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q Koordynator projektu: EOSE (European Observatoire of Sport and Employment) 

q Koordynator krajowy: Instytut Sportu-PIB 

q Finansowanie: Erasmus+ Key Action 2 à Co-operation for innovation & good practices à 
Sector Skills Alliances. 

q Kody NACE (statystyczna klasyfikacja działalności gospodarczych w Unii Europejskiej) 

93 	Działania	sportowe,	rozrywka	i	rekreacja	

93.1	 	Działania	sportowe	

93.11	 	Działalność	ośrodków	sportowych	

93.12	 	Działalność	klubów	sportowych	

93.13	 	Ośrodki	fitness	
93.19	 	Inne	działania	sportowe	

85.51	 	Edukacja	sportowa	i	rekreacja 

www.essa-sport.eu 

	

Chciałbym,	aby	po	zakończeniu	tej	prezentacji	rozpoznawali	Państwo	projekt			

EUROPEAN	SECTOR	SKILLS	ALLIANCE		FOR	SPORT	AND	PHYSICAL	ACTIVITY	

	(ESSA-Sport)	
	



q Ramy czasowe: 36 miesięcy (listopad 2016 – listopad 2019) 

q Uczestnicy: 24 partnerów z 18 państw EU 

q Partnerstwo krajowe: środowiska trenerów, instytucji związanych ze sportem, szkół 
kształcących trenerów sportu, polskich związków sportowych, jednostek administracji 
publicznej. W sumie Radę tworzy 37 osób reprezentujących sektor sportowy. 

q  Wyłoniono Zarząd Rady - 7 osób 

Żyśko	Jolanta 	 	Przewodnicząca	Rady.	Szkoła	Główna	Turystyki	i	Rekreacji	

Marek	Piotr 	 	Koordynator	projektu.	Instytut	Sportu-PIB	

Cierpiał-Wolan	Marek	Główny	Urząd	Statystyczny.	Ośrodek	Statystyki	Sportu	i	Turystyki	

Pawlak	Gabriel	 	 	Polski	Związek	Trenerów	Personalnych	

Ratajczak	Joanna 	 	Uniwersytet	Szczeciński	

Siniarski-Czaplicki	Michał	 	Uniwersytet	Łódzki	

Tauber	Maciej	 	 	Instytut	Badań	Edukacyjnych	



EOSE	-	European	Observatoire	of	Sport	and	Employment	 EUROPE	

EOSE	Services		 EUROPE	

EASE	–	European	Association	of	Sport	Employers		 EUROPE	

UNI-Europa	Sport	EUROPE	 EUROPE	

UCL	–	Université	Catholique	de	Louvain		 BELGIUM	

MRU	–	Mykolas	Romeris	University		 LITHUANIA	

UPEC	/	GAREF	–	Université	Paris	Est	Créteil		 FRANCE	

SIF	–	Sport	Institute	of	Finland		 FINLAND	

WOS	–	Dutch	Employer	Organisation	in	Sport		 NETHERLANDS	

SkillsActive		 UK	

UNICLAM	–	University	of	Cassino	and	Southern	Lazio		 ITALY	

University	of	Nicosia		 CYPRUS	

NSA	–	National	Sports	Academy		 BULGARIA	

IDAN	-	Danish	Institute	for	Sports	Studies		 DENMARK	

FHSMP	-	University	Applied	Sciences	for	Sport	&	Management		 GERMANY	

UPE	-	University	of	Physical	Education		 HUNGARY	

ITTralee	-	Institute	of	Technology	Tralee		 IRELAND	

LASE	-	Latvian	Academy	of	Sport	Education		 LATVIA	

SportMalta		 MALTA	

Institute	of	Sport	-	National	Research	Institute		 POLAND	

ESDRM	-	Sport	Sciences	School	of	Sport		 PORTUGAL	

ArbetsgivarAlliansen		 SWEDEN	

EuropeActive		 EUROPE	

EC-OE	-	European	Confederation	of	Outdoor	Employers	 EUROPE	



PYTANIA 

Zapytaj osobę, która siedzi obok ciebie: 
 
Jak często, gdy sięgasz pamięcią wstecz, zdarzyło Ci się zapytać o kwalifikacje 
osobę z którą np. ćwiczysz, Twoje dziecko trenuje, Twój brat uprawia sport, 
przygotowujesz się do maratonu, …? 
 
Zanotuj odpowiedz:  
-  Nigdy nie pytam 
-  Zdarza się, że pytam 
-  Zawsze pytam 



SEKTOR SPORTOWY 



SYSTEM TRENERSKI 

KONCENTRACJA NA POTRZEBY  
OSOBY TRENUJĄCEJ 

PROWADZENIE 
TRENINGÓW 

I 
PRAKTYKI 

TRENERSKIE 

FACHOWA 
WIEDZA 

I  
UMIEJĘTNOŚCI 

EDUKACJA  
I  

ROZWÓJ 
TRENERÓW 

CERTYFIKACJA 
I  

UZNAWANIE 
KWALIFIKACJI 

PRYNCYPIA 



•  SPORT ZAWODOWY 
•  SPORT AMATORSKI 

Początkujący 
zawodnicy dzieci 

młodzież 

dorośli 
Sportowcy  
amatorzy 

Sportowcy  
Wysokiego wyczynu 

SPEKTRUM SEKTORA 
SPORTOWEGO 



q  Główne cele:  

§  opracowanie i wdrożenie badań pogłębiających wiedzę na 
temat kwalifikacji i zatrudnienia w sektorze sportowym,  

§  identyfikacja i rozwiązywanie problemów związanych z kwalifikacjami                         
i zatrudnieniem w sektorze sportowym. 



Ustanowienie Europejskiej i Krajowej Rady na rzecz Kwalifikacji                 

w Sektorze Sport 

q  Budowanie partnerstwa dla zapewnienia współpracy i jakości planowanych 
badań 

q  Identyfikacja realnych wyzwań stojących przed sektorem sportowym  

q  Zapewnienie reprezentatywności dla sektora jako podstawy do 
rekomendowania podejmowanych działań 

q  Rzetelna analiza rynku pracy, kwalifikacji, potrzeb i priorytetów 

q  Opracowanie wytycznych krajowego podejścia do rozwoju sektora 
sportowego 



q Lepsza wiedza na temat rynku pracy i potrzeb kwalifikacji 

q  Możliwość przewidywania rozwoju kwalifikacji i kompetencji 

q Ograniczenie rozbieżności pomiędzy edukacją i zatrudnieniem 

q  Lepsza jakość, efektywność i atrakcyjność edukacji 
pozaformalnej i uczenia się nieformalnego 

q  Unikalna okazja dla sektora sportu i rekreacji na rozwój kwalifikacji 

rynkowych i systemu rozpoznawania jakości 



-  Bardzo trudno zrozumieć do jakich czynności zawodowych gotowa 
jest osoba posiadająca daną kwalifikację (różne proponowane nazwy, zestawy 
umiejętności, różna ilość kwalifikacji); 

 

-  Potrzeba wsparcia eksperckiego 
   np. trudności z przypisaniem kwalifikacji do SRKS/EQF;  
 

-  Większość organizacji sportowych widzi u siebie kwalifikację TRENER 
KLASY MISTRZOWSKIEJ jako nauczyciela innych 
trenerów/instruktorów. 

 
-  Wsparcie właściwego ministra: motywowanie do uczenia się 

przez całe życie. 

WNIOSKI 



PYTANIA 



Piotr Marek 
piotr.marek@insp.pl   

Tel.: 724-930-074 


