
Nazwa kwalifikacji Trener klasy mistrzowskiej

Poziom kwalifikacji w PRK 7

Krótka 
charakterystyka 

kwalifikacji

Kwalifikacja pozwala wyróżnić osoby, które posiadają udokumentowaną praktykę jako 
„trenerzy klasy pierwszej” i mają na swoim koncie sukcesy podopiecznych na arenie kra-
jowej lub międzynarodowej. 

Trener klasy mistrzowskiej jest przygotowany do: 
1. prowadzenia zawodników na poziomie mistrzowskim w rywalizacji sportowej,
2. kierowania rozwojem kadr szkoleniowych,
3. organizowania i nadzorowania pracy zespołu pracowniczego.

Trenerzy klasy mistrzowskiej mogą być zatrudniani przez związki, kluby i federacje 
sportowe.

Wymagane kwalifikacje 
poprzedzające

1. Wykształcenie średnie
2. Kwalifikacja „trenera klasy pierwszej”
3. Świadectwo ukończenia szkolenia z zakresu „Współpraca z mediami”
4. Certyfikat językowy potwierdzający znajomość języka obcego na poziomie  

co najmniej B2

Możliwość uzyskania kwalifika-
cji w wyniku walidacji efektów 

wcześniejszego uczenia się TAK

Opis kwalifikacji w zintegrowanym systemie kwalifikacji 
(wybrane pola)

Trener 
klasy mistrzowskiej

Wymagania dotyczące 
warunków uzyskania 

kwalifikacji

•	 ukończone 18 lat,
•	 udokumentowane zatrudnienie jako „trener klasy pierwszej” w danym sporcie  

w klubie, związku sportowym lub federacji międzynarodowej,
•	 udokumentowane sukcesy podopiecznych na poziomie mistrzowskim w sporcie 

wyczynowym,
•	 potwierdzenie wymaganych efektów uczenia się w ciągu 3 lat od momentu rozpo-

częcia procesu uzyskiwania kwalifikacji,
•	 niekaralność za umyślne przestępstwo, o którym mowa w art. 41 ustawy o sporcie



Kraje Unii Europejskiej wspólnie budują nowoczesny system kwalifikacji. Poznaj nowy sposób porządkowania kwalifikacji i więk-
sze możliwości ich zdobywania. Dowiedz się, jak branże będą poszukiwały nowych pracowników. Sprawdź, jak będą opisy-
wały swoje kwalifikacje.

Kwalifikacja to po prostu dokument, który oznacza, że ktoś, np. zdając egzamin lub prezentując portfolio, udowodnił, co wie, po-
trafi i jak umie się zachować w rozmaitych sytuacjach, głównie zawodowych. Każdy kraj unijny buduje swoją ramę kwalifikacji, 
przypominającą szafę z szufladami, do której wkładamy swoje świadectwa. Każda szuflada to inny poziom kwalifikacji. Polska 
Rama Kwalifikacji ma 8 poziomów.

Każdy kraj porównuje swoją ramę do uniwersalnej Europejskiej Ramy Kwalifikacji (ERK), która będzie tłumaczem wszystkich dy-
plomów i certyfikatów. Dzięki temu ktoś pracujący np. w Irlandii będzie mógł zarabiać tyle samo co Irlandczyk z takimi samymi 
kompetencjami. 

31 marca 2015 r. rząd przyjął założenia do projektu ustawy o zintegrowanym systemie kwalifikacji. Główne elementy systemu 
opracował Instytut Badań Edukacyjnych. 

Dzięki Polskiej Ramie Kwalifikacji: 

będzie wiadomo, co naprawdę wie i umie absolwent
będzie można porównać dyplomy w Polsce i za granicą
będzie prościej potwierdzić wiedzę i umiejętności 
uzyskane poza szkołą 
będzie łatwiej wybrać i ocenić kurs czy szkolenie
będzie można bardziej świadomie się rozwijać  
lub przekwalifikować 

www.ibe.edu.pl
www.kwalifikacje.edu.pl
www.fb.com/Kwalifikacjepoeuropejsku
www.youtube.com/user/IbeKrk
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