Kształcenie:
Akademia Wychowania Fizycznego
w Warszawie
ul. Marymoncka 34
00-968 Warszawa
tel 0 22 83 40 431
www.awf.edu.pl/
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sportowe i marketing sportu
Wydział Studiów Międzynarodowych
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ul. Składowa 43
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Polska Korporacja Menedżerów Sportu
Kolegium Podyplomowej Edukacji
Menedżerskiej

ul. Majdańska 3/24
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http://www.pkmssport.com/

Więcej informacji
o zawodzie znajdziesz
w:

MENEDŻER SPORTU

Klasyfikacja Zawodów i Specjalności: 342205

Centrum Informacji
i Planowania Kariery Zawodowej:
w Łodzi:
ul. Wólczańska 49, 90-608 Łódź,
Tel. (42) 66 30 255, 66 30 273
oraz oddziałach:
w Piotrkowie Trybunalskim:
ul. Starowarszawska 4, 97 - 300 Piotrków Tryb.
Tel. (44) 649 60 87
w Sieradzu:
ul. 3 Maja 7, 98 - 200 Sieradz
Tel. (43) 822 81 84, 822 81 86
w Skierniewicach:
ul. Senatorska 10, 96 - 100 Skierniewice
Tel. (46) 833 39 74, 833 36 50

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
Centrum Informacji i Planowania Kariery
Zawodowej
Łódź 2016

Menedżer sportu jest specjalistą
w dziedzinie zarządzania szeroko rozumianą
kulturą fizyczną. Głównym zadaniem jest
kierowanie instytucją sportowo-rekreacyjną
(ośrodkiem sportu i rekreacji, stowarzyszeniem
sportowym itp.). Praca ta skierowana jest do
ludzi z pasją, kreatywnych, ceniących nowe
wyzwania.



Zadania zawodowe:











określanie i wdrażanie polityki instytucji
sportowo-rekreacyjnej;
planowanie
instytucji;

działalności

kierowanej

pozyskiwanie i rozmieszczanie zasobów
materialnych instytucji;
środków

kontrolowanie działalności poszczególnych
komórek organizacyjnych;
zabieganie o dobrą
sportowo-rekreacyjnej;
propagowanie
w społeczeństwie;

opinię

kultury



Menedżerem
sportu,
zgodnie
z
Rozporządzeniem
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 z późn.
zm)., może być osoba, która:



Specjalistyczne kursy, mogą prowadzić:


instytucji

fizycznej

Warunki podjęcia pracy w zawodzie:

ukończyła studia wyższe ze specjalnością
organizacja i zarządzanie sportem albo
 ukończyła studia podyplomowe w zakresie
organizacji i zarządzania sportem, albo
 posiada co najmniej średnie wykształcenie
i ukończyła specjalistyczny kurs w zakresie
organizacji
i
zarządzania
sportem,
obejmujący co najmniej 180 godzin,
realizowanych na co najmniej trzech sesjach
szkoleniowych.

współtworzenie i zatwierdzanie struktury
organizacyjnej instytucji;

pozyskiwanie

Wymagania psychofizyczne:







określanie celów i zadań poszczególnych
komórek organizacyjnych;

planowanie i
finansowych;

nadzorowanie organizacji masowych imprez
sportowych (Źródło: www.praca.gov.pl).



szkoły wyższe i zakłady kształcenia
nauczycieli, prowadzące kształcenie na
kierunkach:
wychowanie
fizyczne,
fizjoterapia lub turystyka i rekreacja,

inne jednostki po uzyskaniu zgody Prezesa
Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu.

odporność na stres, umiejętność pracy
w szybkim tempie,
elokwencja, logika w myśleniu i słowie oraz
opanowanie i odpowiedzialność za słowa,
umiejętność
nawiązywania
z ludźmi, otwartość,

kontaktu

wysoka kultura osobista,

bardzo dobra znajomość przynajmniej
jednego języka obcego.

Przeciwwskazania do wykonywania
zawodu:


brak lub słabo
przywódcze.

rozwinięte

zdolności

Możliwości zatrudnienia:
Menedżer sportu może pracować w miejskich
ośrodkach
sportu,
halach
sportowych,
pływalniach, referatach i wydziałach sportu
w
urzędach
wojewódzkich,
miejskich,
gminnych oraz w administracji centralnej.
Istnieje możliwość podjęcia zatrudnienia
w klubach i związkach sportowych.
Zatrudnienia można też szukać w sektorze
prywatnym,
a
więc
w
klubach
pierwszoligowych, klubach fitness czy wellness
lub jako agent
sportowy wybranych
zawodników.

