłącznie celom 

badawczym na potrzeby realizacji niniejszego projektu. 

14 Przykłady podobnych map obszarów kwalifikacji w sektorze sportu można znaleźć na stronach: 

https://www.pearson.com/uk/learners/fe-and-college-students/career-choices/retail-leisure-and-

travel/sport-and-leisure.html;  

https://www.ulster.ac.uk/careersin/sport/career-path; https://htcs.org.uk/faculty-links/ 

https://www.ulster.ac.uk/careersin/sport/career-path
https://htcs.org.uk/faculty-links/
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Ponad połowa osób w zarządach ma za sobą doświadczenia związane z wyczynowym 

uprawianiem sportu i/lub zarządzaniem sportem. Osoby te uczyły się zarządzania 

organizacją dopiero w trakcie realizowania swoich zadań zawodowych15. Stąd też jednym 

z najważniejszych celów rozwoju sektora sportu jest podniesienie kompetencji 

menedżerskich, w szczególności w zakresie zarządzania strategicznego członków 

zarządów organizacji sportowych. 

5. Analiza danych zastanych (desk research) 

Ze względu na istotność sektora dla polityk publicznych krajowych i UE oraz 

międzynarodowy aspekt działań związanych z rozwojem sektora sportowego 

w początkowej fazie prac zaplanowano analizę danych zastanych (analiza desk research), 

w szczególności: 

● dokumentów strategicznych UE, 

● wytycznych z dokumentów międzynarodowych dotyczących sportu, 

● dokumentów strategicznych i aktów prawnych regulujących działalność sektora sportu 

w Polsce, 

● programów licencjonowania i certyfikowania zawodników oraz kadry trenerskiej, a także 

innych kompetencji istotnych dla sektora sportu, w szczególności w obszarze 

wspierania treningu sportowego, 

● kwalifikacji pełnych i cząstkowych włączonych do ZSK oraz znajdujących się w procesie 

włączania, 

● oferty studiów podyplomowych, 

● oferty szkoleń i kursów związanych z sektorem sportu, 

● przykładowych międzynarodowych map kwalifikacji, 

● opisów zawodów, specjalności i/lub „kwalifikacji” związanych ze sportem 

dokonywanych przez różne instytucje16, również międzynarodowe. 

Analiza desk research powinna również pozwolić na weryfikację zdefiniowanych w SRKS 

wyznaczników sektorowych oraz określonych poniżej obszarów i typów 

kwalifikacji/potencjalnych kwalifikacji. 

6. Wybór listy kluczowych kompetencji 

Wybór listy kluczowych dla branży kompetencji oraz kwalifikacji/potencjalnych kwalifikacji 

będzie wypełniał wszystkie obszary sektora sportu oraz innych sektorów, wykorzystujących 

kompetencje związane ze sportem w swojej branży. Wskazane kwalifikacje/potencjalne 

                                                      

 

15 Kodeks Dobrego Zarządzania dla Polskich Związków Sportowych, s. 98. 

16 Np. https://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/infodoradca 

https://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/infodoradca


kwalifikacje będą umożliwiały pokazanie spójnych ścieżek edukacyjnych i ścieżek rozwoju 

zawodowego na wszystkich poziomach ramy kwalifikacji. Potencjalne kwalifikacje muszą 

być realne i adekwatne do potrzeb rynku pracy.  

7. Obszar sektora sportu i powiązania z innymi sektorami 

Mapa kwalifikacji powinna objąć pełny obszar sektora sportu, co oznacza wyjście poza 

obecną SRKS, stworzoną głównie dla trenerów i instruktorów. Istotnym elementem jest 

wypracowanie takich ścieżek karier, aby mogły one w jak najbardziej efektywny sposób 

wykorzystać umiejętności nabyte podczas kariery zawodniczej po jej zakończeniu, ale też 

pokazywać możliwości rozwoju w sporcie dla osób spoza sektora. Kluczowe efekty uczenia 

się zidentyfikowane dla kwalifikacji i potencjalnych kwalifikacji, związane ze sportem, ale 

wychodzące poza obszar obecnej SRKS, powinny być analizowane względem 

charakterystyk poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji (w szczególności charakterystyk II 

stopnia typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach kształcenia i szkolenia 

zawodowego), a także innych Sektorowych Ram Kwalifikacji, jeżeli są powiązane 

z efektami uczenia się specyficznymi dla innych sektorów (np. medycyna sportowa). W ten 

sposób przypisywany do danej „kwalifikacji” potencjalny poziom PRK, a dalej potencjalny 

poziom „poszerzonej” SRKS, pozwoli na umiejscowienie tego typu 

kwalifikacji/potencjalnych kwalifikacji na SMKS.  

8. Pozasportowe zainteresowania zawodników 

Analizując obszary, należy kierować się uwzględnianiem pozasportowych zainteresowań 

i predyspozycji zawodników oraz wskazaniem różnorodnych dziedzin i potencjalnych 

kwalifikacji, w których mogą się kształcić i rozwijać. Zebranie informacji na ten temat 

nastąpi przede wszystkim podczas wywiadów IDI z wybranymi byłymi zawodnikami. 

9. Grupowanie zidentyfikowanych kompetencji 

Założono, że zidentyfikowane kompetencje, które nie stanowią kwalifikacji w ZSK, zostaną 

pogrupowane w główne obszary funkcjonalne, odnoszące się do jak najbardziej 

uniwersalnych umiejętności dla poszczególnych zadań zawodowych w sporcie. 

Przykładowo: kompetencje menedżera obiektów sportowych będą opisane na takim 

poziomie ogólności, aby można je było stosować w obiektach sportowych dotyczących 

każdej dyscypliny sportu (np. stadion piłkarski lub pływalnia). Opis zostanie dokonany 

w formie pięciu zdań, jednak jego częścią musi być wskazanie na kluczowe 

kompetencje w sporcie. Wyłącznie kompetencje ściśle związane z sektorem sportu mogą 

stanowić element mapy kwalifikacji w sporcie i być łącznikiem z mapami/ramami 

kwalifikacji w innych sektorach. Nie przewiduje się tworzenia kwalifikacji typu prowadzenie 

księgowości organizacji sportowej (mimo że takie kompetencje są niezbędne dla właściwej 

działalności organizacji sportowej, nie jest dla nich istotna znajomość danej dyscypliny 

sportowej). 

10. Identyfikacja zależności pomiędzy kwalifikacjami/potencjalnymi kwalifikacjami  

Identyfikacja zależności pomiędzy kwalifikacjami/potencjalnymi kwalifikacjami powinna 

następować w oparciu o kluczowe zestawy efektów uczenia się w nich wyodrębnione oraz 

poziom w ramie kwalifikacji danej kwalifikacji lub potencjalny poziom w przypadku zestawu 

kompetencji niebędących kwalifikacją. 
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11. Trójpłaszczyznowość mapy kwalifikacji 

Mapa kwalifikacji w sporcie powinna być trójpłaszczyznowa i pokazywać możliwość: 

● rozwoju na tym samym poziomie SRK – np. możliwość rozwijania swoich kompetencji 

poprzez rozszerzanie o kolejne dyscypliny sportu na tym samym poziomie ramy; 

przykładowo dla kwalifikacji Prowadzenie procesu treningowego z kiteboardingu na 

poziomie 4 najbliższą (potencjalną) kwalifikacją może być Prowadzenie procesu 

treningowego ze snowboardu na tym samym poziomie ramy; w tym przypadku istotna 

będzie identyfikacja tych efektów uczenia się, które nadają kwalifikacjom odrębny 

charakter, ale są najbardziej zbliżone do siebie z punktu widzenia wykorzystywanych 

narzędzi (np. kiteboarding – snowboard),  

● progresu na wyższe poziomy ramy – rozwój poprzez przechodzenie na kolejne wyższe 

poziomy kwalifikacji w danej ich dziedzinie, np. Prowadzenie procesu treningowego z 

kiteboardingu na poziomie 4 do Projektowanie procesu dydaktycznego w kiteboardingu 

na poziomie 6; w płaszczyźnie pionowej powinny zostać zidentyfikowane potencjalne 

kwalifikacje, które pokazują progres na wszystkich poziomach SRK w sporcie, 

● rozwoju z uwzględnieniem kompetencji z innych sektorów – w tej płaszczyźnie powinny 

być wskazane powiązania z innymi sektorami bez szczegółowego opisu kompetencji 

ani wskazywania poziomu ramy (nie jest celem tego zamówienia tworzenie opisów 

kwalifikacji dla innych branż lub budowanie sektorowej ramy), chyba że takie opisy wraz 

z przypisanym poziomem PRK już istnieją. Z punktu widzenia specyfiki sektora sportu 

ta płaszczyzna jest kluczowa, ponieważ pozwala zwłaszcza zawodnikom i ich rodzicom, 

ale również trenerom/instruktorom, pokazać pełne spektrum możliwości rozwoju 

zawodowego – przykładowo częstym kierunkiem uzupełniającym kompetencje 

sportowe jest dziennikarstwo (sektor Komunikacji Marketingowej);inne przykłady: 

animator czasu wolnego (sektor Turystyki).  

Przykładami międzynarodowymi pokazującymi relacje i hierarchię między 

kwalifikacjami oraz ścieżki edukacji i ścieżki zawodowe są mapy kwalifikacji Australii17i 

Chile18. Jednak mapa kwalifikacji w sporcie wymaga połączenia z innymi sektorami, 

w tym z innymi istniejącymi Sektorowymi Ramami Kwalifikacji. Poszukiwanie 

właściwych rozwiązań i możliwości ich prezentacji graficznej będzie realizowane 

podczas prac nad sektorową mapą kwalifikacji. 

                                                      

 

17 https://www.aapathways.com.au/job-pathways/chart/sport-fitness-and-recreation/582494b6-

7e32-46e6-bd14-aa2359c40d06?stream=63024875-a09f-41aa-adf3-8c7827d03c3e%7C4067e109-

ad6b-41d2-aeb4-b440421090ee 

18 https://www.rutasformativolaborales.cl/public/index.html#/rutas/142/diagrama 



12. Powiązanie ścieżki edukacyjnej i zawodowej 

Mapa kwalifikacji powinna wskazywać zarówno nazwy kwalifikacji, pokazując ścieżkę 

edukacyjną, jak i nazwy stanowisk/ról zawodowych powiązanych z danymi kwalifikacjami, 

pokazując ścieżkę zawodową.  
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3. Opis wykonanych prac 

Prace nad projektem opracowania sektorowej mapy kwalifikacji w sporcie przebiegały 

w trzech głównych etapach: 

Etap I – obejmował przygotowanie koncepcji opracowania sektorowej mapy kwalifikacji 

w sporcie. 

Etap II – dotyczył prac nad Sektorową Mapą Kwalifikacji w Sporcie. 

Etap III – poświęcony podsumowaniu prac, opracowaniu wniosków i raportu końcowego. 

Główna część prac nad SMKS przebiegała w oparciu o opracowaną wcześniej koncepcję. 

Efektem całości prac są następujące elementy: 

1. Koncepcja opracowania Sektorowej Mapy Kwalifikacji w Sporcie. 

2. Lista kwalifikacji i potencjalnych kwalifikacji wraz z ich syntetycznym opisem. 

3. Projekt Sektorowej Mapy Kwalifikacji w Sporcie w formie graficznej. 

4. Raport końcowy podsumowujący prace wraz z załącznikami. 

 

3.1. Etap I – Stworzenie koncepcji opracowania sektorowej  
mapy kwalifikacji 

W etapie I prac stworzono koncepcję opracowania mapy kwalifikacji. Została ona poddana 

dyskusji podczas spotkania i seminarium (w formie online) z przedstawicielami IBE. 

Uwzględniono wszystkie uwagi do wstępnej koncepcji i wnioski z rozwiązań zagranicznych. 

W opracowywaniu koncepcji wzięto również pod uwagę: 

● wiedzę i dyskusję w ramach grupy ekspertów, 

● wiedzę i dyskusję z przedstawicielami IBE, 

● przegląd rozwiązań zagranicznych w tym zakresie. 

W efekcie powyższych działań IS przedstawił ostateczną koncepcję opracowania 

sektorowej mapy kwalifikacji w oparciu o SRKS wraz ze szczegółowym planem działania. 

Produktem tego etapu prac jest koncepcja opracowania Sektorowej Mapy Kwalifikacji 

w Sporcie, której założenia przedstawiono w Rozdziale 2: Założenia merytoryczne i 

metodologiczne prac nad Sektorową Mapą Kwalifikacji w Sporcie. 



3.2. Etap II – Prace nad sektorową mapą kwalifikacji 

Po przygotowaniu koncepcji opracowania SMKS rozpoczęto realizację II etapu prac, 

głównej części projektu zmierzającej do opracowania sektorowej mapy kwalifikacji, zgodnie 

ze szczegółowym planem działania i harmonogramem. W ramach tego etapu zostały 

osiągnięte cztery kamienie milowe: 

1. Zebranie informacji niezbędnych do opracowania sektorowej mapy kwalifikacji. 

2. Opracowanie ostatecznej listy kwalifikacji i potencjalnych kwalifikacji do wykorzystania 

w pracach nad sektorową mapą kwalifikacji. 

3. Opracowanie wstępnej wersji sektorowej mapy kwalifikacji. 

4. Recenzja sektorowej mapy kwalifikacji. 

Produktami tego etapu prac są: 

● lista kwalifikacji i potencjalnych kwalifikacji wraz z ich syntetycznym opisem, 

● wstępny projekt Sektorowej Mapy Kwalifikacji, 

● recenzja wstępnej wersji SMKS. 

3.2.1. Zebranie informacji niezbędnych do opracowania Sektorowej Mapy 
Kwalifikacji 

Zgodnie z przyjętymi założeniami metodologicznymi podstawą prac tego etapu był Model 

Siedmiu Kroków dostosowany do potrzeb realizacji sektorowej mapy kwalifikacji, który 

w formie graficznej został przedstawiony w Rozdziale 3.5. 

Należy nadmienić, że ze względu na krótki okres realizacji projektu dużą ilość materiału 

analitycznego, a także mnogość kompetencji w sektorze sportu i powiązań z innymi 

sektorami, realizacja poszczególnych kroków Modelu (1–5) odbywała się niemal 

równocześnie. Eksperci dokonując analizy danych źródłowych oraz korzystając z własnej 

wiedzy, uzupełniali dane w arkuszu służącym ich agregacji, określali wstępnie stanowisko, 

obszar funkcjonowania w sektorze, role/czynności zawodowe i potrzebne kompetencje do 

ich wykonywania na danym stanowisku. W kolejnym etapie – budowania wstępnej listy 

kwalifikacji – dokonano weryfikacji, uzupełnienia i ujednolicenia obszarów funkcjonalnych 

w sporcie, zadań zawodowych, ról i funkcji oraz wyboru kwalifikacji i potencjalnych 

kwalifikacji do prac nad mapą kwalifikacji. Takie podejście pozwoliło również na bardziej 

kompleksową analizę – niektóre źródła wskazywały na kompetencje konieczne w sporcie, 

w innych można było odnaleźć zadania lub role zawodowe.  
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Krok 1. Określenie obszarów aktywności zawodowej w sektorze – analiza danych 

zastanych (desk research) 

 

W pierwszej fazie prac z pomocą ekspertów sektora dokonano uzupełnienia listy 

potencjalnych źródeł danych do analizy w stosunku do listy wykorzystanej w pracach nad 

koncepcją opracowania projektu SMKS. Istotne były szczególnie te pozycje, które 

wskazywały na obszary nieujęte w SRKS i wychodzące poza obszar funkcjonalny 

związany z prowadzeniem treningu sportowego, ale istotne dla właściwej jego realizacji, 

jak antydoping czy zarządzanie w sporcie. Zweryfikowano również akty prawne, zarówno 

polskie, jak i UE, związane z ZSK oraz edukacją formalną, a także publikacje IBE mogące 

być pomocne w trakcie realizowanych prac (pełna lista źródeł stanowi załącznik do 

raportu). Zebrane dane źródłowe zostały skatalogowane w następujących obszarach:  

1. dokumenty strategiczne UE oraz wytyczne z dokumentów międzynarodowych 

dotyczących sportu, 

2. akty prawne krajowe dotyczące w szczególności rynku pracy i edukacji, w tym ZSK, 

3. programy strategiczne, publikacje i raporty krajowe wskazujące na istotną rolę sektora 

sportu i potrzebę jego rozwoju i porządkowania, 

4. przykładowe zagraniczne ramy i mapy kwalifikacji dotyczące różnych sektorów, w tym 

sektora sportu, 

5. kwalifikacje włączone do ZSK lub będące w procesie włączania związane ze sportem, 

6. ofertę edukacji formalnej i pozaformalnej obejmującą: 

 przykładowe kwalifikacje pełne nadawane po ukończeniu studiów I i II stopnia 

lub uzyskaniu tytułu doktora na kierunkach związanych ze sportem 

(w szczególności Akademie Wychowania Fizycznego), w tym obsługą 

sportowców i sektora sportowego (np. zarządzanie w sporcie, fizjoterapia, 

medycyna sportowa), 

 przykładowe oferty edukacyjne z obszaru studiów podyplomowych 

(np. Przygotowanie motoryczne w grach zespołowych, Przygotowanie 

pedagogiczne z wychowania fizycznego – AWF Katowice), 

 przykładowe kursy i szkolenia, w szczególności związane z kluczowymi 

kompetencjami w sektorze sportu, ale również będące uzupełnieniem rozwoju 

trenerów/instruktorów z uwzględnieniem ich umiejętności, 

8. dokumenty sektorowe krajowe i międzynarodowe, dotyczące kompetencji w sektorze 

sportu, w tym SRKS oraz publikacje IBE dot. ZSK. 

Dokonana analiza danych źródłowych (desk research) pozwoliła na zebranie jak 

najszerszych informacji na temat rynku pracy w sektorze, jego specyfiki oraz potrzeb 

w kontekście kompetencji i kwalifikacji oraz dostępnej oferty edukacyjnej.  

Krok 1

• Określenie obszarów aktywności zawodowej w sektorze
[org. LABOUR MARKET INTELLIGENCE]



W efekcie analizy zidentyfikowano kluczowe dla sportu obszary aktywności zawodowej, a 

także wstępnie wytypowano wskazane w materiałach role zawodowe, czynności/zadania 

zawodowe i tam, gdzie było to możliwe, niezbędne do ich realizacji kompetencje. 

Jednocześnie zbudowano arkusz (bazę danych) do agregacji danych, pozwalający na 

porządkowanie danych, ich późniejsze uzupełniane i szczegółową analizę. Baza 

obejmowała takie dane, jak: 

1. Źródło danych 

2. Krok 1: Obszar aktywności zawodowej 

3. Krok 2: Stanowisko/rola zawodowa 

4. Krok 3: Czynność/zadanie zawodowe 

5. Krok 4: Obszar działalności w sektorze sportu 

6. Krok 4: Podobszar/podsektor 

7. Krok 4: Kategoria/dyscyplina działalności 

8. Krok 5: Wymagane kompetencje 

9. Krok 6: Nazwa kwalifikacji/potencjalnej kwalifikacji 

10. Krok 6: Kluczowe efekty uczenia się – syntetyczny opis 

11. Opis 1, 2, 3, 4, 5  

12. SMK – Nazwa kwalifikacji 

13. Krok 6: Poziom/potencjalny poziom ramy kwalifikacji 

14. Krok 6: Miejsce opisu kwalifikacji 

15. Sektor powiązany 

16. Kwalifikacje poprzedzające 

17. Status kwalifikacji 

18. Kategoria kwalifikacji 

Baza ta była uzupełniana, rozbudowywana i modyfikowana w kolejnych krokach prac, 

aż do utworzenia Sektorowej Mapy Kwalifikacji.  

Poniżej omówiono najważniejsze dokumenty i dane źródłowe wykorzystane w pracach nad 

SMKS. 

Ad. 1 i 2. Dokumenty strategiczne UE i wytyczne z dokumentów międzynarodowych dot. 

sportu 

W tej kategorii istotnymi dokumentami okazały się nie tylko te będące podstawą tworzenia 

Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Polsce, ale przede wszystkim Konkluzje, 

Zalecenia, Sprawozdania i Działania KE na rzecz sportu, w szczególności: 
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1. Konkluzje Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie 

w sprawie roli sportu jako instrumentu sprzyjającego włączeniu społecznemu poprzez 

wolontariat (2017/C 189/09)19 

2. Konkluzje Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie 

z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie walki z dopingiem w sporcie rekreacyjnym (2012/C 

169/03)20 

3. Deklaracja z Nikozji w sprawie walki z ustawianiem wyników sportowych, przyjęta 

podczas spotkania w ramach Europejskiego Forum Sportu oraz Nieformalnego 

Spotkania Ministrów UE o odpowiedzialnych za sport w Nikozji (20.09.2012 r.)21 

4. Konwencja Rady Europy w sprawie zintegrowanego podejścia do bezpieczeństwa, 

zabezpieczenia i obsługi podczas meczów piłki nożnej i innych imprez sportowych, 

sporządzona w Strasburgu dnia 4 maja 2016 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2099)22 

5. Konkluzje Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie 

z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie propagowania aktywności fizycznej sprzyjającej 

zdrowiu (2012/C 393/07)23 

6. Konkluzje Rady UE i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych 

w Radzie w sprawie dwutorowych karier sportowców (2013/C 168/04), Bruksela 

2013 r.24 

7. Konkluzje Rady w sprawie walki z manipulowaniem wynikami sportowymi (2011/C 

378/01)25 

8. Konkluzje Rady w sprawie wpływu sportu na gospodarkę UE, a zwłaszcza na walkę 

z bezrobociem młodzieży i na zwiększanie włączenia społecznego (2014/C 32/03)26 

9. Konkluzje Rady z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie równości płci w sporcie (2014/C 

183/09)27 

                                                      

 

19 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52017XG0615(04) 

20 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex%3A52012XG0615%2803%29. 

21 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:393:0020:0021:PL:PDF 

22 http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002099 

23 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A42012Y1219%2803%29 

24 https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:168:0010:0012:PL:PDF 

25 https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:378:0001:0002:PL:PDF 

26 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XG0204(01)&rid=3 

27 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XG0614(09)&rid=9 



10. Zalecenie Rady z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie propagowania we wszystkich 

sektorach prozdrowotnej aktywności fizycznej (2013/C 354/01)28 

11. Konkluzje Rady Unii Europejskiej i przedstawicieli państw członkowskich zebranych 

w Radzie w sprawie dostępu osób z niepełnosprawnościami do sportu (2019/C 

192/06)29 

12. Konkluzje Rady oraz przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych 

w Radzie w sprawie gospodarczego wymiaru sportu i związanych ze sportem korzyści 

społeczno-gospodarczych (2018/C 449/01)30 

13. Konkluzje Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie 

na temat propagowania wspólnych wartości UE poprzez sport (2018/C 196/06)31 

14. Konkluzje Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie 

na temat roli trenerów w społeczeństwie (2017/C 423/04)32 

15. Konkluzje w sprawie dyplomacji sportowej (2016/C 467/04)33 

16. Konkluzje Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie 

w sprawie wzmocnienia uczciwości, przejrzystości i dobrego zarządzania 

w odniesieniu do dużych imprez sportowych (2016/C 212/07)34 

17. Konkluzje Rady w sprawie promowania zajęć w zakresie sprawności ruchowej, 

aktywności fizycznej i zajęć sportowych dla dzieci (2015/C 417/09)35 

18. Konkluzje Rady w sprawie maksymalizowania roli sportu powszechnego w rozwijaniu 

umiejętności przekrojowych, zwłaszcza wśród młodzieży (2015/C 172/03)36. 

Powyższe dokumenty szczególnie pokazują kluczowe znaczenie rozwoju sportu dla 

funkcjonowania społeczeństwa, nie tylko w wymiarze zdrowotnym, ale również społeczno-

gospodarczym. Wskazują również negatywne zjawiska wymagające uporządkowania 

i uregulowania, a tym samym kompetencji temu służących. W trakcie prac nad mapą 

kwalifikacji i potencjalnymi kwalifikacjami starano się uwzględnić wspominane w tych 

dokumentach obszary funkcjonalne sportu – czy to poprzez potencjalne kwalifikacje 

(np. prowadzenie jednostki treningowej i zgrupowania sportowego w sporcie osób 

                                                      

 

28 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013H1204(01)&from=EN 

29 https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.192.01.0018.01.POL&toc=OJ:C:2019:192:FULL 

30 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018XG1213(01)&from=EN 

31 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52018XG0608(03) 

32 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52017XG1209(01) 

33 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016XG1215(03)&from=EN 

34 https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PL/TXT/?qid=1474545199179&uri=CELEX:52016XG0614%2803%29 

35 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52015XG1215%2807%29 

36 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52015XG0527(02) 
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z niepełnosprawnościami), opisy kompetencji (np. posiada poszerzoną wiedzę dotyczącą 

dobierania i dostosowywania do potrzeb zawodnika wyrobów medycznych wspierających 

trening sportowy zgodnie z zasadami antydopingu), czy też tzw. białą plamę wskazującą 

obszar do dalszych prac (np. asystowanie w prowadzeniu zajęć sportowych na poziomie 

2 SRKS, odnoszący się głównie do wolontariatu). 

Ad. 3.Ustawy,akty prawne krajowe, dotyczące w szczególności rynku pracy i edukacji, 

w tym ZSK 

W tej kategorii najważniejsze dokumenty wykorzystane w pracach nad SMKS to:  

1. Ustawa o z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.U. 2016 

poz. 64 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi37 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie 

Sektorowej Ramy Kwalifikacji w sektorze sport (Dz.U. z 2017 r. poz. 1268)38 

3. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.)39 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie 

podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz 

dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa 

branżowego40. 

Ad. 4. Programy strategiczne, publikacje i raporty krajowe, wskazujące na istotną rolę 

sektora sportu i potrzebę jej tworzenia jego rozwoju i porządkowania 

W tej kategorii najważniejszym dokumentem jest Program Rozwoju Sportu do roku 2020 – 

Aktualizacja41, wskazujący m.in. na kluczowe znaczenie obszaru zarządzania 

strategicznego w sporcie, konieczność upowszechniania aktywności fizycznej, 

propagowanie wolontariatu sportowego, kształcenie i jakość kwalifikacji trenerów czy 

zapewnianie bezpieczeństwa. Drugim kluczowym dokumentem jest Kodeks Dobrego 

Zarządzania dla Polskich Związków Sportowych. Jak już wskazano w założeniach 

metodologicznych, podniesienie kompetencji menedżerskich, w szczególności w zakresie 

zarządzania strategicznego, członków zarządów organizacji sportowych jest jednym 

z najważniejszych celów rozwoju sektora sportu, stąd też istotną częścią prac było 

zidentyfikowanie potencjalnych kwalifikacji w tym obszarze i uwzględnienie ich na SMKS. 

                                                      

 

37 http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000226 

38 http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001268 

39 http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20101270857 

40 https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000991 

41 https://www.gov.pl/web/sport/dokumenty-strategiczne 



Jednocześnie autorzy SMKS chcą podkreślić, że kwalifikacje menedżerskie są całkowicie 

naszą prospekcją rzeczywistości. Dotychczasowe klasyczne spojrzenie na specyfikę 

zarządzania w sporcie wskazywało na różnice kompetencyjne w zarządzaniu klubami 

sportowymi (sektor NGO's głównie stowarzyszenia, sektor publiczny i sektor prywatny, 

tj. jednostki komercyjne). 

Jednocześnie tzw. izomorfizm sektorowy wskazuje na upodabnianie mechanizmów 

zarządzania w poszczególnych sektorach, stąd nasze założenie, że może nasza 

prospekcja jest właściwa, choć bardzo nieklasyczna w stosunku do dotychczasowego 

spojrzenia na ten obszar w sporcie i czasami budząca wątpliwości, czy istnieje rzeczywista 

różnica pomiędzy tak zdefiniowanymi kwalifikacjami w sporcie a w innych sektorach, 

szczególnie jeśli bierzemy pod uwagę efekty kształcenia. 

Ad. 5.Przykładowe zagraniczne ramy i mapy kwalifikacji dotyczące różnych sektorów, 

w tym sektora sportu 

Aktywność fizyczna ma charakter ponadnarodowy. Na przykład uprawiamy narciarstwo na 

stokach nie tylko polskich, ale też włoskich czy szwajcarskich. Współzawodnictwo 

sportowe sięga poziomu ogólnoświatowych igrzysk olimpijskich i regulowane jest poprzez 

wspólne standardy. Każda dyscyplina sportowa, w której odbywają się zawody na 

poziomie międzynarodowym, posiada swoją federację/organizację regulującą zasady tego 

współzawodnictwa. Zagrożenia identyfikowane w zakresie uczciwości w sporcie dotyczą 

tak samo sportu na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. W konsekwencji 

kwalifikacje osób uczestniczących w realizacji zadań sportowych muszą być również 

standaryzowane na poziomie międzynarodowym. Pokazują to szczególnie takie 

dokumenty, jak: 

1. Oxford Research, Examination on threats to the integrity of sports, kwiecień 2010 r. 

2. The Relevance of the Active Leisure Sector & International Qualification Framework to 

the EQF (SIQAF) 

3. Mapping of Professional qualifications and relevant training for the profession of ski 

instructor in the EU-28, EEA and Switzerland; Final Report, October, 2015 

4. Konkluzje Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie 

pt. „Wzmacnianie pozycji trenerów dzięki zwiększaniu możliwości nabywania 

umiejętności i kompetencji”, (2020/C 196/01) 

5. International Coach Developer Framework, Version 1.1, 2014, International Council for 

Coaching Excellence. 

W szczególności w zakresie tworzenia potencjalnych kwalifikacji i ich opisu, a także 

zgodności opisów z SRKS i ich adekwatności do poziomów w innych ramach sektorowych, 

korzystano z wiedzy ekspertów na temat międzynarodowych prac nad ramami kwalifikacji 

w różnych obszarach sportu lub też odnoszono się bezpośrednio do tych pozycji. 

Ad. 6.Kwalifikacje włączone do ZSK lub będące w procesie włączania, związane 

ze sportem 

Kwalifikacje włączone do ZSK lub będące w procesie włączania stanowiły podstawę prac 

nad listą kwalifikacji i były obowiązkowo ujmowane na SMKS. Początkowo zakładano 

również, że opisy właśnie tych kwalifikacji będą służyły wyodrębnieniu spójnych zestawów 
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efektów uczenia się, które zawierają kompetencje przenaszalne pomiędzy kwalifikacjami 

i ułatwią opisywanie kolejnych, potencjalnych kwalifikacji w formie maksymalnie pięciu 

zdań.  Ich częścią miało być wskazanie kluczowych kompetencji w sporcie. Analiza 

poszczególnych kwalifikacji w trakcie prac nad mapą wykazała, że zamknięcie się w pięciu 

zdaniach, które wskazują na trzon kompetencji, nie jest w pełni możliwe. 

Zidentyfikowane w trakcie prac kwalifikacje rynkowe włączone do ZSK to: 

1. Prowadzenie zajęć z grupowych form fitnessu 

2. Prowadzenie zajęć według systemu ćwiczeń jogi akademickiej 

3. Prowadzenie zajęć z kiteboardingu 

4. Prowadzenie procesu treningowego z kiteboardingu 

5. Prowadzenie procesu treningu personalnego 

6. Prowadzenie procesu szkolenia wstępnego w tenisie stołowym 

7. Prowadzenie procesu szkolenia podstawowego w tenisie stołowym 

8. Prowadzenie procesu szkolenia zaawansowanego w tenisie stołowym 

9. Projektowanie procesu dydaktycznego w kiteboardingu 

10. Określanie stanu technicznego oraz wycena rekreacyjnych jednostek pływających 

i skuterów wodnych. 

Zidentyfikowane w trakcie prac potencjalne kwalifikacje rynkowe, do których zostały 

złożone wnioski o włączenie kwalifikacji do ZSK, to: 

1. Prowadzenie zajęć z nordic walkingu 

2. Realizowanie jednostek lekcyjnych z nauki i doskonalenia jazdy na snowboardzie 

3. Prowadzenie szkolenia jeździeckiego na poziomie rekreacyjnym 

4. Prowadzenie zajęć z koszykówki w ramach sportu dla wszystkich 

5. Prowadzenie ćwiczeń dla kobiet w ciąży prawidłowej 

6. Prowadzenie profilaktycznych ćwiczeń mięśni dna miednicy dla kobiet 

7. Prowadzenie ćwiczeń dla kobiet po porodzie 

8. Prowadzenie procesu dydaktycznego w snowboardzie 

9. Planowanie i prowadzenie zajęć z samoobrony i bezpieczeństwa motorycznego 

10. Nauczanie dzieci narciarstwa alpejskiego 

11. Nauczanie narciarstwa alpejskiego w sporcie dla wszystkich 

12. Nauczanie jazdy na nartach wodnych 

13. Nauczanie kierowania jachtem motorowym 

14. Nauczanie wakeboardu 

15. Prowadzenie szkolenia jeździeckiego na poziomie sportowym 

16. Prowadzenie procesu treningowego w koszykówce 



17. Prowadzenie jednostki treningowej i zgrupowania sportowego w sporcie osób 

z niepełnosprawnościami 

18. Prowadzenie procesu treningowego w piłce ręcznej 

19. Prowadzenie spływów kajakowych 

20. Prowadzenie treningu w snowboardzie 

21. Planowanie i realizacja procesu treningowego w piłce siatkowej 

22. Planowanie i prowadzenie procesu treningowego w jeździectwie 

23. Planowanie i prowadzenie procesu szkoleniowego w koszykówce 

24. Doradztwo dla pacjentek w zakresie ćwiczeń w ciąży i po porodzie 

25. Prowadzenie procesu treningu sportowego dla zawodniczek w ciąży i po porodzie 

26. Planowanie i prowadzenie procesu treningowego w piłce ręcznej 

27. Programowanie procesu treningowego w snowboardzie 

28. Planowanie i prowadzenie procesu dydaktycznego w snowboardzie 

29. Optymalizowanie procesu szkoleniowego w piłce siatkowej 

30. Planowanie i prowadzenie wieloletniego procesu szkoleniowego w jeździectwie 

31. Wdrażanie działań profilaktycznych i pomocowych ukierunkowanych na problem 

nienormatywnej masy ciała i zaburzeń odżywiania 

32. Prowadzenie zajęć freeride’owych i skitourowych 

33. Zarządzanie i przywództwo w piłce siatkowej 

34. Projektowanie autorskiej koncepcji treningowej i zarządzanie procesem 

szkoleniowym w koszykówce 

35. Zarządzanie strategiczne zespołem ukierunkowane na osiąganie najwyższych celów 

sportowych w piłce ręcznej 

36. Planowanie i prowadzenie szkolenia instruktorów nordic walkingu 

37. Planowanie i prowadzenie doskonalenia kadr szkoleniowych w jeździectwie 

38. Kierowanie procesem odnowy biologicznej w sporcie 

39. Asystowanie w organizacji wydarzeń sportowych dla osób z niepełnosprawnościami 

40. Wykorzystywanie technik i narzędzi radzenia sobie ze stresem i emocjami w sporcie 

i aktywności fizycznej (powinno podlegać pod psychologa sportu) 

41. Planowanie kariery zawodnika – rozwój sportowy i edukacyjny  

42. Prowadzenie warsztatów z treningu mentalnego w sporcie (powinno podlegać pod 

psychologa sportu) 

43. Prowadzenie zajęć z treningu mentalnego dla dzieci i młodzieży uprawiającej sport 

(powinno podlegać pod psychologa sportu). 

W przypadku czterech ostatnich kwalifikacji nie udało się pozyskać wniosków o włączenie 

kwalifikacji rynkowych do ZSK z opisem kwalifikacji. Zostały więc umieszczone na liście 

kwalifikacji bez opisu, natomiast nie zaznaczano ich na graficznej SMKS. 

Również w tej części prac identyfikowano kwalifikacje pełne i cząstkowe z obszaru 

szkolnictwa branżowego dotyczące sektora sportu. Ponieważ w ZRK są one umieszczone 
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bez uzupełnionych danych, podstawą ich opisania było Rozporządzenie Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia 

w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych 

w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego. Ze względu na to, że SMKS ma 

pokazywać dostępne dziś lub potencjalnie w przyszłości ścieżki rozwoju kompetencji, 

zrezygnowano z umieszczania na liście i SMKS kwalifikacji pełnych i cząstkowych 

funkcjonujących w szkolnictwie branżowym na podstawie przepisów sprzed 2019 r. 

Do SMKS zostały włączone następujące kwalifikacje z tego obszaru: 

1. Kwalifikacje pełne: 

a. Jeździec (516408) 

b. Monter jachtów i łodzi 

c. Monter kadłubów jednostek pływających 

d. Technik budowy jednostek pływających 

e. Technik masażysta 

2. Kwalifikacje cząstkowe: 

a. Jeździectwo i trening koni (ROL.01.) 

b. Montaż konstrukcji i wyposażenia jachtów i łodzi (TWO.02.) 

c. Wykonywanie i montaż elementów kadłuba jednostek pływających (TWO.03.) 

d. Szkolenie i użytkowanie koni (ROL.07.) 

e. Organizacja budowy, remontu i modernizacji kadłuba jednostek pływających 

(TWO.05.) 

f. Świadczenie usług w zakresie masażu (MED.10.). 

 

Ad. 7. Oferta edukacji formalnej i pozaformalnej  

W tej części analizowano: 

1. przykładowe kwalifikacje pełne nadawane po ukończeniu studiów I i II stopnia lub 

uzyskaniu tytułu doktora na kierunkach związanych ze sportem (w szczególności 

Akademie Wychowania Fizycznego), w tym wspieraniem sportowców i sektora 

sportowego (np. zarządzanie w sporcie, fizjoterapia, medycyna sportowa)  

2. przykładowe oferty edukacyjne z obszaru studiów podyplomowych (np. Przygotowanie 

motoryczne w grach zespołowych, Przygotowanie pedagogiczne z wychowania 

fizycznego – AWF Katowice), 

3. przykładowe kursy i szkolenia, w szczególności związane z kluczowymi 

kompetencjami w sektorze sportu, ale również będące uzupełnieniem rozwoju 

trenerów/instruktorów z uwzględnieniem ich umiejętności. 

Największą trudnością była analiza kwalifikacji pełnych z obszaru szkolnictwa wyższego, 

gdyż: 



1. ZRK nie zawiera aktualnych danych dotyczących kwalifikacji pełnych z tego obszaru, 

2. kwalifikacje znajdujące się w ZRK nie zawierają żadnych opisów, w szczególności 

w zakresie efektów uczenia się, 

3. zgodnie z regulacjami ustawowymi każdy dyplom uczelni wyższych jest kwalifikacją 

pełną, co oznacza kilkaset kwalifikacji z identycznymi lub bardzo zbieżnymi efektami 

kształcenia, których umieszczanie w tej formie na SMKS ograniczyłoby jej czytelność 

i pokazało niespójność w zakresie idei ZSK, w którym nie jest istotne, gdzie i w jaki 

sposób nabywa się efekty uczenia się, a kwalifikacja potwierdza fakt ich posiadania 

niezależnie od miejsca i sposobu uczenia się. 

W związku z powyższym dokonano analizy efektów kształcenia na przykładzie uczelni 

i kierunków, które udostępniły je publicznie, i na tej podstawie zebrano je w agregaty 

kwalifikacji pełnych, czyli istotnych dla sportu dyplomów ukończenia studiów I lub II stopnia. 

W ten sposób utworzono 13 agregatów: 

1. Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku kultura fizyczna osób starszych 

2. Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku wychowanie fizyczne 

3. Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku sport (z wykształceniem 

pedagogicznym) 

4. Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku sport (bez wykształcenia 

pedagogicznego) 

5. Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku aktywność fizyczna i żywienie 

w zdrowiu publicznym 

6. Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku taniec w kulturze fizycznej 

7.  Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku zarządzanie w sporcie 

8. Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku sport (z wykształceniem 

pedagogicznym) 

9. Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku sport (bez wykształcenia 

pedagogicznego) 

10. Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku zarządzanie w sporcie 

11. Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku wychowanie fizyczne 

12. Dyplom ukończenia studiów jednolitych magisterskich na kierunku fizjoterapia 

13. Dyplom ukończenia studiów jednolitych medycznych – specjalizacja II stopnia 

z medycyny sportowej. 

Również w zakresie kluczowych specjalizacji dla sportu, które różniły się od już 

zidentyfikowanych kwalifikacji lub potencjalnych kwalifikacji rynkowych, utworzono pięć 

agregatów specjalizacji z obszaru studiów wyższych, czyli: 

1. Analiza treningu i walki sportowej (specjalizacja na poziomie studiów I stopnia 

na kierunkach związanych ze sportem) 

2. Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna (specjalizacja na poziomie studiów I stopnia 

na kierunkach związanych ze sportem) 

3. Odnowa biologiczna (specjalizacja na poziomie studiów I stopnia na kierunkach 

związanych ze sportem) 
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4. Organizacja i zarządzanie sportem (specjalizacja na poziomie studiów I stopnia 

na kierunkach związanych ze sportem) 

5. Marketing sportowy (specjalizacja na poziomie studiów I stopnia na kierunkach 

związanych ze sportem). 

Ad. 8. Dokumenty sektorowe krajowe i międzynarodowe, dotyczące kompetencji 

w sektorze sportu, w tym SRKS, oraz publikacje IBE dotyczące ZSK 

W tej kategorii dokumentów najważniejsze były dokumenty dotyczące SRKS i jej 

opracowywania oraz publikacje IBE, którymi zespół wykonawczy posługiwał się przy 

identyfikowaniu potencjalnych kwalifikacji, formułowaniu ich nazw, syntetycznych opisów 

w języku efektów uczenia się, jak również przypisywaniu potencjalnych poziomów PRK. 

Do najważniejszych z nich należą:  

1. Polska Rama Kwalifikacji. Wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne (2018). 

Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych 

2. Polska Rama Kwalifikacji. Poradnik użytkownika (2018). Warszawa: Instytut Badań 

Edukacyjnych 

3. Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji jako narzędzie wspierające rozwój edukacyjno- 

-zawodowy (2020). Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych 

4. Przypisywanie poziomu PRK do kwalifikacji (2017). Warszawa: Instytut Badań 

Edukacyjnych 

5. Włączanie kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (2017). Warszawa: 

Instytut Badań Edukacyjnych 

6. Opisywanie kwalifikacji nadawanych poza systemami oświaty i szkolnictwa 

wyższego. Poradnik (2017). Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych 

7. Słownik Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (2017). Warszawa: Instytut Badań 

Edukacyjnych. 

Natomiast na dokumenty dotyczące Sektorowej Ramy Kwalifikacji w Sporcie składa się 

główna publikacja: Sektorowa Rama Kwalifikacji w Sporcie (2015). Warszawa: Instytut 

Badań Edukacyjnych oraz sprawozdania z realizowanych badań i konsultacji w trakcie jej 

tworzenia. 

Wymogiem realizacji projektu SMKS było jej powiązanie z Sektorową Ramą Kwalifikacji 

w Sporcie (SRKS), która powstała w 2015 r. i została włączona do ZSK w 2017 r. SRKS 

jest branżową interpretacją Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK), czyli narzędzia, które na 

ośmiu poziomach porządkuje wszystkie kwalifikacje (dyplomy, certyfikaty, świadectwa) 

istniejące w Polsce, zdobyte w różny sposób i w różnych miejscach, a jednocześnie 

umożliwia ich odniesienie do kwalifikacji funkcjonujących w całej Europie. Ze względu na 

kluczowe potrzeby sektora SRKS obejmuje kwalifikacje kadr sportu, tj. trenerów, 

instruktorów, animatorów i inne kwalifikacje, potwierdzające przygotowanie do realizacji 

zajęć sportowych lub procesu treningowego w sporcie. Opisano w niej sześć poziomów – 

od dwóch do siedmiu włącznie, uznanych za najbardziej reprezentatywne dla kwalifikacji 

w sporcie, które odpowiadają odpowiednim poziomom Polskiej Ramy Kwalifikacji.  



Mimo ograniczenia SRKS do jednego obszaru funkcjonalnego sportu, czyli prowadzenia 

treningu sportowego, już na etapie jej tworzenia podkreślono konieczność poszerzenia jej 

w przyszłości dla pozostałych obszarów funkcjonalnych w sporcie. Tę rekomendację 

wypełnia SMKS, w której starano się umieścić jak najwięcej potencjalnych kwalifikacji 

z różnych obszarów funkcjonalnych, pokazujących różnorodne możliwości rozwoju, tak dla 

osób związanych już ze sportem, jak i dla osób spoza tego sektora. Na właściwe podejście 

w tym zakresie wskazuje analiza wyznaczników sektorowych, określonych w SRKS. 

Podają one wymagania kluczowe dla sektora, czyli np. kompetencje niezbędne do 

wykonywania zadań zawodowych charakterystycznych dla tego sektora lub kluczowych do 

realizacji jego najważniejszych celów. W SRKS zostały one wykorzystane do opisania 

charakterystyk poszczególnych poziomów ramy kwalifikacji w sporcie przeznaczonej 

właśnie dla kadry trenerskiej, jednocześnie wskazują na inne kluczowe obszary 

funkcjonalne, bez których sektor nie byłby w stanie realizować swoich zadań. Zdefiniowano 

następujące wyznaczniki sektorowe: 

1. Orientacja na czynności warunkujące realizację zajęć lub proces treningowy w sporcie, 

obejmująca następujące zadania: diagnozowanie do uczestnictwa w sporcie, 

planowanie, organizację i prowadzenie zajęć i/lub procesu treningowego, kontrolę 

i ocenę efektów treningowych, zapewnianie bezpieczeństwa uczestnikom sportu, 

a także przygotowanie sprawnościowe oraz techniczne i/lub taktyczne do realizacji 

zajęć i/lub procesu treningowego w sporcie. 

2. Orientacja na metody, formy, środki stosowane w zajęciach lub w procesie 

treningowym w sporcie, odnosząca się do specyfiki danego sportu, determinującej 

zespół ćwiczeń, procedur i czynności oraz przedmiotów i urządzeń, a także czasowo- 

-przestrzenno-organizacyjnych warunków realizacji celów i zadań w sporcie. 

3. Orientacja na uwarunkowania i psychospołeczne aspekty uczestnictwa w sporcie, 

determinowanego takimi zmiennymi, jak: płeć, wiek, wykształcenie, status 

ekonomiczny, stan zdrowia, styl życia, umiejętności ruchowe, dostępność obiektów, 

urządzeń i sprzętu, uwarunkowania środowiska naturalnego, wsparcie społeczne, 

moda, oddziaływanie mediów. Mnogość czynników determinujących uczestnictwo 

w sporcie (zarówno wyczynowym, jak i amatorskim), a także fakt, że sport jest 

działaniem dobrowolnym człowieka, podejmowanym często w czasie wolnym, 

powoduje, iż w pracy z uczestnikiem sportu konieczne są: indywidualizacja 

realizowanych zadań, przygotowanie zawodowe w zakresie komunikacji 

i motywowania do sportu, dbanie o atmosferę i atrakcyjność zajęć/procesu 

treningowego, a także działania edukacyjno-wychowawcze. 

4. Orientacja na efekt uczestnictwa w sporcie –zdrowie i/lub poziom sportowy –

obejmująca działania ukierunkowane na promocję zdrowego stylu życia oraz 

prewencję pierwotną i wtórną chorób niezakaźnych poprzez regularną aktywność 

fizyczną, a także działania ukierunkowane na współzawodnictwo w danym sporcie. 

5. Orientacja na aspekty wspomagające działalność zawodową w sporcie, obejmująca 

korzystanie z osiągnięć nauki oraz innych wspomagających obszarów (np. medycyny, 

fizjoterapii, dietetyki). W sporcie kwalifikowanym także działania organizacyjne poza 

procesem szkolenia sportowego, działania socjalno-bytowe i kontrolę jakości pracy. 

Z punktu widzenia prac nad SMKS należy zauważyć, że każdy z wymienionych 

wyznaczników wskazuje też różne obszary, funkcje i role, których potrzebuje 

trener/instruktor w realizacji zajęć w zależności od ich rodzaju, uczestników czy np. stopnia 

zaawansowania. Przykładowo: 
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 orientacja na czynności warunkujące realizację zajęć lub proces treningowy w sporcie 

obejmuje m.in. diagnozowanie do uczestnictwa w sporcie, które realizowane jest 

częściowo przez specjalistów z zakresu medycyny, 

 orientacja na metody, formy, środki stosowane w zajęciach lub w procesie 

treningowym w sporcie wskazuje m.in. na przedmioty i urządzenia, a także czasowo- 

-przestrzenno-organizacyjne warunki realizacji celów i zadań w sporcie, które 

wymagają wsparcia kompetencjami z zakresu przygotowania odpowiedniego do 

potrzeb uczestników sportu sprzętu czy zwierząt, obiektów lub terenów, 

 orientacja na uwarunkowania i psychospołeczne aspekty uczestnictwa w sporcie 

wskazuje m.in. na konieczność motywowania do uczestnictwa w sporcie, w czym 

często uczestniczą dziennikarze i komentatorzy sportowi popularyzujący daną 

dyscyplinę za pośrednictwem mediów, ale również na konieczność 

zindywidualizowania realizowanych zadań wskazuje udział w tym procesie 

specjalistów z różnych dziedzin, np. psychologii czy dietetyki, 

 orientacja na efekt uczestnictwa w sporcie – zdrowie i/lub poziom sportowy 

w przypadku współzawodnictwa sportowego – otwiera obszary związane np. z jego 

organizacją czy zapewnieniem jakości rywalizacji, 

 orientacja na aspekty wspomagające działalność zawodową w sporcie wprost 

wymienia dziedziny już powyżej wskazane, ale również wskazuje obszar badawczy 

czy zarządzanie organizacją i dyscypliną sportową. 

 

Krok 2. Identyfikacja ról i funkcji zawodowych istotnych dla sektora sportu 

 

Zbudowana na podstawie analizy danych w Kroku 1, uzupełniana o dane wiedzy własnej 

ekspertów współtworzących mapę, baza danych została wstępnie uzupełniona 

o zidentyfikowane role zawodowe funkcjonujące na rynku pracy w sektorze sportu, 

z uwzględnieniem nowych trendów w obszarze sportu oraz powiązań z innymi sektorami. 

Zostały także przeprowadzone badania jakościowe metodą indywidualnych wywiadów 

pogłębionych.  

Celem przeprowadzenia wywiadów było zweryfikowanie i pokazanie zależności pomiędzy 

efektami uczenia się nabytymi w trakcie treningu sportowego przez młodego 

sportowca/zawodnika a efektami uczenia się koniecznymi do realizacji późniejszych zadań 

zawodowych, niezwiązanych z zawodowym uprawianiem sportów wyczynowych. Łącznie 

przeprowadzono 11 pogłębionych wywiadów indywidualnych (IDI) ze sportowcami, 

realizującymi różne zadania zawodowe po zakończeniu lub w trakcie kariery sportowej, 

w większości nadal związane z tematyką/obszarem sportu. 

Wywiady były prowadzone w oparciu o półustrukturyzowany scenariusz (scenariusz 

wywiadów oraz notatki stanowią załącznik do raportu końcowego), który obejmował 

następujące główne obszary pytań badawczych: 

Krok 2

•Zidentyfikowanie standardowych stanowisk/ról zawodowych (w tym profesji)
[org. OCCUPATIONAL MAP]



1. Jak długo trwała/trwa kariera sportowa? Jeśli została już zakończona, to dlaczego? 

Jakie kompetencje/umiejętności zostały dzięki niej nabyte?  

2. Jak wygląda przebieg kariery zawodowej respondenta? Jakie czynności/zadania 

zawodowe wykonywał i wykonuje? Co zmotywowało go do takich wyborów? Czy miały 

na to wpływ doświadczenia z kariery sportowej? 

3. Czy w realizowanych czynnościach/zadaniach zawodowych przydatne są 

kompetencje/umiejętności nabyte w trakcie kariery sportowej? Które i w jaki sposób? 

Dlaczego? 

4. Jakie inne kompetencje/umiejętności były potrzebne, żeby móc realizować obecne 

zadania zawodowe? W jaki sposób były nabywane/uzupełniane? Z jakim efektem? 

5. Jak wyglądają historie zawodowe innych sportowców znanych respondentom? Jak 

poradzili sobie ich znajomi? Jak rozumiane jest pojęcie dwutorowej kariery zawodnika? 

6. Jakie nowe zadania zawodowe w sektorze sportu się pojawiają? Kto je realizuje? Jakie 

funkcje/role byłyby jeszcze przydatne? 

W związku z różnymi historiami respondentów powyższe pytania były dostosowywane 

w trakcie wywiadu do konkretnej osoby, zachowując ogólny kierunek pytań badawczych.  

Poniżej przedstawiono krótkie podsumowanie wypowiedzi respondentów 

w poszczególnych obszarach tematycznych. 

Ad. 1. Przebieg kariery sportowej i ukształtowane w jej trakcie cechy/umiejętności 

W badaniu wzięło udział 4 mężczyzn i 7 kobiet, uprawiających sport zawodniczo od 

dzieciństwa przez 10 do prawie 30 lat, przy czym jedna z osób nadal jest zawodnikiem 

kadry narodowej. Wśród trenowanych dyscyplin znajdowały się: kajakarstwo, lekka 

atletyka, pływanie, gimnastyka sportowa, tenis ziemny, łyżwiarstwo figurowe, sztuki walki. 

Najczęstszymi powodami zakończenia kariery sportowej, wskazywanymi przez 

respondentów, były: podjęcie studiów, kontuzje uniemożliwiające dalsze uprawianie sportu 

wyczynowego, założenie rodziny oraz potrzeby ekonomiczne. Wszyscy respondenci są 

aktywni zawodowo, znaczna część godziła karierę sportową z edukacją formalną, 

a niektórzy również z pracą zawodową. Na pytanie dotyczące umiejętności nabytych 

świadomie lub nieświadomie w trakcie uprawiania sportu uczestnicy wywiadów najczęściej 

wskazywali umiejętności: podejmowania i realizowania samodzielnych działań i decyzji, 

zarządzania sobą w czasie, planowania i organizowania zadań, rozwiązywania problemów, 

współpracy z ludźmi, komunikowania się z otoczeniem, w tym autoprezentacji, 

wypowiadania się i współpracy z mediami, ale także posiadanie wiedzy o prowadzeniu 

procesu treningowego czy podstawowej wiedzy fizjologicznej. 

Ad. 2. Respondenci wybrali różne ścieżki zawodowe, niektórzy kilkakrotnie już je zmieniali 

lub pełnią kilka funkcji/ról zawodowych w różnych dziedzinach, w większości związanych 

ze sportem. Są to zarówno najbliższe zawodnikom obszary sportu, tj. prowadzenie treningu 

sportowego w uprawianej dyscyplinie sportu lub parasportu, prowadzenie treningu 

personalnego, prowadzenie szkoleń dla trenerów z różnych dziedzin, działalność 

w organizacji sportowej, prowadzenie własnych klubów lub szkółek sportowych, 

sędziowanie w uprawianej dyscyplinie sportowej, jak również obszary wspierające 

zawodników: dietetyka sportowa, psychologia sportowa, fizjoterapia, fizjologia. Kilka osób 

zdecydowało się na karierę naukową, prowadząc zajęcia na uczelniach lub badania 

naukowe w dziedzinach dedykowanych sektorowi sportu. Częstym kierunkiem rozwoju 
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zawodowego jest również popularyzowanie sportu w ramach dziennikarstwa sportowego 

poprzez wydawanie periodyków lub prowadzenie portali o tematyce sportowej, 

organizowanie imprez sportowych, pozyskiwanie sponsorów na wydarzenia lub dla 

sportowców. Respondenci prowadzą też własne firmy dystrybuujące odzież/obuwie 

sportowe i inne produkty dla sportowców, jeden z nich zajmuje się teleinformatyczną 

obsługą zawodów sportowych, a także programowaniem aplikacji wykorzystywanych 

w sporcie. Spoza obszarów sportowych jeden z respondentów pracuje w zawodzie 

architekta. 

Jako główne powody wyboru takich kierunków zawodowych respondenci podawali: 

zainteresowanie jednym z przedmiotów szkolnych i predyspozycje w jego kierunku, 

zainteresowania pozasportowe, chęć połączenia drogi zawodowej z pasją sportową, 

nawiązanie współpracy z organizacją sportową w trakcie kariery sportowca, chęć 

promowania swojej dyscypliny sportowej, ale też podpowiedzi trenera lub namówienie do 

współpracy przez znajomych. 

Ad. 3. W zależności od pełnionych ról zawodowych respondenci wskazywali różne 

umiejętności nabyte w trakcie kariery pomocne w pracy zawodowej. Najczęściej ponownie 

były wymieniane te identyfikowane w trakcie pierwszego pytania, ale również pojawiały się: 

rozumienie problemów sportowca, znajomość zasad funkcjonowania organizacji 

sportowej, znajomość organizacji imprez sportowych, znajomość środowiska sportowego 

i kontakty wśród sponsorów, znajomość zasad technicznych i regulaminów 

obowiązujących w rywalizacji w danej dyscyplinie sportu, znajomość potrzeb zawodników 

w trakcie rywalizacji w danej dyscyplinie sportu czy umiejętność doboru sprzętu, 

wyposażenia, odzieży, obuwia i innych niezbędnych elementów wyposażenia. O ile na 

pytanie, czy można pełnić daną rolę zawodową w sporcie bez wskazywanych 

doświadczeń, respondenci odpowiadali w większości twierdząco, o tyle podkreślali, że 

poznanie sektora sportu od wewnątrz bardzo pomaga w realizacji w nim zadań 

zawodowych. Te informacje były szczególnie pomocne przy próbie wyodrębnienia w 

opisach potencjalnych kwalifikacji wspólnych zestawów kompetencji możliwych do 

wykorzystania w różnych rolach zawodowych w poszczególnych obszarach 

funkcjonalnych sportu. 

Ad. 4. W celu uzupełnienia kompetencji potrzebnych w wybranych ścieżkach karier 

zawodowych respondenci podejmowali najczęściej naukę na uczelniach wyższych, nie 

tylko sportowych. Dotyczy to w szczególności osób pracujących w innych obszarach, 

np. w dietetyce czy w psychologii sportu niż tych związanych z prowadzeniem treningu 

sportowego. W obszarze prowadzenia treningu sportowego najczęstszym sposobem 

uzupełnienia kompetencji jest ukończenie studiów wyższych na kierunkach wychowanie 

fizyczne lub sport, a także kursy i szkolenia dla instruktorów i trenerów. Respondenci 

zazwyczaj wskazywali, że mimo posiadania już własnych doświadczeń są zadowoleni 

z podjęcia tych form uzupełnienia swoich kompetencji. Niestety podkreślali również 

trudności związane z połączeniem nauki w ramach edukacji formalnej z kariera sportową, 

czasem byli zmuszeni przerwać naukę lub zmienić uczelnię. 

Ad. 5. Respondenci byli również pytani o to, jak radzą sobie ich znajomi z grona 

sportowców, jakie drogi rozwoju zawodowego wybrali. Oprócz ról zawodowych pełnionych 

przez samych respondentów wskazywanych było sporo obszarów spoza sektora sportu, 



np. w obszarze bankowości, medycyny (nie medycyny sportu), IT, PR, grafiki 

komputerowej, również prowadzenie własnej firmy, np. gastronomicznej. Z obszaru sportu 

wskazywane były projektowanie obiektów sportowych czy zarządzanie obiektem 

sportowym.  

Ad. 6. W kontekście różnych funkcji wspierających prowadzenie treningu sportowego 

respondenci wymieniali m.in.: psychodietetyka, psychologa sportu, dietetyka, 

fizjoterapeutę, organizowanie startów krajowych i/lub zagranicznych (menedżerowie), 

budowanie wizerunku sportowca, budowanie wizerunku w social media, sparingpartnera, 

choreografa, pozyskiwanie sponsorów dla sportowców, producentów sprzętu, 

analizowanie wyników sportowców – badaczy naukowych. 

Przeprowadzone badania jakościowe potwierdziły większość założeń metodologicznych 

wskazanych w koncepcji, jak również pokazały szerokie możliwości wykorzystywania 

kompetencji nabytych podczas kariery zawodniczej w późniejszej pracy zawodowej 

w wielu obszarach funkcjonalnych sektora sportu i powiązanych ze sportem. 

Przyjęcie jako punktu wyjścia do analizy ścieżek edukacyjnych i zawodowych umiejętności 

zawodników pozwoliło na szerokie spojrzenie na sektor sportu i jego potrzeby 

kompetencyjne. Mimo że zrezygnowano z pierwotnego założenia postawienia w punkcie 

centralnym mapy zawodnika i projektowania ścieżek kariery pod kątem wykorzystania jego 

potencjału, to jednak właśnie dzięki temu założeniu zidentyfikowano najwięcej możliwości 

rozwoju w sektorze. Uwzględniając jednak powszechność sportu oraz wnioski z rozmów 

z ekspertami w trakcie prac nad SMKS, uznano, że SMKS powinna mieć charakter 

inkluzywny i pokazywać możliwości rozwoju dla wszystkich chętnych do nabycia nowych 

i wykorzystania posiadanych kompetencji oraz zakotwiczenia swojej kariery w różnych 

podobszarach sektora sportu lub obszarach wspierających sektor sportu. Rozszerzenie 

wizji budowania ścieżek kariery w sektorze sportu pokazało również zawodnikom 

i trenerom, będącym nadal główną grupą docelową SMKS, większe możliwości 

w budowaniu ich kariery zawodowej w oparciu o posiadane kompetencje.  

Krok 3. Określenie czynności/zadań zawodowych wykonywanych w ramach 

zidentyfikowanych ról/funkcji zawodowych 

 

W stosunku do zidentyfikowanych w poprzednich krokach ról zawodowych w ramach prac 

eksperckich zostały określone kluczowe czynności/zadania zawodowe, uwzględniające 

minimalny stopień samodzielności osób je wykonujących oraz zakres odpowiedzialności 

związany z ich realizacją. Zostały również określone wstępne relacje między nimi oraz 

wstępny początkowy zakres kompetencji związanych ściśle ze sportem. W tym kroku 

rozpoczęto prace nad wstępną listą kwalifikacji i potencjalnych kwalifikacji uporządkowaną 

według podobieństwa realizowanych zadań zawodowych. 

Krok 3

•Określenie czynności/zadań zawodowych wykonywanych na danych stanowiskach
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Krok 4. Doprecyzowanie podobszarów i sektorów powiązanych z sektorem sportu 

 

Już na etapie tworzenia SRKS stwierdzono, że w sektorze funkcjonują różne grupy ról 

zawodowych, w tym kadra sportu, zawodnicy, sędziowie, działacze sportowi, 

menedżerowie sportu, personel wspierający. Jednocześnie ze względu na priorytet 

uporządkowania kwalifikacji związanych z realizacją zajęć sportowych i procesu 

treningowego w sporcie zdecydowano, że SRKS będzie punktem odniesienia dla tych 

kwalifikacji, a w przyszłości zostaną podjęte prace nad jej rozszerzeniem o kolejne 

obszary.  

Analiza danych źródłowych, konsultacje z ekspertami oraz przeprowadzone wywiady 

indywidualne wyraźnie pokazały, że sektor sportu obejmuje znacznie większą liczbę 

obszarów aktywności zawodowej niż te ujęte w SRKS, bez których – co istotne – nie może 

funkcjonować. Również analiza obecnych karier zawodowych sportowców pokazała 

różnorodność możliwości rozwijania swoich umiejętności zawodowych poza głównym  

obszarem prowadzenia treningu sportowego, ale z wykorzystaniem umiejętności nabytych 

w trakcie kariery sportowej. Stąd też w ramach prac nad Sektorową Mapą Kwalifikacji 

zostały przeanalizowane również inne obszary sektora sportu, zidentyfikowane 

potencjalne kwalifikacje oraz zweryfikowana możliwość odnoszenia ich do obecnej SRKS. 

Ostatecznie na SMKS zostały wyróżnione następujące obszary funkcjonalne w sporcie: 

01. prowadzenie treningu sportowego 

02. zapewnienie jakości rywalizacji 

03. rozwój kompetencji kadr szkoleniowych 

04. wspieranie treningu sportowego 

05. organizacja wydarzeń sportowych 

06. zarządzanie w sporcie 

07. komunikacja marketingowa w sporcie. 

Dyskusja nad wyodrębnieniem obszarów, nazewnictwem, a także wpisaniem w nie 

kwalifikacji i potencjalnych kwalifikacji była jedną z trudniejszych wśród grona 

eksperckiego. Po pierwsze, istnieją rozbieżne poglądy na to, czy to są jeszcze obszary 

sportu. Po drugie, nie są jeszcze sprecyzowane definicje wszystkich sektorów, 

np. zarządzania – nie do końca więc wiadomo, gdzie są granice pomiędzy zarządzaniem, 

marketingiem a komunikacją marketingową i w którym z nich powinny znaleźć się 

potencjalne kwalifikacje związane np. z organizacją wydarzeń sportowych. Rozstrzyganie 

Krok 4

•Sprecyzowanie podobszarów/podsektorów)
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tego typu kontrowersji wymaga konsultacji z ekspertami innych sektorów, co w ramach 

tego projektu nie było możliwe. Po trzecie, pokazując potencjalne ścieżki rozwoju dla 

zawodników, można znaleźć powiązania z każdym z sektorów, np. IT (programowanie gier 

sportowych czy aplikacji wpierających organizację zawodów) czy budowlanym 

(projektowanie obiektów sportowych). Podczas dyskusji stwierdzono jednak, że tego typu 

potencjalne kwalifikacje nie mają bezpośredniej relacji z prowadzeniem treningu ani zajęć 

sportowych, a umiejętności nabyte w trakcie kariery sportowej są pomocne w wykonywaniu 

tego typu zadań zawodowych, jednak ich nie determinują. 

W tym kroku zostały poddane analizie również wyznaczniki sektorowe zdefiniowane 

w SRKS oraz – przy okazji dyskusji dotyczącej obszarów funkcjonalnych w sektorze sportu 

– grupy stanowisk/ról zawodowych, istotne z punktu widzenia realizacji kariery dwutorowej 

zawodników/szkoleniowców, ale realizowane poza sektorem sportu.  

 

3.2.2. Opracowanie listy kwalifikacji i potencjalnych kwalifikacji do 
wykorzystania w pracach nad Sektorową Mapą Kwalifikacji 

Krok 5. Określenie wymaganych kompetencji dla zidentyfikowanych czynności 

i zadań zawodowych 

W odniesieniu do wskazanych obszarów funkcjonalnych sektora oraz realizowanych w ich 

ramach czynności i zadań zawodowych zostały zidentyfikowane najważniejsze 

kompetencje konieczne do realizacji czynności/zadań zawodowych z wykorzystaniem już 

istniejących opisów kwalifikacji i kwalifikacji będących w procesie włączania kwalifikacji do 

ZSK, a także przeprowadzonych wywiadów, efektów analizy desk research oraz wiedzy 

własnej ekspertów sektora. 

Pogrupowanie zadań w ramach obszarów funkcjonalnych sektora oraz zidentyfikowanych 

ról/funkcji zawodowych pozwoliło na utworzenie ponad 80 kwalifikacji i potencjalnych 

kwalifikacji z określeniem niezbędnych kompetencji potrzebnych do ich realizacji. 

Uwzględniono w niej również potencjalne kwalifikacje wynikające z opisów zdefiniowanych 

wyznaczników sektorowych, głównie zorientowane na czynności warunkujące realizację 

zajęć lub proces treningowy oraz związane z działalnością wspomagającą zadania 

instruktorów i trenerów zarówno w ramach sportu wyczynowego, jak i powszechnego. 

Uwzględniono również kwalifikacje zorientowane na metody, formy, środki stosowane w 

sporcie oraz psychospołeczne aspekty uczestnictwa w sporcie. Charakter wybranych 

kwalifikacji/potencjalnych kwalifikacji w ramach nowych podobszarów sektora sportowego, 

zasadniczo nieprzewidzianych w SRKS, jest bardzo zróżnicowany. Ich różnorodność 

manifestuje się również w poziomach SRKS i PRK.  

Krok 5
•Określenie wymaganych kompetencji dla poszczególnych czynności i zadań zawodowych

[org. COMPETENCE FRAMEWORK/OCCUPATIONAL STANDARDS]
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Krok 6. Budowanie listy kwalifikacji i potencjalnych kwalifikacji wraz z ich opisem 

W ramach tego kroku opracowano wstępne, syntetyczne opisy kwalifikacji i potencjalnych 

kwalifikacji, odnoszące się do najważniejszych kompetencji określonych w Kroku 5, 

zgrupowanych we wstępnie utworzone kwalifikacje i potencjalne kwalifikacje.  

Powstała wstępna lista kwalifikacji/potencjalnych kwalifikacji wraz z ich syntetycznym 

opisem, pozwalającym na zidentyfikowanie zależności, relacji i hierarchii między nimi 

w płaszczyźnie pionowego przyrostu kompetencji.  

Opracowana lista została zweryfikowana podczas panelu eksperckiego, którego 

uczestnikami byli eksperci z różnych obszarów i typów sportu, a następnie przedstawiona 

do dyskusji i akceptacji Instytutu Badań Edukacyjnych. 

W tworzeniu listy uwzględniono: 

  wszystkie kwalifikacje funkcjonujące w ZSK, 

  wszystkie potencjalne kwalifikacje, co do których wnioski o włączenie do ZSK zostały 

złożone i są na różnym etapie rozpatrywania, a wnioski o włączenie kwalifikacji były 

dostępne publicznie, 

 pozostałe zidentyfikowane potencjalne kwalifikacje, które nie obejmują stanu 

zastanego, ale są wskazówką co do zapotrzebowania na nowe kwalifikacje 

i kompetencje dla rynku edukacyjnego, szerokiej oferty zajęć sportowych czy rozwoju 

zawodowego w sektorze sportu, 

 ze względu na dużą liczbę potencjalnych kwalifikacji o zbliżonym charakterze 

utworzono tzw. agregaty kwalifikacji pełnych lub agregaty potencjalnych kwalifikacji 

cząstkowych. 

Ograniczony czas projektu, a także konieczność konsultacji z ekspertami z innych 

sektorów przy tworzeniu potencjalnych kwalifikacji wraz z opisami sprawiły, że opracowana 

lista, będąca podstawą prac nad mapą kwalifikacji, nie jest listą zamkniętą. W efekcie na 

SMKS znajdują się również tzw. białe plamy, czyli istotne dla sektora sportu zestawy 

kompetencji wymagające dalszych prac. Również mnogość dyscyplin sportowych, a tym 

samym kwalifikacji związanych z prowadzeniem treningu sportowego, uzasadniała 

utworzenie tzw. agregatów potencjalnych kwalifikacji rynkowych w tym obszarze, 

pozostawiając decyzję o ich utworzeniu podmiotom związanym z konkretnymi 

dyscyplinami. 

Zidentyfikowane kompetencje, które nie stanowią kwalifikacji w ZSK, zostały pogrupowane 

w główne obszary zawodowe, odnoszące się do jak najbardziej uniwersalnych dla 

poszczególnych dyscyplin sportowych umiejętności. Przykładowo: kompetencje 

menedżera obiektów sportowych zostały opisane na takim poziomie ogólności, aby można 

je było stosować w obiektach sportowych dotyczących każdej dyscypliny sportu 

(np. stadion piłkarski lub pływalnia).  

Krok 6

•Budowanie kwalifikacji i ich syntetyczny opis
[org. GUIDE TO QUALIFICATIONS AND LEARNING OUTCOMES]



Pierwotnie zakładano, że opisy zostaną dokonane w formie maksymalnie pięciu zdań, a ich 

podstawą będą nazwy zestawów efektów uczenia się ujęte w już opisanych kwalifikacjach, 

włączonych do ZSK lub w procesie włączania. Analiza poszczególnych kwalifikacji 

w trakcie prac nad listą wykazała, że zamknięcie się w pięciu zdaniach, które wskazują na 

trzon kompetencji, należy zweryfikować. Największą trudnością w realizacji tego założenia 

była różnorodność strukturalna, językowa i terminologiczna opisów kwalifikacji rynkowych 

w sektorze. Ostatecznie założono, że zdania opisujące kwalifikacje/potencjalne 

kwalifikacje powinny odnosić się do pięciu kluczowych zadań zawodowych, 

wykorzystujących zdefiniowane efekty uczenia się – ten element zawarty jest 

w standardzie opisu kwalifikacji w części dotyczącej syntetycznej charakterystyki efektów 

uczenia się. Na jego podstawie dokonano próby utworzenia tzw. słownika kluczowych 

zwrotów z użyciem czasowników operacyjnych, który określałby zestaw kompetencji 

koniecznych do realizacji poszczególnych zadań, a tym samym identyfikował tę część 

efektów uczenia się, która jest wykorzystywana w różnorodnych 

kwalifikacjach/potencjalnych kwalifikacjach. 

Zgodnie z założeniem wybór kwalifikacji i potencjalnych kwalifikacji/zestawu kompetencji 

miał pozwolić również na identyfikację powiązań poziomych pomiędzy nimi oraz 

zbudowanie możliwych ścieżek karier i ścieżek edukacyjnych, nie tylko w obrębie jednej 

dyscypliny/specjalizacji, ale również między kwalifikacjami/potencjalnymi kwalifikacjami 

z różnych obszarów funkcjonalnych. W trakcie prac nad listą i opisami kwalifikacji/ 

potencjalnych kwalifikacji rozpoznano jednak kilka istotnych trudności.  

1. Opis kwalifikacji w ZRK –brak opisów dla kwalifikacji pełnych z obszaru szkolnictwa 
wyższego oraz pełnych i cząstkowych z obszaru szkolnictwa zawodowego. 

2. Utrudnienia w dostępie do wniosków o włączenie kwalifikacji rynkowej – w stosunku 
do czterech potencjalnych kwalifikacji rynkowych, o których wiadomo, że zostały 
złożone wnioski o ich włączenie do ZSK, nie udało się tych wniosków pozyskać; zostały 
umieszczone na liście kwalifikacji/potencjalnych kwalifikacji bez opisów i nie 
uwzględniono ich na SMKS. 

3. Kwalifikacje pełne z obszaru szkolnictwa wyższego – nie tylko brak ich opisów w ZRK, 
ale również są one trudne do pozyskania z uczelni wyższych. Dodatkowo można 
pozyskać co najwyżej sylabusy, w których efekty kształcenia zdefiniowane są na 
bardzo ogólnym poziomie, nieodnoszącym się jednoznacznie do faktycznych efektów 
uczenia się nabywanych na danych kierunku studiów.  

4. Różnorodność językowa, terminologiczna i strukturalna stosowana przez 
poszczególne podmioty zgłaszające wnioski o włączenie kwalifikacji rynkowych do 
ZSK w opisach syntetycznych kwalifikacji, jak też niespójności w nazwach zestawów 
efektów uczenia się utrudniły bądź też uniemożliwiły powiązanie zastanych kwalifikacji 
bez ingerencji w ich treść i strukturę.  

5. Różny poziom szczegółowości i ogólności kwalifikacji (głównie zastanych) wzbudzał 
też wątpliwości ekspertów co do ich faktycznej celowości, ale ich ujęcie było konieczne 
i zgodne z założeniem projektu.  

Trudności te zostały rozpoznane zarówno przez eksperta wykonawczego, jak 

i opiniujących ekspertów w trakcie panelu eksperckiego. Eksperci wskazywali również na 

różne rozwiązania i poszerzenie listy, przy czym w założonym harmonogramie projektu 

i konieczności wypracowania konsensusu wśród ekspertów nie zawsze było to możliwe. 

Ostatecznie lista kwalifikacji/potencjalnych kwalifikacji, będąca podstawą prac nad 

Sektorową Mapą Kwalifikacji w Sporcie, liczy aż 114 pozycji. Zgodnie z intencją lista oddaje 
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możliwie najpełniejszy obraz pełnych i cząstkowych kwalifikacji/potencjalnych kwalifikacji 

(identyfikowanych pojedynczo oraz połączonych z tymi o zbliżonych efektach uczenia 

w agregaty), które występują w sektorze sportu oraz w innych sektorach wspierających 

sport. Lista z pewnością uwzględnia specyfikę sportu, co potwierdza jego szerokie ujęcie, 

wykraczające poza SRKS. Ma na celu ułatwić rozwój kariery zawodowej, w tym edukacji 

osobom zatrudnionym w sektorze, planującym zatrudnienie poprzez nabywanie nowych 

lub efektywne wykorzystanie posiadanych kompetencji.  

Wstępnie na etapie koncepcji planowano uwzględnienie również kwalifikacji przyszłości 

(np. związanych z e-sportem), w których można się rozwijać. Natomiast w trakcie prac, 

na etapie identyfikowania i określania funkcji i ról zawodowych oraz precyzowania 

czynności i zadań zawodowych uznano, że potencjalne kwalifikacje związane np.  

z e-sportem, projektowaniem gier komputerowych czy także architekturą obiektów 

sportowych nie będą wyodrębniane na tym etapie projektu mapy z następujących 

przyczyn: 

 e-sport potraktowano jako dyscyplinę sportu. Miejsce na kwalifikację związaną 

z uprawianiem e-sportu lub prowadzeniem procesu treningowego w e-sporcie jest 

ujęte w zagregowanych opisach potencjalnych kwalifikacji zawodnika lub 

instruktora/trenera w dowolnej dyscyplinie sportu,  

 przykładowa potencjalna kwalifikacja architekta obiektów sportowych lub projektanta 

ubrań sportowych nowych technologii są osadzone w całości w innym sektorach, 

a kompetencje sportowe, znajomość dyscyplin sportowych czy organizacji treningów 

i współzawodnictwa sportowego albo nie są niezbędne i szczególnie istotne, albo 

wystarczają w dużym stopniu ogólności i są możliwe do zdobycia drogą konsultacji 

branżowych.   

Mimo wielu wątpliwości co do brzmienia nazw skróconych i tego, czy faktycznie oddają 

charakter kwalifikacji, uznano, że ich pozostawienie przy nazwach kwalifikacji na SMKS 

jest pomocne w poruszaniu się po mapie w celu weryfikowania przez użytkowników 

właściwego zrozumienia danej kwalifikacji. Nie zmieniano nazw skróconych kwalifikacji 

zastanych ani też nie dodawano ich tam, gdzie nie występowały. Tworzono natomiast 

nazwy skrócone dla pozostałych potencjalnych kwalifikacji rynkowych, ale tylko tam, gdzie 

uznano, że będą pomocne w identyfikacji kwalifikacji. Nie stosowano nazw skróconych, 

których nazwy potencjalnych kwalifikacji są wystarczająco precyzyjnie określone.  

Konkludując, można uznać, że lista i stworzona na jej podstawie mapa są aktualne na czas 

powstania, mają charakter otwarty i możliwe, a także wskazane jest dodawanie 

i uaktualnianie o kolejne kwalifikacje włączane stopniowo do ZSK oraz potencjalne, które 

staną się ważne dla sektora.  

3.2.3. Opracowanie wstępnej wersji sektorowej mapy kwalifikacji 

W celu realizacji tego zadania zespół ekspercki wstępnie pogrupował kwalifikacje 

z uwzględnieniem progresji w danej grupie kwalifikacji. Dokonał także: 

 wstępnego rozmieszczenia kwalifikacji/potencjalnych kwalifikacji na SMKS 

z uwzględnieniem poziomów SRKS/PRK, 



 pogrupowania kwalifikacji/potencjalnych kwalifikacji w ramach obszarów 

funkcjonalnych sportu oraz grup dyscyplin/specjalizacji w ramach poszczególnych 

obszarów, 

 identyfikacji zależności pomiędzy kwalifikacjami i potencjalnymi kwalifikacjami 

w oparciu o zdefiniowane zadania zawodowe i kompetencje, wskazane 

w syntetycznych opisach, 

 powiązania z innymi sektorami (bez wskazywania powiązania z konkretną kwalifikacją, 

jej poziomem i opisem), 

 wstępnego projektu graficznego sektorowej mapy kwalifikacji, uwzględniającego 

hierarchiczną strukturę kompetencji oraz ról zawodowych w sektorze wraz 

z określeniem ścieżek edukacyjnych i możliwych ścieżek karier zawodowych. 

Wstępna SMKS przyjęła postać tabelaryczną i graficzną z interaktywnie zwizualizowanymi 

połączeniami/relacjami pomiędzy kwalifikacjami i potencjalnymi kwalifikacjami oraz ich 

agregatami.  

Na wstępnym projekcie SMKS zostało ujętych 114 kwalifikacji/potencjalnych kwalifikacji i w 

tym dodatkowo zaznaczone/zidentyfikowane pola wskazujące miejsce dla potencjalnych 

kwalifikacji, które funkcjonują w środowisku w danym obszarze działalności (np. różne 

kwalifikacje psychologa sportu) bądź mogą zafunkcjonować (asystent trenera na drugim 

poziomie SRKS – przewidziany w SRKS). 

Mapa pokazała też brak pewnych kwalifikacji rynkowych, których nie zidentyfikowano 

w trakcie prac nad listą. Do takich można zaliczyć np. stopnie żeglarskie i motorowodne, 

przy czym obszar tych kwalifikacji jest reprezentowany przez potencjalną kwalifikację 

rynkową „Nauczanie kierowania jachtem motorowodnym”, będącą w procesie włączania 

do ZSK. Można też wskazać brak ratowników WOPR i GOPR, jednak ten obszar 

kwalifikacji wiąże się z sektorem opieki zdrowotnej, który jest reprezentowany na mapie. 

Sektorowa Mapa Kwalifikacji w przyszłości ma być tworzona w oparciu o zawartość ZRK, 

wszystkie kwalifikacje, które zostaną włączone do ZSK, będą się na niej pojawiać. Należy 

podkreślić, że z uwagi na napięty harmonogram projektu, jego pilotażowy charakter, 

wielokrotnie brak dostępnych opisów w języku efektów uczenia się, a także powiązania 

z kompetencjami z innych sektorów wiarygodna identyfikacja niektórych kwalifikacji była 

bardzo utrudniona, wręcz niemożliwa.   

3.2.4. Recenzja sektorowej mapy kwalifikacji 

Wstępnie opracowana Sektorowa Mapa Kwalifikacji została skonsultowana z ekspertami, 

w tym członkami Rady ds. Kompetencji Sektora Sportowego, a następnie przekazana 

do zewnętrznej recenzji. 

Recenzent, Pan dr hab. Hubert Makaruk, prof. AWF w swojej opinii podkreślił znaczenie 

sektora sportu jako mającego szczególne znaczenie dla realizacji polityk publicznych, 

wykraczających znacząco poza ten obszar, w szczególności dotyczących rozwoju kapitału 

ludzkiego i kapitału społecznego. Opinia została przygotowana w kontekście przyjętych 

celów opracowania projektu SMKS, która ma być skutecznym i komplementarnym 

narzędziem komunikacji między systemami kształcenia i rynkiem pracy w sektorze sportu. 

Ma również przyczynić się do podniesienia transparentności systemu kwalifikacji, przy 

zachowaniu różnorodności instytucji kształcących, form i treści kształcenia oraz 

wspomagać się uczenie przez całe życie poprzez przenoszenie osiągnięć i wskazywanie 
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nowych ścieżek rozwoju zawodowego. W recenzji podkreślono również, iż do mapy, 

oprócz kwalifikacji/potencjalnych kwalifikacji związanych bezpośrednio ze szkoleniem 

sportowym w dyscyplinach sportu wyczynowego lub z formami aktywności fizycznej 

podejmowanymi w ramach sportu powszechnego, włączono nowe podobszary sektora 

sportowego, w ramach których pojawiły się kwalifikacje zasadniczo nieprzewidziane 

w SRKS. Charakter tych „kwalifikacji” jest bardzo zróżnicowany, a zestawy efektów 

uczenia się są głównie zorientowane na wspomaganie działalności w sporcie. Pan dr hab. 

H. Makaruk uznał tak szerokie i komplementarne ujęcie kwalifikacji w sporcie, które ma za 

zadanie ułatwić rozwój kariery zawodowej, w tym edukacji w sektorze sportu przede 

wszystkim poprzez efektywne wykorzystanie już nabytych kompetencji, za inicjatywę 

ważną i potrzebną. Zaakcentował również efekt podjętych działań, które stanowią źródło 

już uporządkowanej wiedzy. 

W dalszej części recenzji Autor skoncentrował się na trudnościach, na które już wcześniej 

wskazał zespół ekspercki. Przyjęta metodologia tworzenia SMKS i wyodrębniania 

przenaszalnych zestawów kompetencji, słuszna z punktu widzenia założeń ZSK, również 

w opinii H. Makaruka się nie sprawdziła. Ma na to wpływ przede wszystkim fakt, iż obecne 

kwalifikacje, z uwagi na to, iż tworzone są przez różne podmioty i dotyczą odmiennych 

podobszarów sektora, są terminologicznie niespójne i opisane niejednolitym językiem. 

Jednocześnie zaznaczył konieczność standaryzacji np. opisów efektów uczenia się w 

sektorze, nadającej spójność i jednolitość systemowi, a także stworzenia struktury 

umożliwiającej w prosty sposób planowanie ścieżki zawodowej czy edukacyjnej, 

obejmującej moduły o uniwersalnym charakterze. 

W wyniku uwag i wskazówek zawartych w recenzji wprowadzono szereg zmian w zakresie 

merytorycznym i wizualnym mapy: 

 Stworzono przenaszalne elementy modułowych zestawów efektów uczenia się, które 

nie są identyczne, ale zbieżne w większej części. Stworzono je tylko dla wybranych 

pozostałych potencjalnych kwalifikacji bez naruszania struktury i opisów zastanych 

kwalifikacji. Stanowią wzór/propozycję przenaszalnych modułów, bo dotyczą dopiero 

co zidentyfikowanych, syntetycznie opisanych (bez dostępu do szczegółowych 

i pełnych opisów efektów uczenia się), więc mogą podlegać zmianie i modyfikacji.   

 Powyższe działanie pozwoliło ustalić relacje i powiązania pomiędzy kwalifikacjami 

i potencjalnymi kwalifikacjami, a tym samym nanieść ścieżki rozwoju w poziomie, 

pionie i międzysektorowo. 

 W celu zwiększenia przejrzystości i ułatwienia poruszania się po różnych ścieżkach 

SMKS dokonano zmiany wizualizacji. 

Powyższe działania pozwoliły uwzględnić słuszne uwagi recenzenta, który jednocześnie 

stworzył podstawę głębszych zmian w stosunku do przyjętych założeń metodologicznych. 

Powiązania między kwalifikacjami i potencjalnymi kwalifikacjami powinny, według 

pierwotnego założenia, następować w oparciu o kluczowe zestawy efektów uczenia się 

w nich wyodrębnione oraz o poziom w ramie dla danej kwalifikacji lub potencjalny poziom 

w przypadku zestawu kompetencji niebędących kwalifikacją. Jak wcześniej wskazano, 

założenie to zostało zmodyfikowane ze względu na napotkane trudności w tworzeniu 

połączeń między kwalifikacjami zastanymi, jak również zaznaczono w recenzji, czyli 



włączonymi do ZSK oraz wnioskowanymi o włączenie. Początkowo podjęto próbę łączenia 

kwalifikacji od dołu do góry, czyli skatalogowanie kwalifikacji i przypisanie im kluczowych 

zestawów efektów uczenia się. Chciano zidentyfikować tożsame lub podobnie brzmiące 

zestawy uczenia się z różnych kwalifikacji. Zaniechano jednak procesu łączenia 

poziomego zastanych kwalifikacji ze względu na terminologiczną i językową niespójność 

opisów kwalifikacji, co powodowało, że zadanie było niemożliwe do wykonania bez 

ingerencji w opisy. Stworzono zatem wzorcowe zestawy efektów uczenia się jako 

uniwersalne przenaszalne moduły, spójne terminologicznie i strukturalnie, jako propozycje 

tworzenia możliwych połączeń między potencjalnymi kwalifikacjami w konstrukcji 

trójpłaszczyznowej i pokazania, że docelowo można opisywać kwalifikacje w sposób 

jednoznacznie prezentujący przenaszalne zestawy kompetencji. 

 

3.3. Etap III – Podsumowanie prac, opracowanie wniosków 
i raportu końcowego 

W ramach etapu III opracowana została ostateczna wersja SMKS, z uwzględnieniem uwag 

Recenzenta, która jest produktem końcowym tego etapu.  

Drugim produktem jest niniejszy raport końcowy, podsumowujący całość prac nad SMKS 

oraz – w kolejnym rozdziale – obejmujący wnioski i rekomendacje, przede wszystkim dla 

podmiotów sektorowych, dotyczące wykorzystania SMKS, jak również dla innych sektorów 

i podmiotów odpowiedzialnych za wdrażanie ZSK, w kontekście opracowania kolejnych 

map i napotkanych trudności. 

Również w kolejnym rozdziale przedstawiono możliwości wykorzystania mapy sektorowej 

przez indywidualnych użytkowników. 

3.3.1. Ostateczny projekt SMKS 

Zgodnie ze wskazówkami zawartymi w recenzji SMKS na etapie budowania ostatecznego 

projektu SMKS zweryfikowano metodologię tworzenia powiązań między kwalifikacjami 

i potencjalnymi kwalifikacjami, aby spełnić cel przenoszenia efektów uczenia się przy 

nabywaniu nowych kompetencji i wskazania potencjalnych ścieżek rozwoju edukacyjnego 

i zawodowego, nie tylko w wymiarze pionowym, lecz również poziomym. 

 Porzucono pomysł poziomego łączenia kwalifikacji włączonych do ZSK 

i wnioskowanych o włączenie w oparciu o zastane opisy. Ich niespójność i brak 

modułowego charakteru wymagałyby analizy na poziomie pojedynczych efektów 

uczenia się lub nawet kryteriów ich weryfikacji. To z kolei wymagałoby ponownej 

dyskusji w grupie eksperckiej oraz modyfikacji już zastanych treści, co z kolei zarówno 

ze względów formalnych, jak i czasowych nie było w ramach tego projektu możliwe.  

 W ramach potencjalnych, nieopisanych dotąd kwalifikacji wyodrębniono zestawy 

kompetencji, które są przenaszalne pomiędzy różnymi kwalifikacjami na danym 

poziomie ramy, zarówno w ramach tego samego obszaru funkcjonalnego, jak 

i pomiędzy tymi obszarami – w ten sposób wykazano również znaczenie kompetencji 

specyficznych dla sektora sportu, nabywanych w trakcie kariery zawodniczej lub pracy 

trenerskiej w kluczowych dla sportu kwalifikacjach pochodzących z innych sektorów.  
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 Wyodrębnione w ten sposób przenaszalne moduły mogą być również wskazówką dla 

podmiotów opisujących w przyszłości kolejne kwalifikacje rynkowe. 

W efekcie przyjętych rozwiązań, mimo początkowych problemów, pokazano 

trójpłaszczyznowość SMKS w kontekście: 

 rozwoju na tym samym poziomie ramy – np. możliwość rozwijania swoich kompetencji 

poprzez rozszerzanie o kolejne dyscypliny sportu na tym samym poziomie ramy. Istotą 

tych powiązań jest zbliżony charakter poszczególnych dyscyplin, ale jedynie w 

zakresie rekreacyjnym i często spotykanym w rzeczywistości (np. 

narciarstwo/snowboard), 

 progresu na wyższe poziomy ramy – rozwój poprzez przechodzenie na kolejne wyższe 

poziomy kwalifikacji w danej ich dziedzinie, np. Prowadzenie procesu treningowego z 

kiteboardingu na poziomie 4 do Projektowanie procesu dydaktycznego w 

kiteboardingu na poziomie 6; w płaszczyźnie pionowej zostały zidentyfikowane 

potencjalne kwalifikacje, które pokazują progres na wszystkich poziomach SRKS. 

Istotna była tu identyfikacja przenaszalnych zestawów efektów uczenia się lub ich 

części. Zestawy te nie są równoważne w 100%, lecz zbliżone, ale można je 

wykorzystać w znaczącej części w innej kwalifikacji, są więc modułem do przeniesienia 

w trakcie kolejnych etapów rozwoju edukacyjnego lub zawodowego, 

 rozwoju z uwzględnieniem kompetencji z innych sektorów – w tej płaszczyźnie zostały 

wskazane powiązania z innymi sektorami. Z punktu widzenia specyfiki sektora sportu 

ta płaszczyzna jest kluczowa, ponieważ pozwala, zwłaszcza zawodnikom, ich 

rodzicom, jak również trenerom/instruktorom, pokazać pełne spektrum możliwości 

rozwoju zawodowego – przykładowo częstym kierunkiem uzupełniającym 

kompetencje sportowe jest dziennikarstwo (sektor komunikacji marketingowej 

w sporcie), kompetencje menedżerskie (zarządzanie w sporcie) czy też fizjoterapia 

(wspieranie treningu sportowego). 

Na SMKS kwalifikacje/potencjalne kwalifikacje lub ich agregaty pogrupowane są w ramach 

obszarów funkcjonalnych: po lewej stronie mapy graficznej umieszczone zostały 

kwalifikacje sektora sportu, głównie ukierunkowane na prowadzenie zajęć lub procesu 

treningowego w sporcie wraz z rozwojem kadry trenerskiej, natomiast po prawej pokazane 

są kwalifikacje związane z działalnością wspomagającą zadania instruktorów, trenerów i 

zawodników. Prawa strona SMKS to również powiązanie z innymi sektorami, 

w szczególności zarządzania i marketingu, komunikacji marketingowej, opieki zdrowotnej 

czy transportu wodnego. 

Baza mapy jest stworzona w pliku Excel wraz z wyszukiwarką, a jej graficzna forma została 

zaprezentowana w programie PowerPoint. Dodatkowo użyteczność mapy zwiększa 

instrukcja/legenda poruszania się po mapie oraz wyszukiwarka kwalifikacji/potencjalnych 

kwalifikacji, które pomagają odnaleźć dostępne kwalifikacje w sektorze i możliwości 

rozwoju. 

3.3.2. Podsumowanie prac w kontekście przyjętych założeń 
metodologicznych 

Projekt SMKS spełnia główne założenia metodologiczne koncepcji opracowania 

sektorowej mapy kwalifikacji: 



 uwzględniono wszystkie kwalifikacje włączone do ZSK oraz potencjalne kwalifikacje 

na różnym etapie wnioskowania o włączenie; w odróżnieniu od SRKS, SMKS 

uwzględnia też inne podobszary sektora sportu, które zasadniczo w SRKS nie były 

przewidziane, 

 mapa nie tylko pokazuje stan zastany, ale przewiduje otwartą drogę dla potencjalnych 

kwalifikacji, które z sektorem nieodłącznie się wiążą. Potencjalne kwalifikacje mają 

charakter zróżnicowany, ich charakter jest głównie zorientowany na wspomaganie 

działalności sportowej: arbiter sportowy, sędzia, edukator rozwoju trenerów lub sektora 

sportowego (coach developer), fizjolog sportu, psycholog sportu, analityk sportowy, 

rzeczoznawca, menedżer imprez sportowych, dziennikarz sportowy i też zawodnik 

oraz wiele innych. 

Przygotowany projekt SMKS uwzględnia oraz szeroko i komplementarnie ujmuje 

kwalifikacje pojawiające się w sporcie. SMKS ułatwia budowanie ścieżki kariery poprzez 

doskonalenie zawodowe na tym samym poziomie SRKS lub możliwą zmianę tego 

poziomu. SMKS jest narzędziem, które ma służyć osobom ze środowiska sportowego, 

w tym byłym zawodnikom, którzy posiadają już specjalistyczną wiedzę, a także wszystkim 

innym osobom, które chciałyby rozwijać swoją karierę zawodową w sporcie. 

Opracowana SMKS jest bazą wiedzy i czytelnych połączeń między kwalifikacjami 

i potencjalnymi kwalifikacjami funkcjonującymi w sektorze sportu i wspomagającymi sport.  

W stosunku do przyjętych założeń metodologicznych: 

1. Zastosowanie Modelu Siedmiu Kroków pozwoliło na szersze spojrzenie na sektor 

sportu i identyfikację kompetencji w oderwaniu od wcześniej funkcjonujących zawodów 

i stanowisk. 

2. Współpraca z ekspertami dostarczyła wniosków nie tylko w zakresie realizacji tego 

projektu, ale również w kontekście dalszych, przyszłościowych prac nad 

uporządkowaniem kompetencji w sektorze. W trakcie opracowania przeprowadzono 

dodatkowe konsultacje zaproponowanych rozwiązań w ramach sześciu paneli 

eksperckich. Materiały poddawano jednocześnie również konsultacjom z ekspertami 

sektora. 

3. Badania jakościowe dostarczyły niezbędnych informacji co do faktycznego rozwoju 

zawodowego i wykorzystania w nim kompetencji nabywanych w trakcie realizacji 

procesu treningowego. Pomogły również wskazać te zestawy kompetencji, które mogą 

być wykorzystywane w różnych kwalifikacjach i potencjalnych kwalifikacjach, także 

w powiązaniu z kompetencjami z innych sektorów. 

4. Obszar zarządzania w sporcie został wyodrębniony i wskazano w nim kompetencje 

specyficzne dla sektora sportu oraz kompetencje z zakresu zarządzania. W inny 

sposób niż dotychczas identyfikowano zadania i czynności zawodowe w tym obszarze. 

5. Analiza danych zastanych dostarczyła licznych informacji o różnorodnych 

kompetencjach potrzebnych w sporcie i ich znaczeniu nie tylko dla tego sektora. 

6. Wybór listy kluczowych kwalifikacji/potencjalnych kwalifikacji objął szerokie spektrum 

zadań koniecznych do osiągnięcia celów sportowych, realnych i adekwatnych do 

potrzeb rynku pracy. 

7. Pozasportowe zainteresowania zawodników mogą być realizowane również 

w sektorze sportu, a SMKS pokazuje różnorodne możliwości w tym zakresie. 

8. Grupowanie kompetencji pozwoliło uporządkować je w główne obszary funkcjonalne 

sportu, jednocześnie wskazując na brakujące potencjalne kwalifikacje. 

9. Zidentyfikowano zależności, powiązania i relacje między kwalifikacjami. 

10. Uzyskano trójpłaszczyznowy charakter SMKS. 

11. Pokazano ścieżki edukacyjne w kontekście realizowanych zadań zawodowych. 
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4. Rekomendacje dla podmiotów sektorowych 

dotyczące wykorzystania mapy oraz przedstawienie 

możliwości wykorzystania mapy sektorowej przez 

indywidualnych użytkowników 

4.1. Wnioski i rekomendacje dla dalszych prac nad narzędziami 
ZSK 

 Czas na realizację projektu (5,5 miesiąca) na wykonanie tak skomplikowanej 

i obszernej pracy był bardzo krótki i nie pozwolił na sprawdzenie różnych wariantów 

opracowania mapy. 

 SMKS jest na pewno dobrym prototypem mapy dla innych sektorów i odpowiednim 

punktem wyjścia do dalszych prac rozwojowych nad narzędziami ZSK, w tym mapami 

sektorowymi. 

 W celu powiązania różnorodnych kwalifikacji konieczne jest zachowanie standardu, 

leżącego u podstaw idei ZSK, czyli modułowego charakteru zestawów efektów uczenia 

się, dających możliwość kumulowania i przenoszenia osiągnięć pomiędzy 

kwalifikacjami, także z różnych sektorów.  

 Ważne jest opracowanie standardów budowy kwalifikacji tzw. międzysektorowych – w 

przypadku sektora sportu dobrym przykładem są kwalifikacje dotyczące prowadzenia 

pracy psychologicznej w sporcie i jej superwizji (psychologowie sportu). Ostatecznie 

proponowane w trakcie prac nad listą kwalifikacji i wstępną SMKS kwalifikacje zostały 

zaznaczone jako konieczne do dalszych prac, od podstaw, w które powinni być 

zaangażowani eksperci z obszaru psychologii. Należy również podkreślić, że podstawą 

tych kwalifikacji są kwalifikacje pełne, czyli dyplomy ukończenia (obecnie jednolitych) 

studiów magisterskich na kierunku psychologia (VII poziom PRK), natomiast w 

sektorze sportu wyróżnia się 3 poziomy potencjalnych kwalifikacji cząstkowych o 

różnym poziomie kompetencji.  

 Z założenia SMKS powinna być „żywym bytem”, dynamicznie zmieniającą się 

panoramą potencjalnych kwalifikacji włączanych do ZSK, z których obecnie na 

pozytywne rozpatrzenie czekają 43 wnioski o włączenie kwalifikacji do ZSK. Może 

zmieniać się również obraz pozostałych potencjalnych kwalifikacji wspierających sport 

oraz relacji i hierarchii między nimi. Aktualny prototyp SMKS obejmuje stan aktualny 

na dzień jej przygotowania i jest wskazówką dotyczącą kierunku dalszych, bardziej 

zautomatyzowanych prac. 

 W przypadku podejmowania prac na automatyzacją procesów tworzenia map 

sektorowych, odzwierciedlających zawartość ZRK, wydaje się konieczne jego 

uporządkowanie: wprowadzenie standardów opisów kwalifikacji rynkowych, 

wymagające modułowego charakteru tych opisów (np. na wzór kwalifikacji pełnych 

i cząstkowych z obszaru szkolnictwa branżowego), a także wprowadzenie pełnych 

opisów kwalifikacji pełnych i cząstkowych z obszaru szkolnictwa branżowego. 

 Znacznie większym problemem jest uporządkowanie kwalifikacji pełnych na poziomie 

szkolnictwa wyższego, a także specjalizacji w ramach kwalifikacji pełnych, które nie są 

odzwierciedlane na dyplomach, a mają bardzo często kluczowy wpływ na 

wykorzystanie danej kwalifikacji na rynku pracy. Rekomenduje się zatem ustanowienie 

organu, który zajmie się porządkowaniem kwalifikacji w szkolnictwie wyższym. Jest też 
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propozycją dla szkół wyższych zrewidowania swoich programów i rewizji efektów 

kształcenia. Prace nad SMKS bowiem ukazały, że obecny sposób prezentowania 

oferty edukacyjnej szkolnictwa wyższego jest całkowicie nieczytelny dla jej adresatów, 

nie ma także możliwości pozyskania aktualnej wiedzy na jej temat z żadnego 

publicznego rejestru. Dodatkowo – ustawowe przyzwolenie na traktowanie każdego 

kierunku na każdej uczelni jako odrębnej kwalifikacji pełnej jest sprzeczne 

z podstawowym założeniem ZSK, w którym kwalifikacja potwierdza, że dana osoba 

posiada określone w niej efekty uczenia się niezależnie od sposobu i miejsca ich 

nabycia. Rezultatem takich zapisów i działań w szkolnictwie wyższym jest rosnąca 

popularność kwalifikacji rynkowych, akceptujących różne formy uczenia się, 

elastycznie i szybko dostosowujących do potrzeb rynku pracy. 

4.2. Rekomendacje dla podmiotów sektorowych 

Punktem wyjścia do sformułowania celów i koncepcji opracowania SMKS było założenie: 

 o szczególnym charakterze sektora sportu, 

 o potrzebie rozwoju kompetencji w obszarze organizacji i zarządzania sportem, 

 o potrzebie opracowania narzędzia wspierającego wdrażanie ZSK, 

 o faktycznym rozwoju SRKS i potrzebie opracowania narzędzia wspierającego dalszy 

rozwój ramy i praktyczne jej wykorzystanie, 

 o potrzebie dwutorowego rozwoju kariery zawodnika i pokazania możliwości 

przekwalifikowania się po zakończeniu kariery zawodniczej, zatrzymania w sektorze 

sportu osób posiadających specjalistyczną wiedzę i umiejętności oraz kompetencje 

społeczne nabywane od najmłodszych lat rozwoju zawodowego, 

 o znaczeniu kompetencji menadżerskich. 

Z punktu widzenia podmiotów funkcjonujących w sektorze sportu SMKS: 

 SMKS zbiera w jednym miejscu i pokazuje mnogość kwalifikacji i kwalifikacji 

potencjalnych sektora oraz wspierających sektor, jak też zapotrzebowanie 

na różnorodność charakteru kompetencji, a także poziom zaawansowania 

ujawniających się poprzez różny poziom/potencjalny poziom ramy kwalifikacji. 

 Przy jednoczesnym pokazaniu specyfiki i różnorodności kompetencji wypełniających 

sektor SMKS wskazuje też jednoznacznie na duże zapotrzebowanie i rozwój 

kwalifikacji, które stanowią jego trzon, tj. związanych z prowadzeniem zajęć aktywności 

fizycznej i treningu sportowego. Potwierdzają to dane statystyczne (wspomniane 

w poprzednim rozdziale) o wielomilionowej rzeszy trenerów i instruktorów oraz 

o rosnącym zapotrzebowaniu na wykwalifikowane kadry. Jest to trend europejski. 

SMKS stanowi rekomendację dla podmiotów sektorowych w nieustającej pracy nad 

rozwojem kwalifikacji trenerskich. 

 W zakresie rozwoju kwalifikacji zorientowanych na prowadzenie zajęć i treningu SMKS 

ujawnia dużą dynamikę wnioskowanych i włączanych kwalifikacji, szczególnie tych 

w sporcie powszechnym. Uwidacznia też, jak wiele miejsca poświęcono na mapie 

kwalifikacjom związanym z prozdrowotną rolą aktywności fizycznej, zgodnym ze 

światowymi trendami podejścia do sportu jako formy profilaktyki zdrowotnej. Należy się 

spodziewać dalszego rozwoju w tym zakresie i pojawiania się nowych tzw. 

prozdrowotnych kwalifikacji. 



 SMKS pozwala oszacować skalę potencjalnych rynkowych kwalifikacji (całe prawa 

strona mapy). Wskazuje, jakie jest zapotrzebowanie sektora sportu na kompetencje 

wspierające trenerów, zawodników, osoby ćwiczące rekreacyjnie w realizacji ich 

celów.  Jest formą zachęty dla podmiotów innych sektorów, aby wypełnić te miejsca 

właściwymi kwalifikacjami. 

 SMKS jest pod tym względem inspirująca i rozwojowa. Jest wysoce prawdopodobne, 

że będą pojawiać się nowe obszary, a także zapotrzebowanie na nowe kompetencje, 

np. „przyszłościowe”, jeszcze niezidentyfikowane na tym etapie, które mogą zapewnić 

kolejne, nieprzewidziane aktualnie na mapie sektory. 

 W odpowiedzi na duże zapotrzebowanie na kompetencje menedżerskie SMKS może 

być zachętą do aktualizacji o takie kwalifikacje zapewniające zestawy efektów uczenia 

się, które bardziej odpowiadają na zapotrzebowanie rynku komercyjnego sektora 

sportu. 

 SMKS pomaga zarządzać kwalifikacjami, wyszukiwać luk kompetencyjnych 

w sektorze, a także inicjować nowe ścieżki rozwoju. Jest to otwarta droga dla 

potencjalnych kolejnych kwalifikacji odpowiadających na potrzeby rynku edukacyjnego 

i poszerzanie oferty zajęć sportowych. 

 SMKS pokazuje potencjalne ścieżki rozwoju w płaszczyźnie pionowej na bazie 

posiadanych kompetencji i płaszczyźnie międzysektorowej. Jest też początkiem 

i wzorcem możliwości rozwoju poziomego i międzysektorowego. 

 SMKS pomaga zainspirować inne sektory do wykorzystania kompetencji sportowych 

w swoich obszarach. 

 SMKS w obecnym wydaniu jest dobrym punktem wyjścia do dalszych prac 

rozwojowych nad mapą i kwalifikacjami. Zastane kwalifikacje w obecnym kształcie nie 

pomagają w większości przypadków w integrowaniu efektów uczenia się i ich 

przenoszeniu w procesie nabywania nowych kwalifikacji. 

 Dla Rady mapa może być pomocnym narzędziem, aby podjąć dyskusję nad 

standaryzacją opisów kwalifikacji – nie tylko tych nowo włączanych do ZSK, ale też 

tych funkcjonujących. Zgodnie z Ustawą o ZSK nie rzadziej niż raz na 10 lat przypada 

termin dokonywania przeglądu przez ministra właściwego kwalifikacji funkcjonującej 

w ZSK. 

 Przydatne byłoby stworzenie wzorcowych zestawów efektów uczenia się dla tych, 

które się powtarzają w różnych kwalifikacjach. Wnioskodawca mógłby je wykorzystać 

i potem łatwiej byłoby te zestawy efektów przenosić między kwalifikacjami. 

 Link do mapy mógłby znajdować się w Zaleceniach dla podmiotów wnioskujących 

o włączenie kwalifikacji rynkowych do ZSK (w załącznikach do tych zaleceń) 

z sugestią, aby wnioskodawca odnalazł na mapie obszar, w którym powinna być 

ulokowana jego kwalifikacja, i wskazał potencjalne elementy wspólne z usytuowanymi 

już kwalifikacjami. Z jednej strony będzie to uczyło wnioskodawców czytania mapy, 

a z drugiej może zwiększy spójność systemu. 

 SMKS może ułatwić spełnienie wymagań określanych w dokumentach rządowych. 

 Pokazując już zidentyfikowane ścieżki rozwoju, stanowi ułatwienie dla związków 

sportowych oraz innych podmiotów opisywania kwalifikacji, budowania programów 

rozwoju, licencjonowania i certyfikowania kadry sportowej, w tym projektowania 

efektywnych szkoleń. 
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 Wskazówki dotyczące standaryzacji opisów kwalifikacji i tworzenia modułowych, 

przenaszalnych zestawów efektów uczenia się może być ułatwieniem dla 

potencjalnych Instytucji Certyfikujących w projektowaniu procesów walidacji 

i certyfikacji w poszczególnych obszarach/typach kwalifikacji. 

 

4.3. Możliwości wykorzystania SMKS dla użytkowników 
indywidualnych 

Sektorowa Mapa Kwalifikacji dla sektora sportu daje następujące możliwości: 

 czytelnie pokazuje możliwości przekwalifikowania się po zakończeniu kariery 

zawodniczej, 

 podkreśla możliwość dwutorowego rozwoju kariery zawodnika,  

 może być istotną wskazówką szczególnie dla dzieci, młodzieży i ich rodziców przy 

podejmowaniu decyzji o rozwoju osobistym i zawodowym, z uwzględnieniem własnych 

predyspozycji, 

 dzięki czytelnym ścieżkom rozwoju może spowodować zatrzymanie w sektorze sportu 

osób posiadających specjalistyczną wiedzę, umiejętności oraz kompetencje 

społeczne, nabywane od najmłodszych lat na dalszych etapach rozwoju zawodowego, 

 pomaga pracodawcom w filtrowaniu kandydatów na podstawie posiadanych 

„kwalifikacji” i ich przydatności na wykonywane stanowisko pracy, 

 umożliwia w szybki i obrazowy sposób identyfikację i porównanie kwalifikacji krajowych 

i międzynarodowych, 

 pomaga pracownikom w planowaniu ścieżki kariery w sektorze sportowym 

na podstawie posiadanych kwalifikacji, 

 pomaga uczniom, studentom i sportowcom w zaplanowaniu ścieżki edukacji i kariery 

zawodowej i zdobywaniu pożądanych kwalifikacji, 

 pomaga w zapewnieniu właściwego rozwoju kadry sportowej, w szczególności 

trenerskiej i instruktorskiej, 

 zapewnia właściwej jakości „kwalifikacje” kadry trenerskiej i instruktorskiej, a także 

innych pracowników wspierających uprawianie sportu, którzy budują zaufanie 

społeczne i motywują do podejmowania aktywności sportowej i rekreacyjnej; to z kolei 

przyczynia się do poprawy stanu zdrowia i samopoczucia społeczeństwa. 



5. Załączniki 

5.1. Lista kwalifikacji i potencjalnych kwalifikacji wykorzystana do 
prac nad mapą wraz z ich opisem (w odrębnym pliku) 

5.2. Sektorowa Mapa Kwalifikacji w Sporcie (w odrębnych plikach) 

5.3. Raporty cząstkowe dokumentujące prace i SMKS 
(w odrębnych plikach) 
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