
                                                                                                                                  

 

 

ANKIETA  

Projekt Sektorowej Ramy Kwalifikacji w Sporcie (SRKS) 

 

 

 

 

 

 

Prosimy o odesłanie wypełnionej ankiety do dnia 26 stycznia 2015 r. na adres:   

Biuro Konsorcjum SRKS 
Instytut Sportu 
ul. Trylogii 2/16 
01 - 982 Warszawa 
 
 
* wraz z ankietą znajdziecie Państwo zaadresowaną kopertę ze znaczkiem pocztowym 

 

 

 

 



                                                                                                                                  

Szanowni Państwo! 

Przedstawiciele Konsorcjum składającego się z trzech instytucji: AWF w Warszawie, Instytut Sportu 
w Warszawie, TKKF w Toruniu na zlecenie Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie przygotowali 
wstępny projekt sektorowej ramy kwalifikacji w sporcie w Polsce (w skrócie: SRKS).  

Sektorowa rama kwalifikacji w sporcie ma być m.in. narzędziem służącym dopasowaniu procesu 
kształcenia kadr do potrzeb rynku pracy w sektorze sportu. 

W niniejszym dokumencie sport rozumiany jest zgodnie z definicją w art.1. Ustawy o sporcie z 
dnia 25.06.2010 (Dz. U. 2010 Nr 127 poz.857), tzn. „sportem są wszelkie formy aktywności fizycznej, które 
przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji 
fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągniecie wyników sportowych na wszelkich 
poziomach.” 

 Sektorowa Rama jest zbiorem opisów charakteryzujących to, jaki zasób wiedzy, umiejętności oraz 
tzw. kompetencji społecznych (np. postaw) powinni posiadać pracownicy sektora sportu. Opisy są 
stopniowalne co oznacza, że opisane wymagania wobec osób z kwalifikacjami z niższych poziomów 
(pracownicy stanowisk niższego szczebla) są mniejsze niż wobec tych z kwalifikacjami z poziomów 
wyższych (pracownicy stanowisk wyższego szczebla). Poziomy sektorowej ramy kwalifikacji w sporcie 
będą mogły być odniesione do poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.  

Mamy nadzieję, iż wdrożenie SRSK pozwoli na większe uporządkowanie kwalifikacji 
funkcjonujących w sektorze sportu i na ich wzajemne porównywanie, a przede wszystkim zwiększy 
„czytelność” dyplomów, świadectw i certyfikatów. Co więcej – dzięki powiązaniu sektorowej ramy 
kwalifikacji z Polską Ramą Kwalifikacji, która odnosi się do ramy europejskiej – zaistnieje możliwość 
porównywania kwalifikacji z sektora pomiędzy różnymi krajami UE. 

Przedstawiamy Państwu – przygotowany przez zespół ekspercki wstępny projekt charakterystyk 
poziomów kwalifikacji SRKS, zawierający charakterystyki dla 7 poziomów. Kierując do Państwa prośbę o 
wypełnienie załączonego kwestionariusza ankiety liczymy na pogłębioną, krytyczną analizę efektu naszych 
dotychczasowych prac – cenne tu będzie Państwa doświadczenie zawodowe i znajomość potrzeb branży 
sportu. Zebrane w ten sposób wyniki wykorzystane zostaną do modyfikacji charakterystyk SRKS. Liczymy 
również, że Państwa aktywność przyczyni się do rozpropagowania idei ram kwalifikacji w środowisku 
sportowym. Z takim przeświadczeniem ośmielamy się więc prosić Państwa o poświęcenie cennego czasu i 
własny wkład w przedsięwzięcie, które posłuży całemu polskiemu sportowi. Jakość SRKS zależy przede 
wszystkim od zaangażowania w ten projekt ekspertów z poszczególnych branż sektora sportu,  a więc 
również od osób wypełniających niniejszą ankietę.  

 
Prosimy Państwa o poświęcenie chwili czasu i wzięcie udziału w pracach nad poprawą jakości 

nowych kadr sportu.  
Z góry za to dziękujemy! 

 

                                                Zespół ekspertów pracujący nad projektem SRKS 



                                                                                                                                  

 

Kwestionariusz ankiety 

Celem niniejszego badania jest weryfikacja założeń projektu SRKS w oparciu o opinie zdefiniowanych grup 

interesariuszy. Przed wypełnienia kwestionariusza prosimy o zapoznanie się z Załącznikiem nr 1 (WSTĘPNY 

PROJEKT SEKTOROWEJ RAMY KWALIFIKACJI W SPORCIE (SRKS). 

Poniżej znajduje się kilka twierdzeń i pytań dotyczących „Wstępnego projektu sektorowej ramy kwalifikacji 

w sporcie”. Wypełnienie ankiety polega na zaznaczeniu „X” obok wybranej odpowiedzi. W przypadku części 

pytań będziemy mieć do Państwa prośbę o krótkie uzasadnienie Państwa odpowiedzi.  Prosimy o szczere 

odpowiedzi. Ankieta jest poufna.  

1. W jakim stopniu jest Panu/Pani znana koncepcja Polskiej Ramy Kwalifikacji?  

(Proszę zakreślić wybraną odpowiedź) 

a) bardzo dobrze  

b) dobrze 

c) przeciętnie 

d) słabo 

e) wcale 

 

2. W jakim stopniu jest Panu/Pani znana koncepcja Sektorowej Ramy Kwalifikacji w Sporcie? 

 (Proszę zakreślić wybraną odpowiedź) 

a) bardzo dobrze 

b) dobrze 

c) przeciętnie 

d) słabo  

e) wcale 

 

3. Kiedy po raz pierwszy spotkał/a się Pan/Pani z pojęciem Sektorowej Ramy Kwalifikacji w Sporcie? 

(Proszę zakreślić wybraną odpowiedź) 

a) podczas tego badania 

b) w tym roku 

c) rok temu 

d) 2 lata temu 

e) 3 lata temu lub więcej 



                                                                                                                                  

 

4. Czy rozumie Pan/Pani założenia SRKS? 

 (Proszę zakreślić wybraną odpowiedź) 

a) zdecydowanie tak  

b) raczej tak 

c) nie wiem, nie mam zdania 

d) raczej nie 

e) zdecydowanie nie  

Proszę uzasadnić swoją ocenę: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

5. Czy dostrzega Pan/Pani potrzebę stworzenia ram kwalifikacji w obszarze sportu?  

(Proszę zakreślić wybraną odpowiedź) 

a) zdecydowanie tak  

b) raczej tak 

c) nie wiem, nie mam zdania 

d) raczej nie 

e) zdecydowanie nie  

Proszę uzasadnić swoją ocenę: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….. 

6. Czy zdefiniowane w projekcie SRKS wyznaczniki sektorowe obejmują, Pana/Pani zdaniem, pełny 

zakres najważniejszych kompetencji dla osób pracujących w obszarze sportu? 

 (Proszę zakreślić wybraną odpowiedź) 

a) zdecydowanie tak  

b) raczej tak 

c) nie wiem, nie mam zdania 

d) raczej nie 

e) zdecydowanie nie  

Jeśli ma Pan/Pani jakieś uwagi i komentarze dotyczące wyznaczników sektorowych – proszę je 

zapisać: 



                                                                                                                                  

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

7. Czy opisy poziomów SRKS w zakresie wiedzy są zrozumiałe? 

 (Proszę zakreślić wybraną odpowiedź) 

a) zdecydowanie tak  

b) raczej tak 

c) nie wiem, nie mam zdania 

d) raczej nie 

e) zdecydowanie nie  

Jeśli ma Pan/Pani jakieś uwagi i komentarze dotyczące opisów efektów uczenia się w zakresie 

wiedzy – proszę je zapisać: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………  

8. Czy opisy poziomów SRKS w zakresie umiejętności są zrozumiałe? 

(Proszę zakreślić wybraną odpowiedź) 

a) zdecydowanie tak  

b) raczej tak 

c) nie wiem, nie mam zdania 

d) raczej nie 

e) zdecydowanie nie  

Jeśli ma Pan/Pani jakieś uwagi i komentarze dotyczące opisów efektów uczenia się w zakresie 

umiejętności – proszę je zapisać: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

9. Czy opisy poziomów SRKS w zakresie kompetencji społecznych są zrozumiałe? 

 (Proszę zakreślić wybraną odpowiedź) 

a) zdecydowanie tak  

b) raczej tak 

c) nie wiem, nie mam zdania 

d) raczej nie 

e) zdecydowanie nie  



                                                                                                                                  

Jeśli ma Pan/Pani jakieś uwagi i komentarze dotyczące opisów efektów uczenia się w zakresie 

kompetencje społeczne – proszę je zapisać: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

10. Czy zaproponowana liczba 6-u poziomów kwalifikacji (poziomy 2-7 Polskiej Ramy Kwalifikacji) 

jest Pan/Pani zdaniem adekwatna do potrzeb sektora sportu? 

 (Proszę zakreślić wybraną odpowiedź) 

a) zdecydowanie tak  

b) raczej tak 

c) nie wiem, nie mam zdania 

d) raczej nie 

e) zdecydowanie nie  

Proszę uzasadnić swoją ocenę: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

11. Czy potrafi Pan/Pani określić, na którym poziomie SRKS są Pana/Pani kwalifikacje (świadectwa, 

dyplomy, certyfikaty, licencje) w obszarze sportu? 

 (Proszę zakreślić wybraną odpowiedź) 

a) tak  

b) nie  

Jeżeli nie, proszę opisać w kilku zdaniach, dlaczego: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

12.  Czy wdrożenie SRKS zwiększy przejrzystość kwalifikacji nadawanych w danym obszarze sportu? 

 (Proszę zakreślić wybraną odpowiedź) 

a) zdecydowanie tak  

b) raczej tak 

c) nie wiem, nie mam zdania 

d) raczej nie 

e) zdecydowanie nie  

 



                                                                                                                                  

            Proszę uzasadnić swoją ocenę: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

13. Czy dostrzega Pan/Pani potrzebę sformułowania osobnych kwalifikacji dla sportu osób 

niepełnosprawnych w danym sporcie? 

 (Proszę o zapoznanie się z Załącznikiem nr 1 oraz zakreślenie wybranej odpowiedzi) 

a) zdecydowanie tak  

b) raczej tak 

c) nie wiem, nie mam zdania 

d) raczej nie 

e) zdecydowanie nie  

Proszę uzasadnić swoją ocenę: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

14. Czy opisy poziomów SRKS dobrze odzwierciedlają wymagania pracodawców z sektora sportu w 

zakresie kompetencji niezbędnych do pracy na różnych stanowiskach?  

(Proszę zakreślić wybraną odpowiedź) 

a) zdecydowanie tak  

b) raczej tak 

c) nie wiem, nie mam zdania 

d) raczej nie 

e) zdecydowanie nie  

Proszę uzasadnić swoją ocenę: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

15. Czy wdrożenie SRKS przyczyni się do tworzenia kwalifikacji bardziej adekwatnych do potrzeb 

pracodawców w branży sportowej? 

 (Proszę zakreślić wybraną odpowiedź) 

a) zdecydowanie tak  

b) raczej tak 

c) nie wiem, nie mam zdania 



                                                                                                                                  

d) raczej nie 

e) zdecydowanie nie  

Proszę uzasadnić swoją ocenę: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………..  

16. Czy wdrożenie SRKS przyczyni się do tworzenia bardziej adekwatnych do potrzeb rynku pracy 

programów kształcenia i szkolenia na potrzeby sportu? 

 (Proszę zakreślić wybraną odpowiedź) 

a) zdecydowanie tak  

b) raczej tak 

c) nie wiem, nie mam zdania 

d) raczej nie 

e) zdecydowanie nie  

Proszę uzasadnić swoją ocenę: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….. 

17. Czy, Pana/Pani zdaniem, SRKS może być wykorzystana przy tworzeniu programów szkolenia kadr 

w Pana/Pani dyscyplinie sportu?  

(Proszę zakreślić wybraną odpowiedź) 

a) zdecydowanie tak  

b) raczej tak 

c) nie wiem, nie mam zdania 

d) raczej nie 

e) zdecydowanie nie  

Proszę uzasadnić swoją ocenę: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………..  

18. Czy, Pana/Pani zdaniem, charakterystyki poszczególnych poziomów w SRKS są napisane w sposób 

wystarczająco szczegółowy? 

 (Proszę zakreślić wybraną odpowiedź) 

a) zdecydowanie tak  



                                                                                                                                  

b) raczej tak 

c) nie wiem, nie mam zdania 

d) raczej nie 

e) zdecydowanie nie  

Proszę uzasadnić swoją ocenę: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Prosimy o uzupełnienie danych, które pozwolą na dokładną analizę  

 

A. Prosimy o wskazanie Pana/Pani obszaru działania w sektorze sportu  

(Proszę zakreślić wybraną odpowiedź; można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź) 

a) Polskie Związki Sportowe  

b) Związki Stowarzyszeń, organizacje, stowarzyszenia  

c) Pracodawcy sektora prywatnego 

d) Organizacje non-profit  

c) Instytucje kształcące i ośrodki naukowo-badawcze 

d) Pracodawcy sektora publicznego. 

B. Ile osób pracuje w instytucji, którą Pan/Pani reprezentuje: 

……………………………………………………………………………………………… 

C. Proszę podać obecnie zajmowane przez Pana/Panią stanowisko pracy: 

a) czynny zawodnik  

b) trener/ instruktor  

c) działacz sportowy  

d) menadżer sportu 

e) sędzia sportowy 

f) dziennikarz sportowy  

g) przedstawiciel administracji publicznej 

h) Inne, jakie?..........................................  



                                                                                                                                  

D. Z jaką dyscypliną sportu lub aktywnością ruchową jest związana Pana/Pani obecna działalność 

zawodowa?   

………………………………………………………………………………………………… 

E. Z jakim z dwóch poniższych obszarów jest w głównej mierze związana Pana/Pani obecna działalność 

zawodowa?  (Proszę zakreślić wybraną odpowiedź) 

a) sport powszechny  

b) sport kwalifikowany  

F. Płeć: ………………………… 

G. Wiek: ……………………… 

H. Jakie jest Pana/Pani wykształcenie? (Proszę zakreślić wybraną odpowiedź) 

a) Podstawowe  

b) Zawodowe  

c) Średnie ogólnokształcące  

d) Średnie zawodowe 

e) Wyższe licencjackie/inżynierskie 

f) Wyższe magisterskie  

I. Jaki jest Pana/Pani zawód wyuczony?  

…………………………………………………………………………………………….. 

J. Jaki jest Pana/Pani staż pracy w sektorze sportu:  

……………………………………………………………………………………………. 

 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety!!! 

 


