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Licencja na umiejętności? Wpływ licencji zawodowej na instruktorów fitnessu. 

 

Licencja zawodowa, która odmawia dostępu do pewnych zawodów osobom 

nieposiadającym odpowiednich kwalifikacji, od zawsze była przypisywana fachowcom. 

Autorzy w artykule próbują odpowiedzieć na pytanie, czy podobne formy regulacji 

zawodowej mogą wspomagać rozwój umiejętności oraz wzrost wysokości płacy,                             

w przypadku osób zatrudnionych na niższych stanowiskach. Grupa ta do tej pory była 

stosunkowo mocno zaniedbywana w badaniach. Niniejsza analiza jakościowa sprawdza 

wpływ różnych form licencji zawodowej na przykładzie Wielkiej Brytanii, Norwegii i Francji. 

Autorzy artykułu skupili się na kwalifikacjach, umiejętnościach i zarobkach instruktorów 

fitnessu, określonych przez Międzynarodowe Standardy Klasyfikacji Zawodowej                         

(ang. International Standard Classification of Occupations - ISCO) jako zawód średniego 

szczebla. Autorzy badania po pierwsze określili wpływ kwalifikacji i przeszkolenia                          

na umiejętności pracowników i ich rozwój w miejscu pracy. Jest to niezwykle trudne, a jedną 

z możliwości przeprowadzenia pomiaru jest bardziej efektywne wykorzystanie umiejętności 

w trakcie wykonywania pracy. Dotychczasowe badania były również ograniczone do jednego 

kraju, a więc artykuł wnosi swój wkład poprzez analizę licencji zawodowej na drodze 

porównań międzynarodowych. Zrozumienie sposobu, w jaki przepisy dotyczące licencji 

zawodowej wpisują się w szerszy kontekst instytucji krajowych dostarcza kolejnych podstaw 

do omówienia potencjału i ograniczeń wynikających z nakładania licencji. Wyniki badania 

sugerują, że w pewnych warunkach (panujących na przykład we Francji) licencja zawodowa 

może podwyższyć umiejętności instruktorów fitnessu, co będzie korzystne także dla klientów 

siłowni. Ponieważ słowo „jakość” możne być różnie rozumiana i trudno mierzalna, warto 

zauważyć, że klienci siłowni będą lepiej chronieni pod względem bezpieczeństwa w modelu  

z licencją zawodową zapewniającą wysoki standard pracy, niż w podejściu nieuregulowanym 

lub oferującym standardy minimalne. Wyniki sugerują także, że wprowadzenie licencji 

zawodowej przyniosło podwyżkę płac grupie instruktorów fitnessu. 


