
Minimalne zalecenia  dla

osób  kandydatów na fukcje członków ekipy na wyjazdy europejskie i światowe Olimpiad Specjalnych
Uchwała Komitetu Krajowego z dn. 27.02.2016 (na podstawie propozycji Komisji Sportowej KK z dn 16.01.2016).

kierownik ekipy z-ca kierownika ekipy Lekarz Trener główny Trener

Kwalifikacje/kom

petencje  

zawodowe

wiedza, doświadczenie 

i kompetencje 

zawodowe z zakresu 

Olimpiad Specjalnych 

i/lub kultury fizycznej, 

i/lub 

oligofrenopedagogiki 

i/lub menadżerskie  

wiedza, doświadczenie 

i kompetencje 

zawodowe z zakresu 

Olimpiad Specjalnych 

i/lub kultury fizycznej, 

i/lub 

oligofrenopedagogiki 

i/lub menadżerskie  

lekarz

 posiadane uprawnienia 

zgodnie z ramami 

kompetencji zawodowych 

dla osób prowadzących 

zajęcia sportowe i 

treningowe opracowanymi 

dla Stowarzyszenia 

odpowiednie do danej 

dyscypliny

posiadane uprawnienia 

zgodnie z ramami 

kompetencji zawodowych 

dla osób prowadzących 

zajęcia sportowe i 

treningowe opracowanymi 

dla Stowarzyszenia 

odpowiednie do danej 

dyscypliny

Język Angielski 

(znajomość 

będzie 

weryfikowana 

rozmową 

kwalifikacyjną)

poziom  bardzo dobry poziom  bardzo dobry
poziom  

bardzo dobry

wskazany poziom 

komunikatywny

wskazany poziom 

komunikatywny

Bezpośredni 

trener 

zawodników ze 

składu 

podstawowego

nie wymagane nie wymagane
nie 

wymagane

trener wybrany  przez OR, z 

którego sa zawodnicy w ekipie, 

wskazane  aby był to trener,  

który bezpośrednio szkolił  tych 

zawodników, chyba że w OR są 

powody/decyzje by została 

zgłoszona inna osoba

trener wybrany  przez OR, z 

którego sa zawodnicy w ekipie, 

wskazane  aby był to trener,  

który bezpośrednio szkolił  tych 

zawodników, chyba że w OR są 

powody/decyzje by została 

zgłoszona inna osoba

Doświadczenie 

w zawodach 

Olimpiad 

Specjalnych

wymagane 

doświadczenie z 

zawodów co najmniej 

rangi ogólnopolskiej 

Olimpiad Specjalnych, 

w przypadku Igrzysk 

europejskich i 

światowych  Olimpiad 

Specjalnych 

wymagane dodatkowo  

doświadczenie 

udokumentowane z 

zawodów rangi 

międzynarodowej.

wymagane 

doświadczenie z 

zawodów co najmniej 

rangi ogólnopolskiej 

Olimpiad Specjalnych, 

w przypadku Igrzysk 

europejskich i 

światowych wymagane 

dodatkowo  

doświadczenie 

udokumentowane z 

zawodów rangi 

międzynarodowej

wymagane 

doświadczeni

e z zawodów 

co najmniej 

regionalnych 

Olimpiad 

Specjalnych

doświadczenie w roli 

trenera z  zawodów 

ogólnopolskich  Olimpiad 

Specjalnych

doświadczenie w roli trenera 

z  zawodów ogólnopolskich  

Olimpiad Specjalnych

Dodatkowe 

doświadczenie 

doświadczenie w 

kierowniu grupa osób, 

doświadczenie w 

kierowaniu grupą osób 

podczas podróży 

zagranicznych

doświadczenie w 

kierowniu grupa osób, 

doświadczenie w 

kierowaniu grupą osób 

podczas podróży 

zagranicznych

doświadczeni

e w pracy z 

osobami z 

niepełnospra

wnością 

intelektualną 

Współpraca ze 

Stowarzysze- 

niem Olimpiady 

Specjalne Polska

co najmniej 5 lat co najmniej 3 lata
co najmniej 3 

lata
co najmniej 3 lata co najmniej 3 lata

Opinia   dot.  

kandydata 

uzyskana opinia od 

zgłaszającego (Oddział 

Regionalny, Komisja 

Sportowa KK, Biuro 

Narodowe itp.) 

uzyskana opinia od 

zgłaszającego (Oddział 

Regionalny, Komisja 

Sportowa KK, Biuro 

Narodowe itp.) 

uzyskana 

opinia od 

zgłaszającego 

(Oddział 

Regionalny, 

Komisja 

Sportowa KK, 

Biuro 

Narodowe itp.) 

uzyskana opinia od 

zgłaszającego (OR), w 

przypadku gdy nie jest to 

bezpośredni trener zawodnika z 

ekipy (skład podstawowy) to 

jest ważne uzasadnienie 

takiego wyboru kandydata, 

wskazane opisanie lub 

załączenie rezygnacji 

bezpośredniego trenera

uzyskana opinia od 

zgłaszającego (OR), w 

przypadku gdy nie jest to 

bezpośredni trener zawodnika z 

ekipy (skład podstawowy) to jest 

ważne uzasadnienie takiego 

wyboru kandydata, wskazane 

opisanie lub załączenie 

rezygnacji bezpośredniego 

tenera

Funkcja

Komisja Sportowa KK ma prawo indywidualnego podejścia  do spełnienia minimalnych wymagań w poszczególnych zawodach.

Komisja Sportowa KK wskazuje czy jest potrzeba do ekipy dołączania osób dodatkowych, wskazuje jakie są wymagania kwalifikacyjne i  

zostaje ogłoszona dodatkowa rekrutacja wraz z tymi wymaganiami.

Członkowie Kom. Krajowego i Komisji Sportowej mogą do osób dodatkowych zgłaszać osoby, dla których wyjazd będzie  nagrodą.


