PYTANIA I ODPOWIEDZI [FAQ]
Kto będzie weryfikował kwalifikacje ?
Kwalifikacje weryfikuje instytucja certyfikująca, tj. PZTP w postaci Rady Walidacyjnej.
Ile czasu będę miał na potwierdzenie i uzupełnienie kwalifikacji ?
Nie ma określonego terminu. Im szybciej tym lepiej, jednak bez potwierdzenia kwalifikacji
wykonywanie czynności TP będzie miało charakter nieformalny.
Z jakimi kosztami będzie wiązała się weryfikacja ?
Koszt pełnej walidacji (w tym certyfikacji) wynosi 800 zł (egzamin/weryfikacja + certyfikat +
ubezpieczenie); koszt przedłużenia licencji (certyfikat + ubezpieczenie) to 350 zł/rok
Dlaczego po tylu latach pracy w zawodzie muszę się teraz weryfikować ?
W styczniu 2020 roku na mocy obwieszczenia Ministra Sportu, została wpisana do Zintegrowanego
Systemu Kwalifikacji, kwalifikacja: Trener Personalny. Jest to krok w kierunku profesjonalizacji i
standaryzacji rynku fitness na rynku polskim i europejskim. Od tej pory „trener personalny” jest
uregulowaną kwalifikacją rynkową.
Co mi grozi jeśli nie podejdę do procesu weryfikacji i dalej będę pracował jak dotąd ?
Konsekwencje dla osób, które nie podejdą do procesu walidacji w pierwszej kolejności będą miały
wymiar prawny w sytuacji kryzysowej, w której trzeba będzie wykazać, że wykonywało się czynności
trenerskie na podstawie posiadanych i potwierdzonych kwalifikacji. Nie posiadając kwalifikacji „trener
personalny” nie będzie możliwości przystąpienia do innych egzaminów na kolejnych stopniach
Polskiej Ramy Kwalifikacji, np. Trener Przygotowania Motorycznego na poziomie 5 PRK
Czy wszyscy trenerzy muszą się zweryfikować ?
W świetle obowiązującego obwieszczenia wszyscy trenerzy chcący pracować profesjonalnie powinni
podejść do procesu walidacji.
Gdzie moge się doszkolić aby uzyskać uprawnienia zgodne z ustawą ?
W jednostkach akredytowanych, czyli w takich, które prowadzą kursy PT zgodne ze standardami
opisanymi przez PZTP i EREPS lub w placówkach afiliowanych, które prowadzą odpowiednie
szkolenia. Wszystkie placówki będą wskazane na stronie PZTP oraz PFF
Co z certyfikatami ze szkół które już nie istnieją ?
Będą musiały został zweryfikowane przez członków Rady Walidacyjnej poprzez zapoznanie się z
suplementem wydanym do dyplomu ukończenia kursu lub bezpośrednią weryfikację.

