
                                                                     

 

 

 

Szanowni Państwo, 

 

Konsorcjum składające się z trzech instytucji: AWF Warszawa, Instytut Sportu, TKKF Toruń 

na zlecenie Instytutu Badań Edukacyjnych, realizuje zadanie związane z tworzeniem sektorowej 

ramy kwalifikacji dla sektora sportu w Polsce (SRKS).  

 

Tworzenie sektorowych ram kwalifikacji wpisuje się w szerszy kontekst prac nad systemami 

kwalifikacji w krajach członkowskich Unii Europejskiej, związanych m.in. z realizacją Zalecenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia Europejskiej Ramy Kwalifikacji                  

i tworzenia krajowych ram kwalifikacji. Polska Rama Kwalifikacji (PRK), podobnie jak Europejska 

Rama Kwalifikacji (ERK), składa się z ośmiu poziomów kwalifikacji. Każdy z poziomów jest 

opisywany za pomocą ogólnych stwierdzeń, charakteryzujących efekty uczenia się w podziale na 

wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne. PRK uwzględnia efekty uczenia się osiągnięte w 

ramach edukacji formalnej (oświata, szkolnictwo wyższe), pozaformalnej (szkolenia) oraz 

nieformalnego uczenia się (samokształcenie, uczenie się w miejscu pracy).  

 

Sektorowa rama kwalifikacji to opis hierarchii poziomów kwalifikacji, funkcjonujących w 

danej dziedzinie działalności (sektorze, branży). W założeniu wdrożenie sektorowej ramy 

kwalifikacji ma przyczynić się do: 

− zwiększenia transparentności kwalifikacji nadawanych w danym sektorze,  

− tworzenia kwalifikacji bardziej adekwatnych do potrzeb pracodawców w danym sektorze, 

− tworzenia bardziej adekwatnych do potrzeb rynku pracy programów kształcenia i szkolenia,  

− identyfikacji kluczowych obszarów kompetencji w danym sektorze. 

 

Pragniemy Państwa zaprosić do udziału w jednodniowych seminariach poświęconych 

konsultacjom i weryfikacji w środowisku branżowym Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Sportu w 

Polsce (SRKS). 

 Konsultacje odbędą się w dwóch terminach, aby zapewnić Państwu możliwość wyboru dogodnego 

czasu i miejsca: 

• 28 listopada 2014r. w Warszawie (Instytut Sportu, ul. Trylogii 2/16) 

• 9 grudnia 2014r. w Toruniu. 

 

Jesteśmy na etapie przygotowania wstępnego projektu SRKS, który chcemy skonsultować i 

poddać weryfikacji w środowisku branżowym. Konsultacje dotyczyć będą przede wszystkim 

adekwatności wyznaczników sektorowych oraz charakterystyk poziomów SRKS, dlatego Państwa 

udział w tych spotkaniach jest bardzo ważny, tak byśmy wspólnie mogli wypracować najlepsze 

rozwiązania dla sektora sportu. 



                                                                     

 

 

 

Zgłoszenia przedstawicieli Państwa instytucji do udziału w seminariach prosimy kierować drogą 

elektroniczną na adres biura projektu SRKS, e-mail irena.kownacka@insp.waw.pl  do dnia: 

 Zgłoszenia dla osób, które wybierają termin 28.11 (Warszawa) do dnia  24.11.2014 

 Zgłoszenia dla osób, które wybierają termin 09.12 (Toruń) do dnia 02.12.2014 

 

Druk zgłoszenia oraz program spotkania stanowi załącznik do zaproszenia. 

 

Liczymy na Państwa obecność, wierząc, że głos środowiska branżowego stanowi najważniejszą 

wartość w opracowywanych ramach kwalifikacji. 

 

 

Ze sportowym pozdrowieniem, 

Konsorcjum realizacji projektu SRKS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


