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Adnotacje. W artykule prezentuje m. in. ewolucję pojęcia „menedżer” i zwraca uwagę na posiadanie przez 
menedżerów cech przywódczych. W Polsce menedżerowie kultury fizycznej zdobywają wiedzę na różnych 
poziomach co wykazuję w dalszej części artykułu. Podejmuje również próbę wskazania cech osobowościowych 
przydatnych menedżerowi kultury fizycznej. Obecnie w Polsce ponad 70% uczelni stosuje Europejski System 
Transferu Punktów (ECTS) (European Credit Transfer System), który od wielu lat stosowany jest w krajach 
Europy Zachodniej w ramach programu Sokrates – Erasmus. System ten u łatwia naszym studentom wyjazd do 
uczelni zagranicznych (UE). 
Kluczowe słowa: menedżer, menedżer kultury fizycznej, edukacja menedżerska, lider, przywództwo. 
Annotation. Szczepanik E. Some aspects of preparation of experts of physical training in Poland. At the 
article evolution of concept "manager" presented and paid attention to mastering by managers by abilities of the 
chief. In Poland managers with sports education receive knowledge at different levels. The author lifts trying to 
show features of professional suitability of managers with such education. Possibilities of learning of students on 
European Credit Transfer System (ECTS) which is introduced in regions of the Western Europe and is used 
within the framework of program Sokrates-Erasmus. The system allows polish students to receive education in 
the European Union. 
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Анотація. Щепанік Е. Деякі аспекти підготовки спеціалістів фізичної культури у Польщі. У статті 
презентується еволюція поняття „менеджер” і звертається увагу на володіння менеджерами керівничих 
властивостей. У Польщі менеджери з фізкультури здобувають знання на різних рівнях, що автор 
доводить в статті. Автор піднімає спробу показати властивості придатності менеджерів фізкультури. 
Показано можливості навчання студентів за Європейською кредитно трансферною системою (ECTS), що 
впроваджена в регіонах Західної Європи й використається в рамках програми Sokrates – Erasmus. 
Система дозволяє польським студентам одержувати освіту в Європейському Союзі. 
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Аннотация. Щепаник Э. Некоторые аспекты подготовки специалистов физической культуры в 
Польши. У статье представляется эволюция понятия „менеджер” и обращается внимание на овладение 
менеджерами способностями руководителя. В Польше менеджеры с физкультурным образованием 
получают знания на различных уровнях, которые автор приводит в статье. Автор поднимает попытку 
показать особенности профессиональной пригодности менеджеров с таким образованием. 
Показаны возможности обучения студентов по Европейской кредитно трансферной системе (ECTS), 
которая внедрена в регионах Западной Европы и используется в рамках программы Sokrates – Erasmus. 
Система позволяет польским студентам получать образование в Европейском Союзе. 
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1. Wieloznaczność pojęcia menedżer. Tak w literaturze krajowej jak i zagranicznej, pojęcie menedżer 
jest terminem wieloznacznym. W warunkach naszego kraju, transformacji gospodarczej i nieuniknionego 
procesu globalizacji rynku menedżer będzie różnie postrzegany przez zespoły pracownicze i podmioty 
gospodarcze. 

Wyrażane są poglądy, iż określenie „menedżer” zaczyna wychodzić z obiegu w młodszych i bardziej 
technologicznie zaawansowanych organizacjach. Coraz częściej zamiast menedżerów mamy do czynienia z 
liderami zespołów, szefami projektów, koordynatorami, czyli mówiąc ogólnie kadrą wykonawczą (A. Kozińska, 
1999: 105). 

Ulegając zmianie w nowoczesnych organizacjach, pojęcie menedżer oraz role kierownicze przeistaczają 
się w role doradczo-integrujące (E. Karpowicz, 2002: 15). Poprzez praktykę, naukę, doświadczenie i refleksję 
menedżer opanowuje funkcje zarządzania ze znakomitą zręcznością, które staną się jego zdolnościami 
przywódczymi. 

Przywództwo w najnowszym rozumieniu oparte jest na trzech podstawowych funkcjach: 
- określeniu kierunku (pathfinding), kt óre polega na propagowaniu wizji i misji, zaszczepieniu kultury i 

pobudzaniu jej ogromnym transcendentnym poczuciem celu: wiąże to system wartości i wizji z potrzebami 
klientów i innych grup interesu za pośrednictwem planu strategicznego, 

- korelowaniu (aligning), tzn. gwarantowaniu, że struktura organizacyjna, systemy i procesy operacyjne 
wnoszą wkład w realizowanie przyjętej misji i wizji: nie przeszkadzają jej, nie konkurują z nią, nie 
dominują nad nią, 

- uprawnieniu (empowering), wynikającemu z założenia, że ludzie mają ogromne talenty, pomysłowość, 
inteligencje i kreatywność. 

© Edward Szczepanik, 2009 



Większość z tych zalet pozostaje jednak w uśpieniu; jeżeli uda się osiągnąć prawdziwą korelację działań, 
następuje zespolenie indywidualnego celu z wizja organizacji – wszyscy zaczynają realizować jedną i tę samą 
misję (S. R. Covery, 1997: 160). Podkreślenia wymaga fakt, że nie każdy menedżer jest liderem. Lider posiada 
zwolenników, bez których nie mógłby spełniać swojej roli. Przywództwo nie oznacza pozycji, przywilejów, 
tytułów czy pieniędzy. Przywództwo to odpowiedzialność (P . F. Drucker, 1997: 14). 

W związku z tym, chcę przedstawić niektóre problemy kształcenia menedżerów w Polsce. 
W obszarze działania ponad 130 szkół wyższych państwowych i ok. 300 niepaństwowych wyższych 

szkół, m. in. szkół zawodowych, odnotowuje się duże zróżnicowanie w zakresie przygotowania specjalistów o 
profilu menedżerskim, w tym menedżerów z zakresu kultury fizycznej. 

Według P . F. Druckera poprawna, właściwa definicja menedżera to uznanie go jako tego, który 
odpowiada za zastosowanie i wykorzystanie wiedzy (P . F. Drucker, 1994: 44). 

J. Penc w swej pracy za menedżera uznaje „... osobę zatrudnioną na stanowisku kierowniczym, 
posiadającą wielostronną wiedzę i umiejętności niezbędne do kierowania ludźmi i zarządzania organizacjami w 
warunkach niepewności i stałej zmienności otoczenia, w którym te organizacje działają (J. Penc, 1997: 209). 

Inny pogląd dotyczący menedżera prezentuje J. A. F. Stoner, który uważa, że „menedżer” to członek 
naczelnego kierownictwa odpowiedzialnego za ogólne zarządzanie organizacją. Ustala on politykę operacyjną i 
steruje oddziaływaniami organizacji i jej otoczenia (J. F. A. Stoner, R. E. Freemen, 1999: 32). 

Menedżer (ang. manager) to „... kierownik lub dyrektor wielkiego przedsiębiorstwa, kapitalistycznego 
(M. Szymczak, 1997: 138), specjalista od organizacji i zarządzania (Nowa Encyklopedia Powszechna, 1996: 
164). 

Najogólniej można przyjąć, że „menedżer to osoba zarządzająca przedsiębiorstwem względnie 
wydzielonym obszarem jego działalności. Termin „manager” związany jest z wyłonieniem się tzw. kapitalizmu 
menedżerskiego, który charakteryzował się powstaniem spółek anonimowego kapitału (spółka kapitałowa) i 
oddzieleniu w związku z tym funkcji własności przedsiębiorstwa od funkcji zarządzania jego działalnością. 
Osoby upełnomocnione przez właścicieli przedsiębiorstwa do kierowania na bieżąco jego działalnością i mające 
charakter najemnej si ły roboczej przyjęto wówczas nazywać menedżerami. 

Obecnie terminem „menedżer” określa się zarówno najemnych pracowników na wysokich stanowiskach 
kierowniczych, jak również właścicieli przedsiębiorstw bezpośrednio zaangażowanych w zarządzanie nimi, co 
ma często miejsce w przypadkach niższych podmiotów gospodarczych. 

Z tej ostatniej definicji wynika, że w gospodarce rynkowej w pojęciu „menedżera” mieszczą się osoby 
sprawujące funkcje kierownicze na różnych szczeblach kierowania i zarządzania, które kierują innymi ludźmi 
(pracownikami) i zarządzają organizacjami oraz ponoszą odpowiedzialność za efekty działalności gospodarczej 
organizacji. Do tej kategorii osób można zaliczyć dyrektorów, kierowników, prezesów, biznesmenów, a także 
pracodawców różnorodnych podmiotów gospodarczych. 

Jeszcze do niedawna lansowany był pogląd, że menedżerami zostawali ludzie, którzy byli absolwentami 
uczelni ekonomicznych, łącznie ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie oraz 89 niepaństwowymi szkołami, 
w tym Salezjańską Wyższą Szkołą Ekonomii i Zarządzania w Łodzi. 

W polskiej gospodarce rynkowej, eurogospodarce i globalizacji gospodarki, menedżerowie stali się 
stałym elementem każdej dziedziny gospodarki narodowej, tak zmniejszającego się sektora gospodarki 
państwowej jak i zwiększającego się sektora gospodarki prywatnej. Kultura fizycznie to również dziedzina 
gospodarki narodowej. 

Współcześnie, mówiąc o menedżerze nie mamy na myśli wyłącznie ekonomisty, absolwenta wyższej 
uczelni ekonomicznej, ale obejmujemy absolwentów różnych wyższych uczelni technicznych, nauk organizacji i 
zarządzania, nauk humanistycznych, kt órzy wykonują ten niezwykły zawód. Dziś menedżerami są ekonomiści, 
ludzie świata techniki, sportowcy, socjolodzy, psychologowie i inni przedstawiciele nauk humanistycznych, 
którzy są chłonni nabywać umiejętności do wykonywania zawodu menedżera. 

Trzeba zdecydowanie stwierdzić, że nie każda uczelnia, zwłaszcza niepaństwowa, stwarza takie szanse 
na obecnym etapie. Jeśli studenci nie otrzymują niezbędnej wiedzy w uczelni (brak bibliotek uczelnianych, 
ograniczenia zakupu książek dla bibliotek, brak czytelni, nie funkcjonowanie kół naukowych, itp.), a z racji 
zamieszkania jest brak dostępu do specjalistycznych bibliotek, ośrodków kultury, to nie mają ani możliwości 
intelektualnego rozwoju, a luki ich wykształcenia szybko wychwycą wyspecjalizowane komórki kadrowe, 
zarządzania zasobami ludzkimi (ZZL) oraz pracodawcy. Takich absolwentów pracodawcy niewątpliwie nie 
zechcą zatrudniać. Odnosi się to również do podmiotów gospodarczych z zakresu kultury fizycznej. Zbędni są 
menedżerowie nie radzący sobie z inwestycjami sportowymi, bezpieczeństwem na stadionach itp. 

Ze względu na niskie kwalifikacje stawiane kandydatom na studia, indeks wyższej uczelni otrzymuje 
prawie każdy zgłaszający się do uczelni. Możemy więc mówić o umasowieniu kształcenia na poziomie wyższym 
i mamy na uwadze zjawisko masowych przyjęć z jednoczesnym odstąpieniem od zasady jakościowego doboru 
kandydatów. Nie jest to zjawisko nowe i odnoszące się do Polski, bowiem występuje ono w wielu państwach 
europejskich. Tam umasowienie studiów było możliwe dzięki rozwojowi uczelni z założenia oferujących „tanie 
wykształcenie”. Mając to na uwadze, w wielu krajach ożyła tendencja do tworzenia takich systemów, i choć 



wyższe szkoły zawodowe – filar reform systemowych na poziomie wyższym – zaczęły stosunkowo szybko 
odchodzić od przypisanych im zadań, przyjmując cechy i funkcje uniwersytetów, to – podobnie jak w Polsce 
przed kilkoma laty – praktycznie powstają do dziś (K. Teichler, 1999). 

Bardzo wiele mówi się w gremiach uczelnianych (i nie tylko) o jakości kształcenia w szkolnictwie 
wyższym, zwłaszcza niepaństwowym. Dotychczas nie ma jednoznacznego terminu, który to zjawisko by 
definiował. Zdefiniowanie pojęcia jakości kształcenia jest zdaniem szczególnie trudnym (A. Dudek, 2002: 56). 

Przyjęto prowizoryczny punkt widzenia, w którym wysoką jakość uznano jako pojęcie dwojako 
zrelatywizowane: 
1) kształcenie w danej uczelni charakteryzuje się wysoką jakością, ponieważ uczelnia ta kszta łci lepiej niż 

uczelnie „przeciętne”, 
2) kształcenie w danej uczelni charakteryzuje się wysoką jakością, ponieważ trwale i systematycznie uzyskuje 

ona sumaryczny rezultat w postaci jakości „produktu” – absolwenta, który: 
a) posiadł wiedzę i umiejętności, a także dyspozycje psychiczne oraz kompetencje społeczno-kulturowe 

pozwalające na sprawne funkcjonowanie w warunkach aktualnego rynku pracy, 
b) przyswoił dyspozycje do samorozwoju i nauki oraz umiejętności samokształcenia się, a także zdolności 

adaptowania się do zmieniających się wyzwań dynamicznego rynku pracy. 
Swoistość wysokiej jakości kształcenia jako szczególnego rodzaju usług polega więc na tym, że ów 

‘produkt” – absolwent: 
a) to kapitał ludzki rozpatrywany jako określona podmiotowość, która dla uczelni jest nie tylko klientem 

czy konsumentem, lecz także partnerem (J. Auleytner, 2000: 80); 
b) odniesiony być musi do uwarunkowań i okoliczności, które ową wysoką jakość „produktu” zweryfikują 

jako osobę – podmiot oraz jako pracobiorcę. 
2. Edukacja menedżerska w przygotowaniu kadr z zakresu kultury fizycznej. 

Problematyka edukacji menedżerskiej odnosi się do studiów na kierunkach z zakresu kultury fizycznej w 
Polsce, realizowana jest w oparciu o następujące dokumenty normatywne: 
- Ustawę z dnia 18 stycznia 1996r., o kulturze fizycznej. 
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 lutego 2005r., w sprawie stażu 

adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodów 
regulowanych w dziedzinie kultury fizycznej i sportu (Dz. U. Nr 33, poz. 294).  

Ustawa nawiązuje do art. 15 Ustawy z dnia 26 kwietnia 2001r., o zasadach uznawania nabytych w 
państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych (Dz. U. Nr 
87, poz. 954 z 2002r., Nr 71, poz. 655 z 2003r., poz. 1864 z 2004r., Nr 96, poz. 959). 

Cytowana pierwsza ustawa precyzyjnie określa pojęcie kultury fizycznej. W art. 1 tejże ustawy określa 
się , że „...kultura fizyczna jest częścią kultury narodowej, chronionej przez prawo. Obywatele, bez względu na 
wiek, płeć, wyznanie, rasę oraz stopień i rodzaj niesprawności – korzystają z równego prawa do różnych form 
kultury fizycznej. W art. 2 tej ustawy określa się zasady działalności w sferze kultury fizycznej, a także zadania 
organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego, klubów sportowych oraz innych podmiotów w 
zakresie zapewnienia prawidłowej realizacji procesu wychowania fizycznego, uprawiania sportu i rekreacji 
ruchowej oraz prowadzenia rehabilitacji ruchowej. 

Dalej czytamy, że podstawowymi celami kultury fizycznej jest dbałość o prawidłowy rozwój 
psychofizyczny i zdrowie wszystkich obywateli, realizowanymi przede wszystkim poprzez: 
ü wychowanie fizyczne, 
ü sport, 
ü rekreację ruchowa, 
ü rehabilitację ruchową oraz 
ü piśmiennictwo. 

Ustawa określa strukturę organizacyjną kultury fizycznej w naszym kraju, zakres wychowania 
fizycznego, realizowany na różnych poziomach, sport, sport profesjonalny, odpowiedzialność dyscyplinarna i 
rozstrzyganie sporów w sporcie, strukturę rekreacji i rehabilitacji, kadr ę kultury fizycznej a także zasady 
bezpieczeństwa w dziedzinie kultury fizycznej i przepisy prawne. 

Rozporządzenie MENiS zawiera szczegółowe wymagania wobec specjalistów z zakresu kultury 
fizycznej, uznawalności wykształcenia i uprawnień nabywanych w kraju i obszarze Unii Europejskiej. 

W Polsce kształcenie specjalistów z zakresu kultury fizycznej odbywa się na różnych poziomach: 
średnim, pomaturalnym i wyższym. Na poziomie średnim prowadzone są szkoły tzw. sportowe, podobnie takie 
kształcenie reaktywowane jest w szkołach pomaturalnych. 

Inną formą dokształcania tych osób jest organizowanie różnorodnych kursów 2 - 4 miesięcznych, które 
określane są jako kursy instruktorskie, sportu i rekreacji, trenerskie i mened żerskie. 

Menedżerów z zakresu kultury fizycznej w Polsce kształci się na poziomie wyższym wyłącznie na 
uczelniach wyższych Akademiach Wychowanie Fizycznego, Wydziałach uniwersyteckich, wyższych uczelniach 
niepublicznych. W licznych przypadkach menedżerowie z zakresu kultury fizycznej nie posiadają wiedzy 



teoretycznej z tego zakresu, ale legitymują się długoletnim stażem pracy w kulturze fizycznej i doświadczeniem. 
Specjalność menedżera kultury fizycznej w Polsce nabiera dużego znaczenia i wymaga legitymowania się 
wyższym wykształceniem. 

Inwestycje kultury fizycznej jak stadiony, boiska, hotele, turystyka, transport, bezpieczeństwo na 
stadionach itp., to również przedsięwzięcia wielkiego biznesu. Aby nimi zarządzać niezbędne jest pozyskiwanie 
ludzi najbardziej wartościowych tak po względem merytorycznym jak i etycznym. Ten ostatni element w Polsce 
zapisał się negatywnie. Ponad 120 pracowników różnego szczebla w ubiegłym roku zostało aresztowanych za 
korupcje. Byli to menedżerowie różnego szczebla – kierownicy klubów sportowych, zawodnicy sportowi, 
sędziowie, działacze i menedżerowie kultury fizycznej i sportu. 

Polskie władze państwowe w tym kultury fizycznej podjęły działania zmierzające do zneutralizowania 
tych patologicznych zjawisk w obszarze kultury fizycznej. Niezbędni są nowi ludzie – menedżerowie otwarci na 
rozwój kultury fizycznej, etyczni, wykształceni, otwarci na świat. 

Te cechy winny być kształtowane w obszarze społecznym, ale również na wyższych uczelniach. 
W Akademiach Wychowania Fizycznego w Polsce, na wielu wydziałach kultury fizycznej, na 

uniwersytetach oraz Polskiej Akademii Sportu, której głównym partnerem jest Wyższa Szkoła Kultury i 
Turystyki im. Haliny Konopackiej kształci się studentów na kierunkach: 

- kierunek fizjoterapia, 
- kierunek sport, 
- kierunek kosmetologia. 
Absolwenci studiów I stopnia uzyskują tytuł zawodowy licencjata określonej specjalności, natomiast po 

studiach II stopnia absolwenci uzyskują stopień magistra. 
Uczelnie akademickie o profilach kultury fizycznej i sportu dysponują właściwą kadrą naukową, bazą 

dydaktyczną i sportową, obiektami sportowymi, domami – akademikami studenckimi oraz laboratoriami. 
Uczelnie o tym profilu cieszą się dużą popularnością. Dla przykładu w AWF im. J. Piłsudskiego w Warszawie 
aktualnie studiuje ok. 6500 studentów, a na pierwszym roku ponad 2900 osób. 

Obecnie w Polsce ponad 70% uczelni stosuje Europejski System Transferu Punktów (ECTS) (European 
Credit Transfer System), który od wielu lat stosowany jest w krajach Europy Zachodniej w ramach programu 
Sokrates – Erasmus. System ten ułatwia naszym studentom wyjazd do uczelni zagranicznych (UE). 

Realizacja programów dydaktycznych w tym wyjazdy i pobyty naszych studentów do różnych uczelni 
zagranicznych wydatnie wpływa na wartość absolwentów uczelni ze specjalnością kultura fizyczna. 

Absolwenci tych uczelni są cennymi i poszukiwanymi specjalistami w ośrodkach zagranicznych różnych 
państw UE i poza nią.  

Polska przygotowuje się do Mistrzostw Europy w piłce nożnej EURO – 2012. Planowane są bardzo 
poważne inwestycje – budowa stadionów sportowych o światowych standardach, dróg, hoteli i wszelkiej 
infrastruktury związanej z tym wydarzeniem. 

Przed uczelniami kultury fizycznej – sportu stoją wielkie wyzwania sprowadzające się do przygotowania 
specjalistów różnych branż z obszaru kultury fizycznej i sportu w tym menedżerów. Winni się oni legitymować 
według mnie takimi cechami jak: 

- pełnym zaangażowaniem dla kultury fizycznej, 
- wiedzą i umiejętnościami kierowania zespołami, 
- umiejętnościami rozwiązywania problemów, lokalnymi ale również w skali globalnej, 
- wizją rozwoju procesów, kierunków w obszarze kultury fizycznej, 
- znajomością (perfekcyjną) języków obcych, 
- godnym wykonywaniem obowiązków (bez łapownictwa i innych działań patologicznych). 
B. Wiernek uważa, że aby zasłużyć na miano menedżera globalnego, każdy menedżer powinien 

doskonalić się w następujących obszarach: 
- tworzenie i stosowanie strategii, 
- zarządzanie zmianami, 
- zarządzanie w warunkach różnorodności kulturowej, 
- projektowanie elastycznych struktur organizacyjnych i działań w nich, 
- radzenie sobie ze stresem, 
- współpraca z innymi, praca w zespole, 
- znajomość więcej niż jednego języka obcego, służąca zdobywaniu i przekazywaniu informacji, 
- uczenie się i organizowanie transferu wiedzy w ramach organizacji, 
- umiejętności wchodzenia w godne alianse i działania w warunkach wysokiego poziomu wzajemnej 

uczciwości, 
- umiejętności wprowadzania pomysłów w życie, 
- umiejętności podejmowania ryzyka i eksperymentowania, 
- rozwijanie i utrzymywanie wysokiego poziomu aktywności, 
- umiejętności percepcji światowych granic (B. Wiernek, 1999: 25). 



Reasumując należy stwierdzić, że w zakresie edukacji menedżerskiej odbiegamy od państw 
stowarzyszonych w Unii Europejskiej, ale osiągnięcie wyższego poziomu kształcenia menedżerów, w tym 
menedżerów kultury fizycznej jest możliwe. 
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