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 Od 2013 r. zawód trenera sportu wyczynowego przestał być zawodem 
wymagającym nabywania uprawnień 

 Jednym z celów Programu Rozwoju Sportu do roku 2020 jest 
zwiększenie dostępności wysoko wykwalifikowanych kadr w sporcie 

 Potrzeba podnoszenia kwalifikacji przez trenerów sportu wyczynowego 
wynika m.in. z braku wystarczających kompetencji trenerów 

 Polskie związki sportowe powinny wprowadzić autonomiczne systemy 
nadawania licencji trenerskich  

Dlaczego podjęliśmy kontrolę? 01 



Czy istniejący system kształcenia i doskonalenia zawodowego trenerów 
sportu wyczynowego zapewnia wykwalifikowaną kadrę?  

 Czy Minister Sportu i Turystyki określił politykę dotyczącą kształcenie                   
i doskonalenia zawodowego trenerów sportu wyczynowego?  

 Czy polskie związki sportowe zatrudniają trenerów sportu 
wyczynowego zgodnie z obowiązującym prawem, w tym                         
w szczególności zgodnie z ustalonym poziomem wiedzy?  

 Czy środki przekazane polskim związkom sportowym na trenerów 
sportu wyczynowego  zostały wydatkowe prawidłowo? 

 Czy istnieje współpraca pomiędzy AWF a związkami sportowymi 
dotycząca kształcenia i doskonalenia zawodowego trenerów 
sportowych i jakie są efekty tej współpracy?  

Co kontrolowaliśmy? 02 



 
 Ministerstwo Sportu i Turystyki 

 Instytut Sportu-Państwowy Instytut Badawczy 

 6 Akademii Wychowania Fizycznego  

 6 polskich związków sportowych 

 W trybie art. 29  ust. 1 pkt 2 lit f. ustawy o NIK pozyskano  informacje 
od: 

– 31 polskich związkach sportowych  zakresie spraw dotyczących 
nadawania uprawnień trenerskich   

– 36 szkół wyższych (innych niż Akademie Wychowania Fizycznego)  
w zakresie prowadzenia  studiów podyplomowych dla trenerów 
sportu wyczynowego 

Kogo kontrolowaliśmy? 03 



Stwierdzony stan – uzyskiwanie uprawnień  
trenera sportu wyczynowego  04 

Źródło: Opracowanie własne NIK. 
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 Polityka Ministra Sportu i Turystyki w latach 2015–2018  w zakresie 
kształcenia i doskonalenia trenerów sportu wyczynowego ograniczała 
się do finansowania doskonalenia zawodowego 

 W trakcie prac nad ustawą „deregulacyjną” Minister: 

– nie odniósł się merytorycznie do nowych zasad uzyskiwania 
kwalifikacji trenera lub instruktora sportu 

– nie przeprowadził konsultacji wewnątrzresortowych  

– nie zasięgał opinii polskich związków sportowych, uczelni wyższych 
oraz Instytutu Sportu 

– nie skorzystał z wiedzy i doświadczenia środowiska sportowego 
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 W latach 2015–2017  Minister nie współpracował z akademiami 
wychowania fizycznego w zakresie kształcenia trenerów – efekt 
obniżenia w ustawie deregulacyjnej wymaganego wykształcenia 
(z wykształcenia wyższego do średniego) 

 Minister nie weryfikował spełniania przez trenerów kadry narodowej 
obowiązku uczestnictwa w 2017 r. w zajęciach „Akademii Trenerskiej” 

 Minister realizował proces podnoszenia kwalifikacji przez 
dofinansowanie polskich związków sportowych i organizację 
„Akademii Trenerskiej” 

 Minister aktywnie współpracował z polskimi związkami sportowymi 
na rzecz upowszechnienia i wdrożenia idei autonomicznych systemów 
licencyjnych nadawania kwalifikacji trenerskich w sporcie 
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 Po deregulacji, w jednym z sześciu skontrolowanych pzs nie przyjęto 
regulaminu nadawania uprawnień trenerskich; 90% związków  
nie objętych kontrolą przyjęło autonomiczne regulaminy     

 W latach 2015–2017 na AWF w przypadku 1/3 sportów olimpijskich  
nie kształcono wyspecjalizowanych trenerów  

 W dwóch  pzs objętych kontrolą w regulaminach licencyjnych brak było 
wymogu systematycznego doskonalenia zawodowego trenerów;  
w połowie  związków nie objętych kontrolą również nie wprowadzono 
wymogu systematycznego doskonalenia trenerów 

 W latach 2015–2018 liczba trenerów w skontrolowanych pzs wzrosła  
o 12%; w pzs nie objętych kontrolą wzrosła prawie dwukrotnie (1,8) 



Stwierdzony stan – liczba licencjonowanych trenerów  
w skontrolowanych polskich związkach sportowych  
w roku 2015 i 2018 
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Źródło: Opracowanie własne NIK. 

Mapa uczelni (publicznych i niepublicznych)  
prowadzących kształcenie na kierunku sport lub kultura fizyczna 
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 Liczba absolwentów w AWF ze specjalizacją trenerską spadła o 12,8%, 
co może skutkować brakiem wystarczającej liczby wykwalifikowanej 
kadry trenerskiej w sporcie wyczynowym 

 Po pięciu latach od deregulacji zawodu trenera i instruktora sportu, 
władze połowy skontrolowanych AWF krytycznie wypowiadają się  
o uwolnieniu zawodów trenera i instruktora sportu, podkreślając brak 
narzędzi do oceny jakości kompetencji osób wykonujących ten zawód 

 Wszystkie AWF zawarły z pzs porozumienia/umowy dotyczące 
kształcenia lub doskonalenia zawodowego trenerów sportu 
wyczynowego 



Ocena ogólna (1) 11 

Funkcjonujący w latach 2015–2018 system kształcenia  
i doskonalenia zawodowego trenerów sportu wyczynowego 
nie zapewniał w pełni wykwalifikowanej kadry trenerskiej, 
pomimo wzrostu liczby zatrudnionych trenerów. Wynikało to  
z niewystarczającej współpracy pomiędzy AWF a pzs  
w zakresie kształcenia przyszłych trenerów, a także było 
następstwem ustawy deregulacyjnej.  
W trakcie prac nad projektem ww. ustawy deregulacyjnej 
Minister Sportu i Turystyki nie odniósł się merytorycznie do 
nowych zasad uzyskiwania kwalifikacji trenera. Nie zasięgał 
opinii pzs i uczelni wyższych. Przy tak istotnych zmianach 
Minister powinien wyrażać stanowisko środowiska 
sportowego oraz zabiegać o prawidłowy kształt systemu 
kwalifikowania trenerów mając na względzie bezpieczeństwo 
zawodników. 



Ocena ogólna (2) 12 

W latach 2014/2015–2016/2017 liczba absolwentów AWF 
ze specjalizacją trenerską zmalała o około 13%. Istnieje ryzyko, 
że w najbliższych latach może zabraknąć wykwalifikowanej 
kadry trenerskiej w sporcie wyczynowym.  
Minister rzetelnie przyznawał środki na zadnia związane  
z przygotowaniem zawodników kadry narodowej do udziału  
w igrzyskach olimpijskich oraz w mistrzostwach świata i Europy. 
Nieprawidłowo rozliczał poszczególne etapy realizacji „Akademii 
Trenerskiej”, a Instytut Sportu nieterminowo i nierzetelnie 
przedstawiał sprawozdania z realizacji ww. „Akademii”. 
Funkcjonujący obecnie system nadawania kwalifikacji 
trenerskich, w ocenie NIK, stwarza ryzyko że wymogi 
kwalifikacyjne określone zbyt liberalnie mogą powodować 
obniżenie jakości szkolenia i stwarzać zagrożenie dla szeroko 
rozumianego dobra zawodników, w tym ich bezpieczeństwa  
i zdrowia. 



Minister Sportu i Turystyki oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
 Podjęcie wzajemnej współpracy w zakresie opracowania planu działania  

na rzecz zwiększenia kompetencji i jakości pracy trenerów.  

Minister Sportu i Turystyki 
 Rozważenie zlecania uczelniom wyższym, po uzgodnieniu z ministrem nauki  

i szkolnictwa wyższego oraz senatem uczelni prowadzącej kształcenie  
w zakresie sportu, wykonywanie zadań w zakresie  nauczania lub kształcenia 
kadr dla potrzeb sportu. 

 Rozważenie opracowania i wprowadzenia dobrych praktyk trenerskich 
w obszarze zapewniania zawodnikom bezpieczeństwa i zdrowia podczas 
treningów. 

Rektorzy akademii wychowania fizycznego oraz Prezesi Zarządów pzs 

 Podjęcie wzajemnej ścisłej współpracy pomiędzy akademiami wychowania 
fizycznego a polskimi związkami sportowymi w zakresie kształcenia 
i doskonalenia zawodowego kadr trenerskich. 

 

 

13 Wnioski 



Minister Sportu i Turystyki: 

– Podjął działania w celu prawidłowego rozliczania umów zawartych  
z polskim związkami sportowymi, Instytutem Sportu – Państwowym 
Instytutem Sportu 

– Poinformował, że wnioski z kontroli zostaną wykorzystane  
w trwających obecnie pracach nad aktualizacją Strategii Rozwoju 
Sportu do 2020 roku 

Dyrektor Instytutu Sportu, rektorzy akademii wychowania fizycznego, 
prezesi polskich związków sportowych: 

– Zrealizowali lub poinformowali o podjęciu realizacji wszystkich 
wniosków pokontrolnych 

14 Działania po kontroli – realizacja wniosków pokontrolnych 



Najwyższa Izba Kontroli 
Departament Nauki, Oświaty 
i Dziedzictwa Narodowego 
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