
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ PROGRAMU EDUKACJA W KADENCJI 2017-2021. 
W-wa 2021-07-29 
 
 Prace nad programem kwalifikacji trenerskich (kształcenia kadr) zgodnie z przyjętą 
ustawowo Polską Ramą Kwalifikacji zostały rozpoczęte przez Polskie Stowarzyszenie Trenerów 
Judo i Radę Trenerów Związku już w poprzedniej kadencji Zarządu (2016 r.). Propozycje i ustalenia 
w tym zakresie w roku 2016 nie zostały zrealizowane.  
 
Rok 2017 
 Nowo wybrany Zarząd do realizacji tego zadania już na początku roku 2017 powołał 
Pełnomocnika Zarządu w osobie P. J. Skubisa. W połowie roku został opracowany i przyjęty 
projekt EDUKACJA. Również w roku 2017 (sierpień) uchwałą Zarządu Związku zostały ustalone  
nowe zasady szkolenia kadr trenerskich judo. Ustalone zostały nowe nazwy klas trenerskich i 
zasady przypisania klas do Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla sportu. W końcu roku  (listopad) z 

inicjatywy Związku, w W-wie doszło do spotkania przedstawicieli Zarządu z przedstawicielami 

AWF i Środowiska Trenerskiego. Podczas spotkania dokonano analizy aktualnej sytuacji w 
szkoleniu kadr trenerskich judo. Postanowiono przystąpić do opracowania opisów kwalifikacji 
judo w ramach Polskiej Ramy kwalifikacji.  
 
Rok 2018 

W tym roku rozpoczęto realizację programu „Edukacja” i zorganizowano pierwszy kurs 

trenerów klasy-3. Nie podjęte zostały z przyczyn głównie finansowych prace nad innymi 

elementami tego projektu. Powstałe w poprzednich kadencjach zaniedbania w zakresie cyfryzacji, 

licencjonowania, kształcenia są trudne do zlikwidowania w krótkim czasie. W pracach w zakresie 

kształcenia i doszkoleń kadr trenerskich działały następujące osoby: Prezes PZ Judo - Jacek 

Zawadka; Pełnomocnik Zarządu – Jacek Skubis; Dyrektor Sportowy – Jarosław Wołowicz. W 

doszkoleniach zagranicznych EJU i IJF poświęconych sprawom sędziowskim i sportowym udział 

brali: Krystyna Macioszczyk i Cezary Borzęcki. 

W roku 2018 podpisane zostało porozumienie z Instytutem Badań Edukacyjnych i przy 

współpracy przedstawicieli AWF (prof. Jan Harasymowicz, dr. Beata Wolska, dr. Adam 

Prokopczuk, dr. Jarosław Maśliński) rozpoczęły się prace nad opisem kwalifikacji dla 

Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. 

 
Rok 2019 
 W tym roku ponownie został zorganizowany kurs trenerów klasy 3. Prowadzono prace 
nad opracowaniem regulacji normujących zasady kształcenia kadr trenerskich Związku. 
Równolegle trwały dalej prace nad opisem kwalifikacji trenerów judo celem ich zatwierdzenia w 
ramach Polskiej Ramy Kwalifikacji. W pracach nad opisami oprócz ww. osób brał udział Dyrektor 
Sportowy Adam Maj.  
 
Rok 2020 

W 2020 r. (głównie w okresie styczeń, marzec) wspólnie z IBE kontynuowano prace 

związane z zakończeniem opisów kwalifikacji PRK. Opracowano program merytoryczny i 

przygotowywano organizacyjnie konsultację środowiskowa trenerów judo poświęconą dyskusji 

nad opracowywanymi projektami kwalifikacji. Przedstawiciel PZ Judo Jacek Skubis został 

powołany w skład Rady ds. Kształcenia Kadr Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu. 

Niestety – ogłoszone, związane z wirusem COVID-19 ograniczenia spowodowały również 

wstrzymanie dalszych prac nad zakończeniem procesu opisów kwalifikacji i zgłoszenie ich 

do ZRK tak po stronie PZ Judo jak i po stronie IBE. Trzeba zaznaczyć, że likwidacja Ministerstwa 



Sportu stała się również przyczynkiem do zahamowania prowadzonych prac. Planowany do 

przeprowadzenia w roku 2020 kolejny kurs na kwalifikacje trenera kl-3 z ww. powodów pandemii 

również nie doszedł do skutku. Z tych powodów nie były prowadzone również inne formy 

doszkoleń.  

W drugiej połowie roku rozpoczęte zostały prace nad zewidencjonowaniem i określeniem 

poziomu kwalifikacji (PRK) kadr trenerskich Związku. Opracowane zostały nowe wzory licencji 

trenerskich i kwestionariuszy umożliwiających przyznanie określonego poziomu PRK. 

 

Rok 2021 

Z powodu braków w dokumentacji trenerskiej prace nad przyznaniem poziomów PRK 

przedłużyły się i muszą być kontynuowane w roku bieżącym. W dalszy ciągu nie wiadomo jakie 

dalsze działania w zakresie kształcenia kadr trenerskich podejmie MDN i S. Nowo wybrany 

Zarząd będzie musiał dokończyć opisy kwalifikacji i przedstawić je do akceptacji ministerstwa. 

JESZCZE W TYM ROKU POWINNY ZOSTAĆ ZWERYFIKOWANE DOTYCHCZASOWE 

KWALIFIKACJE. NOWE WYDANE NA ROK PRZYSZŁY LICENCJE TRENERSKIE 

POWINNY BYĆ ZGODNE Z POZIOMAMI POLSKIEJ RAMY KWALIFIKACJI. 

 

Należy zauważyć, że ze względu na nadmiar zadań postawionych przed Związkiem 

związanych z kształceniem i doskonaleniem kadr trenerskich zmodyfikowana musi zostać w 

PZ Judo cała dotychczasowa struktura działań w tym zakresie. 

Prowadzący opisy kwalifikacji Zespół jest zgodny, że nowo wybrany Zarząd dla realizacji 

zadań z tego zakresu powinien powołać dwie komisję (lub zespoły) ds. Kształcenia i ds. Licencji.  

Propozycje uchwał w tym zakresie zostaną przedstawione w najbliższym czasie. 

 

Pełnomocnik Zarządu 

       ds. edukacji 

      Jacek Skubis 

 

 


