Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 20 grudnia 2002 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji, stopni i tytułów zawodowych
w dziedzinie kultury fizycznej oraz szczegółowych zasad i trybu ich uzyskiwania
Na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r.
Nr 81, poz. 889 i Nr 102, poz. 1115 oraz z 2002 r. Nr 4, poz. 31, Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676,
Nr 93, poz. 820, Nr 130, poz. 1112 i Nr 207, poz. 1752) zarządza się, co następuje:
§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie kwalifikacji,
stopni i tytułów zawodowych w dziedzinie kultury fizycznej oraz szczegółowych zasad i trybu ich
uzyskiwania (Dz. U. Nr 71, poz. 738) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 3 otrzymuje brzmienie:
"§ 3. 1. Trenerem klasy drugiej może być osoba, która:
1) ukończyła studia wyższe na kierunku wychowanie fizycznie ze specjalnością trenerską albo
2) posiada tytuł, przez okres co najmniej dwóch lat, instruktora ze specjalizacją w danej dyscyplinie
sportu i ukończyła trenerskie studia podyplomowe, albo
3) posiada tytuł, przez okres co najmniej dwóch lat, instruktora ze specjalizacją w danej dyscyplinie
sportu, posiada co najmniej świadectwo dojrzałości, ukończyła specjalistyczny kurs na stopień trenera
klasy drugiej i zdała egzamin końcowy.
2. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej i sportu może zwolnić osobę z wymogów określonych
w ust. 1, na jej wniosek przedstawiony wraz z opinią właściwego polskiego związku sportowego,
biorąc pod uwagę wybitne osiągnięcia tej osoby w pracy szkoleniowej.";
2) § 6-8 otrzymują brzmienie:
"§ 6. 1. Instruktorem dyscypliny sportu może być osoba, która:
1) ukończyła studia wyższe na kierunku wychowanie fizyczne i uzyskała ocenę bardzo dobrą
z końcowego zaliczenia lub egzaminu z zajęć prowadzonych w danej dyscyplinie sportu, w wymiarze
co najmniej 60 godzin, lub ukończyła specjalność instruktorską w wymiarze 60 godzin w danej
dyscyplinie sportu albo
2) ukończyła studia wyższe na kierunku turystyka i rekreacja ze specjalnością instruktorską,
w wymiarze co najmniej 80 godzin w danej dyscyplinie sportu, albo
3) posiada co najmniej średnie wykształcenie oraz ukończyła specjalistyczny kurs instruktorów
w danej dyscyplinie sportu i zdała egzamin końcowy.
2. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej i sportu może zwolnić zawodnika, który osiągnął wyniki
o szczególnym znaczeniu dla sportu polskiego, z wymogu posiadania wykształcenia, o którym mowa
w ust. 1 pkt 3, na jego wniosek przedstawiony wraz z opinią właściwego polskiego związku
sportowego.
§ 7. Instruktorem rekreacji ruchowej może być osoba, która:

1) ukończyła studia wyższe na kierunku wychowanie fizyczne lub turystyka i rekreacja ze
specjalnością instruktorską, w wymiarze co najmniej 80 godzin w danej dyscyplinie rekreacji ruchowej,
albo
2) posiada co najmniej średnie wykształcenie oraz ukończyła specjalistyczny kurs instruktorów
w danej dyscyplinie rekreacji ruchowej i zdała egzamin końcowy.
§ 8. Instruktorem sportu osób niepełnosprawnych może być osoba, która:
1) ukończyła studia wyższe na kierunku fizjoterapia i uzyskała ocenę bardzo dobrą z przedmiotu
obejmującego zagadnienia sportu osób niepełnosprawnych albo
2) ukończyła studia wyższe na kierunku wychowanie fizyczne lub na kierunku fizjoterapia ze
specjalnością instruktorską, w wymiarze 80 godzin w danej dyscyplinie sportu osób
niepełnosprawnych, albo
3) posiada tytuł trenera lub instruktora dyscypliny sportu oraz ukończyła specjalistyczny kurs
w wymiarze co najmniej 60 godzin.";
3) § 13 i 14 otrzymują brzmienie:
"§ 13. 1. Specjalistyczne kursy, o których mowa w rozporządzeniu, mogą prowadzić:
1) szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, prowadzące kształcenie na kierunkach:
wychowanie fizyczne, fizjoterapia lub turystyka i rekreacja,
2) jednostki inne niż te, o których mowa w pkt 1, po spełnieniu wymogu określonego w ust. 2.
2. Prowadzenie przez jednostki, o których mowa w ust. 1 pkt 2, specjalistycznych kursów instruktorów
rekreacji ruchowej oraz instruktorów sportu osób niepełnosprawnych wymaga uzyskania zgody
ministra właściwego do spraw kultury fizycznej i sportu, natomiast specjalistycznych kursów
trenerskich, menedżerskich oraz instruktorów dyscypliny sportu - Prezesa Polskiej Konfederacji
Sportu, zwanego dalej "Prezesem Konfederacji", wydanej na czas określony.
§ 14. 1. Organ wydający zgodę na organizowanie specjalistycznych kursów przez jednostki, o których
mowa w § 13 ust. 1 pkt 2, zasięga opinii właściwych polskich związków sportowych lub stowarzyszeń
kultury fizycznej o zasięgu ogólnokrajowym.
2. Jednostki posiadające zgodę na organizovwanie specjalistycznych kursów składają, w terminie
trzech tygodni przed rozpoczęciem tych kursów, wniosek o zatwierdzenie ramowego programu kursu
oraz wymagań, jakie powinny spełniać osoby, które będą prowadzić zajęcia, na formułarzu, którego
wzór jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, składa się do:
1) ministra właściwego do spraw kultury fizycznej i sportu - w przypadku specjalistycznych kursów
instruktorów rekreacji ruchowej oraz instruktorów sportu osób niepełnosprawnych,
2) Prezesa Konfederacji - w przypadku specjalistycznych kursów trenerskich, menedżerskich oraz
instruktorów dyscypliny sportu.";
4) w § 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Specjalistyczne kursy, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3, § 6 ust. 1 pkt 3, § 7 pkt 2 i § 10 ust. 1
pkt 2, prowadzi się w wymiarze co najmniej 150 godzin, na co najmniej dwóch sesjach
szkoleniowych.";
5) w § 17 w ust. 1, 3-5 użyte w różnych przypadkach wyrazy "Prezes Urzędu" zastępuje się użytymi
w odpowiednich przypadkach wyrazami "minister właściwy do spraw kultury fizycznej i sportu";

6) załączniki nr 1-11 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1-11 do
niniejszego rozporządzenia.
§ 2.
1. Tytuły i stopnie zawodowe uzyskane w dziedzinie kultury fizycznej przed dniem wejścia w życie
rozporządzenia zachowują swoją ważność.
2. Wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zgody na prowadzenie specjalistycznych
kursów zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane.
3. Kształcenie instruktorów rekreacji ruchowej i instruktorów sportu osób niepełnosprawnych
rozpoczęte przed dniem wejścia w życie rozporządzenia odbywa się w specjalnościach określonych
w dotychczasowych przepisach.
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Minister Edukacji Narodowej i Sportu: K. Łybacka

Załącznik nr.3

Załączniki 1-11
Załączniki do rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 20 grudnia 2002 r. (poz. 93)
Załącznik nr 1

SPECJALNOŚCI INSTRUKTORÓW REKREACJI RUCHOWEJ
1. Aerobik
2. Badminton
3. Bilard
4. Fitness - nowoczesne formy gimnastyki
5. Fitness - ćwiczenia sitowe
6. Fitness - ćwiczenia psychofizyczne
7. Fitness - jogging
8. Golf
9. Gry rekreacyjne
10. Hipoterapia
11. Jazda konna
12. Kajakarstwo
13. Kinezygerontoprofilaktyka
14. Kolarstwo
15. Korfball
16. Koszykówka
17. Lotniarstwo
18. Łucznictwo
19. Modelarstwo lotnicze
20. Narciarstwo zjazdowe
21. Narciarstwo biegowe
22. Paintball
23. Płetwonurkowanie
24. Pływanie

25. Piłka nożna
26. Piłka siatkowa
27. Samoobrona
28. Snowboard
29. Sporty motorowodne
30. Surwiwal
31. Tenis
32. Tenis stołowy
33. Windsurfing
34. Wrotkarstwo
35. Wspinaczka skałkowa
36. Żeglarstwo

Załącznik nr 2
SPECJALNOŚCI INSTRUKTORÓW SPORTU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
1. Badminton
2. Biathlon
3. Bilard
4. Boccia
5. Goalball ,
6. Gry zespołowe - piłka siatkowa na stojąco, piłka siatkowa na siedząco, rugby na wózkach,
koszykówka na wózkach, koszykówka, piłka nożna
7. Jeździectwo
8. Judo
9. Kolarstwo
10. Kajakarstwo
11. Kręglarstwo
12. Lekka atletyka
13. Łucznictwo
14. Łyżwiarstwo szybkie
15. Łyżwiarstwo figurowe
16. Narciarstwo biegowe
17. Narciarstwo zjazdowe
18. Pływanie
19. Podnoszenie ciężarów
20. Strzelectwo
21. Szachy
22. Szermierka na wózkach
23. Taniec na wózkach
24. Tenis stołowy
25. Tenis, tenis na wózkach
26. Wioślarstwo
27. Żeglarstwo

