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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI1)

z dnia 18 lutego 2011 r.

w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania kwalifikacji zawodowych w sporcie

Na podstawie art. 41 ust. 16 ustawy z dnia 
25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 
i Nr 151, poz. 1014) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1)  szczegółowe warunki uzyskiwania tytułów trenera 
i instruktora sportu;

2)  szczegółowe warunki uzyskiwania zgody na pro-
wadzenie kursu, w tym rodzaje dokumentów nie-
zbędnych do uzyskania tej zgody oraz wzór wnios-
ku o zatwierdzenie kursu;

3)  warunki kadrowe i organizacyjne, konieczne dla 
prawidłowego prowadzenia kursu;

4)  minimalne wymogi, jakim powinien odpowiadać 
program kształcenia;

5)  dokumenty stwierdzające posiadanie tytułów tre-
nera i instruktora sportu, wzory tych dokumentów, 
podmioty obowiązane do ich wydawania oraz 
podmiot obowiązany do prowadzenia ewidencji 
tych dokumentów.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1)  ministrze — rozumie się przez to ministra właści-
wego do spraw kultury fizycznej; 

2)  ustawie — rozumie się przez to ustawę z dnia 
25 czerwca 2010 r. o sporcie;

3)  kursie bez bliższego określenia — rozumie się 
przez to specjalistyczne kursy, o których mowa 
w art. 41 ust. 3 pkt 3, ust. 4 pkt 4, ust. 5 pkt 4 oraz 
ust. 6 pkt 2 ustawy.

§ 3. 1. Kształcenie trenerów i instruktorów sportu, 
o którym mowa w rozporządzeniu, jest organizowane 
w sportach, w których działają polskie związki sporto-
we.

2. Kształcenie, o którym mowa w ust. 1, odbywa 
się w toku studiów wyższych, studiów podyplomo-
wych lub na kursie.

§ 4. 1. Warunkiem uzyskania tytułu trenera klasy 
drugiej jest, aby:

1)  studia wyższe, o których mowa w art. 41 ust. 3 
pkt 1 ustawy, obejmowały kierunek wychowanie 

fizyczne ze specjalizacją trenerską w danym spor-
cie lub kierunek sport ze specjalizacją trenerską 
w danym sporcie, w wymiarze co najmniej 400 go-
dzin;

2)  studia podyplomowe, o których mowa w art. 41 
ust. 3 pkt 2 ustawy, w danym sporcie odbywały się 
w wymiarze co najmniej 400 godzin;

3)  kurs, o którym mowa w art. 41 ust. 3 pkt 3 ustawy, 
odbywał się w wymiarze co najmniej 400 godzin.

2. W ramach wymaganego wymiaru godzin, o któ-
rym mowa w ust. 1, konieczne jest odbycie zajęć spe-
cjalistycznych w danym sporcie w wymiarze co naj-
mniej 300 godzin.

3. Minimalne wymogi, jakim powinien odpowia-
dać program kształcenia na stopień trenera klasy dru-
giej, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 5. 1. Warunkiem uzyskania tytułu trenera klasy 
pierwszej jest, aby:

1)  kurs, o którym mowa w art. 41 ust. 4 pkt 4 ustawy, 
odbywał się w wymiarze co najmniej 60 godzin;

2)  staż, o którym mowa w art. 41 ust. 4 pkt 2 ustawy, 
był odbywany w sporcie, w którym osoba ta po-
siada tytuł trenera klasy drugiej.

2. Warunkiem uzyskania tytułu trenera klasy pierw-
szej w danym sporcie jest, aby osoba ubiegająca się 
o ten tytuł posiadała tytuł trenera klasy drugiej w tym 
sporcie.

3. Minimalne wymogi, jakim powinien odpowia-
dać program kursu na stopień trenera klasy pierwszej, 
określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 6. 1. Warunkiem uzyskania tytułu trenera klasy 
mistrzowskiej jest, aby:

1)  kurs, o którym mowa w art. 41 ust. 5 pkt 4 ustawy, 
odbywał się w wymiarze co najmniej 60 godzin;

2)  staż, o którym mowa w art. 41 ust. 5 pkt 2 ustawy, 
był odbywany w sporcie, w którym osoba ta po-
siada tytuł trenera klasy pierwszej.

2. Warunkiem uzyskania tytułu trenera klasy mi-
strzowskiej w danym sporcie jest, aby osoba ubiega-
jąca się o ten tytuł posiadała tytuł trenera klasy pierw-
szej w tym sporcie.

3. Minimalne wymogi, jakim powinien odpowia-
dać program kursu na stopień trenera klasy mistrzow-
skiej, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

1)  Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji 
rządowej — kultura fizyczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopa-
da 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania 
Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. Nr 216, poz. 1602, 
z 2008 r. Nr 24, poz. 146 oraz z 2010 r. Nr 238, poz. 1580).w
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w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania kwalifikacji zawodowych w sporciew sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania kwalifikacji zawodowych w sporcie

odpowiadać 

tytułów tre-tytułów tre-
i instruktora sportu, wzory tych dokumentów, i instruktora sportu, wzory tych dokumentów, 

wydawania oraz oraz 
prowadzenia ewidencji ewidencji 

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

— rozumie się przez to ministra właści-— rozumie się przez to ministra właści-
wego do spraw kultury fizycznej; 

— rozumie się przez to ustawę z dnia — rozumie się przez to ustawę z dnia 
25 czerwca 2010 r. o sporcie;

bliższego określenia — rozumie się określenia — rozumie się 
specjalistyczne kursy, o których mowa kursy, o których mowa 

w art. 41 ust. 3 pkt 3, ust. 4 pkt 4, ust. 5 pkt 4 oraz w art. 41 ust. 3 pkt 3, ust. 4 pkt 4, ust. 5 pkt 4 oraz 
ust. 6 pkt 2 ustawy.

§ 3. 1. Kształcenie trenerów i instruktorów sportu, § 3. 1. Kształcenie trenerów i instruktorów sportu, 
o którym mowa w rozporządzeniu, jest organizowane o którym mowa w rozporządzeniu, jest organizowane 
w sportach, w których działają polskie związki sporto-w sportach, w których działają polskie związki sporto-

Kształcenie, o którym mowa w ust. 1, odbywa Kształcenie, o którym mowa w ust. 1, odbywa 
w toku studiów wyższych, studiów podyplomo-w toku studiów wyższych, studiów podyplomo-

wych lub na kursie.wych lub na kursie.

§ 4. 1. Warunkiem uzyskania tytułu trenera klasy § 4. 1. Warunkiem uzyskania tytułu trenera klasy 
drugiej jest, aby:drugiej jest, aby:

1)  studia wyższe, o których mowa w art. 41 ust. 3 studia wyższe, 
pkt 1 ustawy, obejmowały kierunek wychowanie pkt 1 ustawy, obejmowały kierunek wychowanie 

specjalizacją trenerską w danym spor-specjalizacją trenerską w danym spor-
kierunek sport ze specjalizacją trenerską sport ze specjalizacją trenerską 

w danym sporcie, w wymiarze co najmniej 400 go-w danym sporcie, w wymiarze co najmniej 400 go-

podyplomowe, o których mowa w art. 41 podyplomowe, o których mowa w art. 41 
3 pkt 2 ustawy, w danym sporcie odbywały się 3 pkt 2 ustawy, w danym sporcie odbywały się 

w wymiarze co najmniej 400 godzin;w wymiarze co najmniej 400 godzin;

kurs, o którym mowa w art. 41 ust. 3 pkt 3 ustawy, o którym mowa w art. 41 ust. 3 pkt 3 ustawy, 
odbywał się w wymiarze co najmniej 400 godzin.odbywał się w wymiarze co najmniej 400 godzin.

2. W ramach wymaganego wymiaru godzin, o któ-W ramach wymaganego wymiaru godzin, o któ-
rym mowa w ust. 1, konieczne jest odbycie zajęć spe-mowa w ust. 1, konieczne jest odbycie zajęć spe-
cjalistycznych w danym sporcie w wymiarze co naj-cjalistycznych w danym sporcie w wymiarze co naj-
mniej 300 godzin.mniej 300 godzin.

3. Minimalne wymogi, jakim 3. Minimalne wymogi, 
dać program kształcenia na program kształcenia na 
giej, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.giej, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 5. 1. Warunkiem uzyskania tytułu trenera klasy § 5. 1. Warunkiem uzyskania tytułu trenera klasy 
pierwszej jest, aby:pierwszej jest, aby:

1)  1)  kurs, o którym mowa w art. 41 ust. 4 pkt 4 ustawy, kurs, o którym mowa w art. 41 ust. 4 pkt 4 ustawy, 
odbywał się w wymiarze co najmniej 60 godzin;odbywał się w wymiarze co najmniej 60 godzin;

2)  2)  staż, o którym mowa w art. 41 ust. 4 pkt 2 ustawy, staż, 
był odbywany był 
siada tytuł trenera klasy drugiej.

2. Warunkiem 
szej 
o ten tytuł posiadała tytuł trenera klasy drugiej w tym 
sporcie.
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1)  Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji 
rządowej — kultura fizyczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rządowej — kultura fizyczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 
rozporządzenia Prezesa Rady rozporządzenia 
da 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania da 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania 
Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. Nr 216, poz. 1602, Ministra Sportu 
z 2008 r. Nr 24, poz. 146 oraz z 2010 r. Nr 238, poz. 1580).

Elektronicznie 

podpisany przez 

Grzegorz Paczowski 

Data: 2011.03.01 
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§ 7. 1. Dorobek w pracy szkoleniowej, o którym 
mowa w art. 41 ust. 4 pkt 3 i ust. 5 pkt 3 ustawy, oce-
nia się w szczególności na podstawie zaświadczeń 
wystawionych przez polski związek sportowy, klub 
sportowy, placówkę oświatową lub szkołę wyższą. 

2. Staż pracy, o którym mowa w art. 41 ust. 4 pkt 2 
i ust. 5 pkt 2 ustawy, ocenia się w szczególności na 
podstawie świadectw pracy lub zaświadczeń wysta-
wionych przez pracodawcę.

§ 8. 1. Warunkiem uzyskania tytułu instruktora 
sportu jest, aby:

1)  studia wyższe, o których mowa w art. 41 ust. 6 
pkt 1 ustawy, obejmowały kierunek wychowanie 
fizyczne ze specjalizacją instruktorską w danym 
sporcie lub kierunek sport ze specjalizacją instruk-
torską w danym sporcie, w wymiarze co najmniej 
250 godzin;

2)  kurs, o którym mowa w art. 41 ust. 6 pkt 2 ustawy, 
odbywał się w wymiarze co najmniej 250 godzin 
i składał się z części ogólnej w wymiarze co naj-
mniej 100 godzin i części specjalistycznej w wy-
miarze co najmniej 150 godzin.

2. W części specjalistycznej kursu, o którym mowa 
w ust. 1 pkt 2, mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, 
które ukończyły część ogólną. Z obowiązku ukończe-
nia części ogólnej są zwolnione osoby posiadające dy-
plom ukończenia studiów wyższych na kierunku wy-
chowanie fizyczne lub na kierunku sport.

3. Minimalne wymogi, jakim powinien odpowia-
dać program kształcenia instruktorów sportu, określa 
załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 9. 1. Wniosek o wyrażenie zgody na prowadzenie 
kursu podpisuje osoba upoważniona do składania 
oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy.

2. Do wniosku o wyrażenie zgody na prowadzenie 
kursu dołącza się dokumenty, o których mowa 
w art. 41 ust. 10 ustawy, oraz:

1)  kopie dokumentów potwierdzających wykształce-
nie oraz przygotowanie zawodowe proponowa-
nych wykładowców wraz z pisemną zgodą tych 
osób na pracę na kursach organizowanych przez 
wnioskujący podmiot;

2)  pisemną zgodę na wykorzystanie ramowego pro-
gramu kursu wyrażoną przez osobę posiadającą 
autorskie prawa majątkowe do tego programu;

3)  kopie dokumentów o przyznaniu numerów NIP 
i REGON, gdy wnioskodawcy nadano NIP lub 
REGON.

§ 10. Wzór wniosku o zatwierdzenie kursu, o któ-
rym mowa w art. 41 ust. 13 ustawy, określa załącznik 
nr 5 do rozporządzenia. 

§ 11. 1. Kursy mogą prowadzić wyłącznie osoby 
posiadające kierunkowe wykształcenie w zakresie te-
matyki prowadzonych zajęć lub odpowiednie przygo-
towanie zawodowe, zapewniające najwyższą jakość 
kształcenia. 

2. Zajęcia specjalistyczne w danym sporcie na kur-
sie instruktora sportu prowadzą osoby posiadające co 
najmniej tytuł trenera klasy drugiej.

3. Zajęcia specjalistyczne w danym sporcie na 
kursie na stopień trenera klasy drugiej prowadzą oso-
by posiadające co najmniej tytuł trenera klasy pierw-
szej.

§ 12. Obiekty, na których są prowadzone kursy, 
muszą spełniać warunki bezpieczeństwa wynikające 
z przepisów prawa oraz uwzględniające specyfikę da-
nego sportu, a także umożliwiać przeprowadzenie za-
jęć w danym sporcie w sposób zapewniający najwyż-
szą jakość kształcenia.

§ 13. 1. Dokumentem stwierdzającym posiadanie 
tytułu trenera jest dyplom trenera, którego wzór okreś- 
la załącznik nr 6 do rozporządzenia.

2. Dokumentem stwierdzającym posiadanie tytułu 
instruktora sportu jest legitymacja instruktora sportu, 
której wzór określa załącznik nr 7 do rozporządzenia.

§ 14. 1. W przypadku uzyskania tytułów trenera lub 
instruktora sportu w toku studiów wyższych lub stu-
diów podyplomowych, dyplomy trenera i legitymacje 
instruktora sportu wydają rektorzy szkół wyższych, 
w których były prowadzone te studia. W pozostałych 
przypadkach dokumenty te wydaje minister na wnio-
sek organizatora kursu lub osoby ubiegającej się 
o wydanie dokumentów stwierdzających jej kwalifika-
cje.

2. Do wniosku o wydanie przez ministra dyplomu 
trenera lub legitymacji instruktora sportu dołącza się:

1)  kopie dokumentów stwierdzających posiadane 
wykształcenie; 

2)  zaświadczenie o ukończeniu kursu i zdaniu egza-
minu końcowego; 

3)  w przypadku dyplomu trenera klasy drugiej — ko-
pię legitymacji instruktora sportu w danym spor-
cie;

4)  w przypadku dyplomu trenera klasy pierwszej 
i klasy mistrzowskiej — kopie dokumentów stwier-
dzających posiadany staż pracy trenerskiej z odpo-
wiednim stopniem trenera oraz kopie dokumen-
tów stwierdzających dorobek w pracy szkolenio-
wej.

3. Ewidencję wydanych dyplomów trenera i legity-
macji instruktora sportu prowadzi minister.

4. Szkoły wyższe, w terminie 30 dni od dnia wyda-
nia dyplomów trenera lub legitymacji instruktora 
sportu, przesyłają ministrowi informacje zawierające 
imię, nazwisko, datę urodzenia, rodzaj dokumentu 
oraz datę wydania dyplomu lub legitymacji.w
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W części specjalistycznej kursu, o którym mowa 
w ust. 1 pkt 2, mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, w ust. 1 pkt 2, mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, 

Z obowiązku ukończe-Z obowiązku ukończe-
posiadające dy-posiadające dy-

kierunku wy-

powinien odpowia-odpowia-
instruktorów sportu, określa sportu, określa 

§ 9. 1. Wniosek o wyrażenie zgody na prowadzenie § 9. 1. Wniosek o wyrażenie zgody na prowadzenie 
upoważniona do składania upoważniona do składania 

oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy.oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy.

o wyrażenie zgody na prowadzenie o wyrażenie zgody na prowadzenie 
dokumenty, o których mowa dokumenty, o których mowa 

w art. 41 ust. 10 ustawy, oraz:

dokumentów potwierdzających wykształce-potwierdzających 
przygotowanie zawodowe proponowa-przygotowanie zawodowe proponowa-

wykładowców wraz z pisemną zgodą tych wraz z pisemną zgodą tych 
pracę na kursach organizowanych przez na kursach organizowanych 

wnioskujący podmiot;wnioskujący podmiot;

pisemną zgodę na wykorzystanie ramowego zgodę na wykorzystanie 
gramu kursu wyrażoną przez osobę posiadającą kursu wyrażoną 
autorskie prawa majątkowe do tego programu;autorskie prawa majątkowe do tego programu;

kopie dokumentów o przyznaniu numerów NIP dokumentów o przyznaniu numerów NIP 
i REGON, gdy wnioskodawcy nadano NIP lub i REGON, gdy wnioskodawcy nadano NIP lub 
REGON.REGON.

§ 10. Wzór wniosku o zatwierdzenie kursu, o któ-§ 10. Wzór wniosku o zatwierdzenie kursu, o któ-
rym mowa w art. 41 ust. 13 ustawy, określa załącznik rym mowa w art. 41 ust. 13 ustawy, określa załącznik 
nr 5 do rozporządzenia. nr 5 do rozporządzenia. 

§ 11. 1. Kursy mogą prowadzić wyłącznie osoby § 11. 1. Kursy mogą prowadzić wyłącznie osoby 
posiadające kierunkowe posiadające 
matyki prowadzonych zajęć matyki prowadzonych 
towanie zawodowe, towanie zawodowe, 
kształcenia. 

w danym sporcie na kur-w danym sporcie na kur-
prowadzą osoby posiadające co posiadające co 

najmniej tytuł trenera klasy drugiej.

3. Zajęcia specjalistyczne w danym sporcie na 3. Zajęcia specjalistyczne w danym sporcie na 
kursie na stopień trenera klasy drugiej prowadzą oso-kursie na stopień trenera klasy drugiej prowadzą oso-
by posiadające co najmniej tytuł trenera klasy pierw-by posiadające co najmniej tytuł trenera klasy pierw-

§ 12. Obiekty, na których są prowadzone kursy, § 12. Obiekty, na których są prowadzone kursy, 
warunki bezpieczeństwa wynikające bezpieczeństwa wynikające 

z przepisów prawa oraz uwzględniające specyfikę da-z przepisów prawa oraz uwzględniające specyfikę da-
a także umożliwiać przeprowadzenie za-a także umożliwiać przeprowadzenie za-

w danym sporcie w sposób zapewniający najwyż-w danym sporcie w sposób zapewniający najwyż-
szą jakość kształcenia.szą jakość kształcenia.

§ 13. 1. Dokumentem stwierdzającym posiadanie § 13. 1. Dokumentem stwierdzającym posiadanie 
tytułu trenera jest dyplom trenera, którego trenera jest dyplom trenera, 
la załącznik nr 6 do rozporządzenia.la załącznik nr 6 do rozporządzenia.

2. Dokumentem stwierdzającym 2. Dokumentem 
instruktora sportu jest legitymacja instruktora sportu jest legitymacja 
której wzór określa załącznik nr 7 do rozporządzenia.której wzór określa załącznik nr 7 do rozporządzenia.

§ 14. 1. W przypadku uzyskania tytułów trenera lub § 14. 1. W przypadku uzyskania tytułów trenera lub 
instruktora sportu w toku studiów wyższych lub stu-sportu w toku studiów wyższych lub stu-
diów podyplomowych, dyplomy podyplomowych, dyplomy 
instruktora sportu wydają instruktora sportu 
w których były prowadzone te studia. W pozostałych w których były prowadzone te studia. W pozostałych 
przypadkach dokumenty przypadkach 
sek organizatora sek organizatora 
o wydanie dokumentów stwierdzających jej kwalifika-o wydanie dokumentów stwierdzających jej kwalifika-
cje.cje.

2. Do wniosku o wydanie przez ministra dyplomu 
trenera lub legitymacji instruktora sportu dołącza się:

1)  kopie 
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§ 15. 1. Wnioski o wyrażenie zgody na prowadze-
nie kursu złożone i nierozpatrzone przed dniem wej-
ścia w życie rozporządzenia są rozpatrywane na pod-
stawie niniejszego rozporządzenia. 

2. Wnioski o zatwierdzenie programów specjali-
stycznych kursów złożone przez podmioty posiadają-
ce zgody, o których mowa w art. 88 ustawy, są rozpa-
trywane zgodnie z warunkami określonymi w tych 
decyzjach.

3. Dokumenty stwierdzające posiadanie tytułów 
trenera lub instruktora, wydane na podstawie dotych-
czasowych przepisów, zachowują ważność.

§ 16. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia.2)

Minister Sportu i Turystyki: A. Giersz

2)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządze-
niem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 czerwca 
2001 r. w sprawie kwalifikacji, stopni i tytułów zawodo-
wych w dziedzinie kultury fizycznej oraz szczegółowych 
zasad i trybu ich uzyskiwania (Dz. U. Nr 71, poz. 738, 
z 2003 r. Nr 8, poz. 93 oraz z 2006 r. Nr 124, poz. 864), któ-
re utraciło moc z dniem 16 października 2010 r. na podsta-
wie art. 93 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o spor-
cie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 i Nr 151, poz. 1014).

Załączniki do rozporządzenia Ministra Sportu 
i Turystyki z dnia 18 lutego 2011 r. (poz. 233)

Załącznik nr 1

MINIMALNE WYMOGI, JAKIM POWINIEN ODPOWIADAĆ PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STOPIEŃ TRENERA 
KLASY DRUGIEJ

Treści kształcenia w zakresie Wymiar godzin

Zajęcia specjalistyczne w danym sporcie,
w tym praktyki:

300
 30 

Przedmioty podstawowe i kierunkowe powiązane z danym sportem 
(w szczególności teoria i metodyka sportu, fizjologia sportu, biochemia 
sportu, biomechanika sportu, pedagogika sportu, psychologia sportu, ży-
wienie i odnowa biologiczna, zarządzanie i marketing, pierwsza pomoc)

100

Załącznik nr 2

MINIMALNE WYMOGI, JAKIM POWINIEN ODPOWIADAĆ PROGRAM KURSU NA STOPIEŃ TRENERA KLASY 
PIERWSZEJ

Treści kształcenia w zakresie Wymiar godzin

Specjalistyczne zajęcia teoretyczne 20

Specjalistyczne zajęcia warsztatowe 40

Załącznik nr 3

MINIMALNE WYMOGI, JAKIM POWINIEN ODPOWIADAĆ PROGRAM KURSU NA STOPIEŃ TRENERA KLASY 
MISTRZOWSKIEJ

Treści kształcenia w zakresie Wymiar godzin

Specjalistyczne zajęcia teoretyczne 20

Specjalistyczne zajęcia warsztatowe 40

Załącznik nr 4

MINIMALNE WYMOGI, JAKIM POWINIEN ODPOWIADAĆ PROGRAM KSZTAŁCENIA INSTRUKTORA SPORTU

Treści kształcenia w zakresie Wymiar godzin

Zajęcia specjalistyczne w danym sporcie (część specjalistyczna) 150

Przedmioty podstawowe i kierunkowe (część ogólna), w tym:
1)  przedmioty podstawowe (w szczególności anatomia, fizjologia i bioche-

mia człowieka, biomechanika, pedagogika, psychologia, socjologia, 
pierwsza pomoc);

2)  przedmioty kierunkowe (w szczególności teoria sportu, teoria treningu 
sportowego, fizjologia wysiłku)

100
 50

 50w
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rozporządzenie było poprzedzone rozporządze-poprzedzone rozporządze-
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w sprawie kwalifikacji, stopni i tytułów zawodo-w sprawie kwalifikacji, stopni i tytułów zawodo-
w dziedzinie kultury fizycznej oraz szczegółowych w dziedzinie kultury fizycznej oraz szczegółowych 
i trybu ich uzyskiwania (Dz. U. Nr 71, poz. 738, i trybu ich uzyskiwania (Dz. U. Nr 71, poz. 738, 

z 2003 r. Nr 8, poz. 93 oraz z 2006 r. Nr 124, poz. 864), któ-z 2003 r. Nr 8, poz. 93 oraz z 2006 r. Nr 124, poz. 864), któ-
re utraciło moc z dniem 16 października 2010 r. na podsta-re utraciło moc z dniem 16 października 2010 r. na podsta-

pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o spor-1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o spor-
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Załączniki do rozporządzenia Ministra Załączniki do rozporządzenia 
i Turystyki z dnia 18 lutego 2011 r. (poz. 233)i Turystyki z dnia 18 lutego 2011 r. (poz. 233)

MINIMALNE WYMOGI, JAKIM POWINIEN ODPOWIADAĆ PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STOPIEŃ TRENERA MINIMALNE WYMOGI, JAKIM POWINIEN ODPOWIADAĆ PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STOPIEŃ TRENERA 
KLASY DRUGIEJKLASY DRUGIEJ

w
w
w
.r
cl
.g
ov
.p
l

w
w
w
.r
cl
.g
ov
.p
l

w
w
w
.r
cl
.g
ov
.p
l

w
w
w
.r
cl
.g
ov
.p
l

w
w
w
.r
cl
.g
ov
.p
l

w
w
w
.r
cl
.g
ov
.p
l

w
w
w
.r
cl
.g
ov
.p
l

w
w
w
.r
cl
.g
ov
.p
l

w
w
w
.r
cl
.g
ov
.p
l

w
w
w
.r
cl
.g
ov
.p
l
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wienie i odnowa biologiczna, zarządzanie i marketing, pierwsza pomoc)wienie i odnowa biologiczna, zarządzanie i marketing, pierwsza pom
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Specjalistyczne zajęcia teoretyczneSpecjalistyczne zajęcia teoretyczne

Specjalistyczne zajęcia warsztatoweSpecjalistyczne zajęcia warsztatowe
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Treści kształcenia w zakresieTreści kształcenia w zakresie

Zajęcia specjalistyczne w danym sporcie (część specjalistyczna)Zajęcia specjalistyczne w danym sporcie (część specjalistyczna)

Przedmioty podstawowe i kierunkowe (część ogólna), w tym:Przedmioty podstawowe i kierunkowe (część ogólna), w tym:
1)  przedmioty podstawowe przedmioty podstawowe 

mia człowieka, biomechanika, mia człowieka, 
pierwsza pomoc);pierwsza pomoc);

2)  2)  przedmioty kierunkowe przedmioty 
sportowego, fizjologia wysiłku)sportowego, fizjologia wysiłku)
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Załącznik nr 5

WZÓR

(miejscowość i data)

................................
(pieczęć organizatora)

minister właściwy
do spraw kultury fizycznej

WNIOSEK
o zatwierdzenie kursu

Zwracam się z wnioskiem o zatwierdzenie …………………………….........................................……………………….
                                                                                                           (określenie rodzaju kursu specjalistycznego)

..........................................................................................................................................................................................

w ......................................................................................................................................................................................
(określenie sportu)

1. Lokalizacja kursu (miejscowość, adres, tel.): ...........................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

2. Czas trwania kursu: ....................................................................................................................................................

3. Podział kursu na sesje szkoleniowe:
..........................................................................................................................................................................................

4. Przewidywana liczba uczestników: ........................................................................................................................... 

5. Wykładowcy (w liczbach):

1) profesorowie, doktorzy habilitowani i doktorzy oraz
trenerzy klasy mistrzowskiej ................................................................................................................................,

2) trenerzy klasy pierwszej ........................................................................................................................................,

3) osoby, które ukończyły studia drugiego stopnia, wybitni praktycy oraz trenerzy klasy drugiej ......................

.................................................................................................................................................................................,

4) pozostałe osoby (kierownik kursu i moderator programu)……………………....................................………..…, 

5) numer telefonu kierownika kursu........................................................................................................................ .

Podpis wnioskodawcy
6. W załączeniu:

1) lista uczestników …………..................................................................................................................................…,

2) harmonogram zajęć dydaktycznych z wykazem wykładowców i wymiarem godzin …...................................,

3)  oświadczenie wnioskodawcy albo osoby upoważnionej przez wnioskodawcę do składania oświadczeń 
woli, że obiekty, na których prowadzone są kursy, spełniają wymogi bezpieczeństwa wynikające z przepi-
sów prawa oraz uwzględniające specyfikę danego sportu.
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(miejscowość i data)(miejscowość i data)

minister właściwyminister właściwy
do spraw kultury fizycznejdo spraw kultury fizycznej

Zwracam się z wnioskiem o zatwierdzenie …………………………….........................................……………………….Zwracam się z wnioskiem o zatwierdzenie …………………………….........................................……………………….
                                                                                                           (określenie rodzaju kursu specjalistycznego)kursu specjalistycznego)

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

w .............................................................................................................................w ...............................................................................................................................................................................................................................................
(określenie sportu)

1. Lokalizacja kursu (miejscowość, adres, tel.): ..............................................................................1. Lokalizacja kursu (miejscowość, adres, tel.): ..............................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Czas trwania kursu: ........................................................................................................2. Czas trwania kursu: ........................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4. Przewidywana liczba uczestników: ...........................................................................................4. Przewidywana liczba uczestników: ...........................................................................................

1) profesorowie, doktorzy habilitowani i doktorzy oraz1) profesorowie, doktorzy habilitowani i doktorzy oraz
trenerzy klasy mistrzowskiej ..................................................................................................trenerzy klasy mistrzowskiej ..................................................................................................

2) trenerzy klasy pierwszej ...................................................................................................2) trenerzy klasy pierwszej ...................................................................................................

3) osoby, które ukończyły studia drugiego stopnia, wybitni praktycy oraz trenerzy klasy drugiej ......................3) osoby, które ukończyły studia drugiego stopnia, wybitni praktycy oraz trenerzy klasy drugiej ......................

..............................................................................................................................................................................................................................................................

4) pozostałe osoby (kierownik kursu i moderator programu)……………………....................................………..…, 4) pozostałe osoby (kierownik kursu i moderator programu)……………………....................................………..…, 

5) numer telefonu kierownika kursu.............................................................................................5) numer telefonu kierownika kursu.............................................................................................

6. W załączeniu:

1) lista uczestników …………......................................................................................................1) lista uczestników …………......................................................................................................

2) harmonogram zajęć dydaktycznych z wykazem wykładowców i wymiarem godzin …...................................,2) harmonogram zajęć dydaktycznych z wykazem wykładowców i wymiarem godzin …...................................,

3)  oświadczenie wnioskodawcy albo oświadczenie wnioskodawcy 
woli, że obiekty, na których prowadzone woli, że obiekty, na 
sów prawa oraz uwzględniające specyfikę danego sportu.sów prawa oraz uwzględniające specyfikę danego sportu.



Dziennik Ustaw Nr 44 — 2962 — Poz. 233

 

Załącznik nr 6

WZÓR DYPLOMU TRENERA

Minister właściwy do spraw
kultury fizycznej

Zdjęcie

formatu

   3,5 × 4,5 cm

…………………………..
(podpis) 

DYPLOM
Nr …………..

Pan/i ………………………….........……….
(imię i nazwisko)

ur. …………………………..

uzyskał/a tytuł

TRENERA KLASY ……………..…

……………...................................………….
(określenie sportu)

………………….......………………………….
Minister właściwy do spraw kultury fizycznej

……………………………………….....…….
(miejscowość, data)

Nazwa szkoły wyższej

Zdjęcie

formatu

   3,5 × 4,5 cm

…………………………..
(podpis)

DYPLOM
Nr …………..

Pan/i ……………………………..........…….
(imię i nazwisko)

ur. …………………………..

uzyskał/a tytuł

TRENERA KLASY ……………..…

…………...................................…………….
(określenie sportu)

………………….......………………………….
Rektor

…………………………………………….
(miejscowość, data)

Format 207 × 145 mm, wykonanie na papierze białym, oprawa twarda, imitacja skóry 
w kolorze granatowym (klasa druga), zielonym (klasa pierwsza) lub brązowym (klasa 
mistrzowska).w
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Pan/i ………………………….........……….Pan/i ………………………….........……….
(imię i nazwisko)

ur. …………………………..ur. …………………………..

uzyskał/a tytułuzyskał/a tytuł

TRENERA KLASYTRENERA KLASY ……………..… ……………..…TRENERA KLASY

……………...................................………….……………...................................………….
(określenie sportu)(określenie sportu)

………………….......………………………….………………….......………………………….
Minister właściwy do spraw kultury fizycznejMinister właściwy do spraw kultury fizycznej

……………………………………….....…….……………………………………….....…….
(miejscowość, data)

Nazwa szkoły wyższej

ZdjęcieZdjęcie

formatuformatu

   3,5 × 4,5 cm   3,5 × 4,5 cm

…………………………..
(podpis)

Pan/i ……………………………..........…….

Format 207 Format 
w kolorze granatowym (klasa druga), zielonym (klasa pierwsza) lub brązowym (klasa w kolorze granatowym (klasa druga), zielonym (klasa pierwsza) lub brązowym (klasa 
mistrzowska).w
w
w
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Załącznik nr 7

WZÓR LEGITYMACJI INSTRUKTORA SPORTU

Minister właściwy do spraw
kultury fizycznej

Zdjęcie

formatu

   3,5 × 4,5 cm

…………………………..
(podpis) 

LEGITYMACJA INSTRUKTORA
Nr …………..

Pan/i ………………………….........……….
(imię i nazwisko)

ur. …………………………..

uzyskał/a tytuł

INSTRUKTORA SPORTU

……………...................................………….
(określenie sportu)

………………….......………………………….
Minister właściwy do spraw kultury fizycznej

……………………………………….....…….
(miejscowość, data)

Nazwa szkoły wyższej

Zdjęcie

formatu

   3,5 × 4,5 cm

…………………………..
(podpis)

LEGITYMACJA INSTRUKTORA
Nr …………..

Pan/i ……………………………..........…….
(imię i nazwisko)

ur. …………………………..

uzyskał/a tytuł

INSTRUKTORA SPORTU

…………...................................…………….
(określenie sportu)

………………….......………………………….
Rektor

…………………………………………….
(miejscowość, data)

Format 147 × 99 mm, wykonanie na papierze białym, oprawa twarda, imitacja skóry 
w kolorze czerwonym.w
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…………………………..

LEGITYMACJA INSTRUKTORA
Nr …………..

Pan/i ………………………….........……….Pan/i ………………………….........……….
(imię i nazwisko)

ur. …………………………..ur. …………………………..

uzyskał/a tytułuzyskał/a tytuł

INSTRUKTORA SPORTUINSTRUKTORA SPORTU

……………...................................………….……………...................................………….
(określenie sportu)(określenie sportu)

………………….......………………………….………………….......………………………….
Minister właściwy do spraw kultury fizycznejMinister właściwy do spraw kultury fizycznej

……………………………………….....…….……………………………………….....…….
(miejscowość, data)

Nazwa szkoły wyższej

ZdjęcieZdjęcie

formatuformatu

   3,5 × 4,5 cm   3,5 × 4,5 cm

…………………………..
(podpis)

LEGITYMACJA INSTRUKTORALEGITYMACJA INSTRUKTORA

Pan/i ……………………………..........…….

w
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Format 147 Format 
w kolorze czerwonym.w kolorze czerwonym.


