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1. DANE IDENTYFIKACYJNE ZAWODU
1.1. Nazwa i kod zawodu (wg Klasyfikacji zawodów i specjalności)
Animator rekreacji i organizacji czasu wolnego 342311

1.2. Nazwy zwyczajowe zawodu






Animator czasu wolnego.
Animator sportowy.
Animator zabaw dla dzieci.
Animator zabawy.
Instruktor rekreacji.

1.3. Usytuowanie zawodu w klasyfikacjach: ISCO, PKD
W Międzynarodowym Standardzie Klasyfikacji Zawodów ISCO-08 odpowiada grupie:


3423 Fitness and recreation instructors and program leaders.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):


Sekcja R – Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją.

1.4. Notka metodologiczna, autorzy i eksperci opiniujący
Notka metodologiczna
Opis informacji o zawodzie opracowano na podstawie:
 analizy źródeł (akty prawne, klasyfikacje krajowe, międzynarodowe) oraz źródeł internetowych,
 analizy opisu zawodu zamieszczonego w wyszukiwarce opisów zawodów na Wortalu
Publicznych Służb Zatrudnienia,
 badań ankietowych prowadzonych w projekcie INFODORADCA+ w październiku 2018 r.,
 zebranych opinii od recenzentów, członków panelu ewaluacyjnego oraz zespołu ds. walidacji
i jakości informacji o zawodach.
Autorzy i eksperci opiniujący
Zespół Ekspercki:




Krzysztof Bieniek – kreatorzyimprez.pl, Warszawa.
Katarzyna Drążek-Pasternak – KDP-ART, Częstochowa.
Barbara Łukomska – Centralny Instytut Ochrony Pracy – PIB, Warszawa.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:






Łukasz Baka – Centralny Instytut Ochrony Pracy – PIB, Warszawa.
Maria Konarska – Centralny Instytut Ochrony Pracy – PIB, Warszawa.
Małgorzata Przybyszewska – Centralny Instytut Ochrony Pracy – PIB, Warszawa.
Agnieszka Szczechura – Centralny Instytut Ochrony Pracy – PIB, Warszawa.
Mirosław Żurek – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.

Recenzenci:



Magdalena Heinrich-Galińska – Ekspert niezależny, Warszawa.
Rafał Ryszelewski – RAFTUR, Łódź.
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Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:



Grażyna Mrozińska-Hotloś – Ośrodek Szkoleniowy KURSOR Zespół Szkół Elektronicznych, Lublin.
Anna Owsicka – Centrum Edukacji Siódemka, Rybnik.

Data (rok) opracowania opisu informacji o zawodzie: 2018 r.
WAŻNE:
W tekście opisu informacji o zawodzie występują podkreślenia wybranych określeń wraz z indeksem górnym,
który wskazuje numer definicji w słowniku branżowym w punkcie 7.2.

2. OPIS ZAWODU
2.1. Synteza zawodu
Animator rekreacji i organizacji czasu wolnego świadczy usługi polegające na planowaniu
i organizowaniu różnych form spędzania czasu wolnego oraz aktywnego wypoczynku dla osób
zatrzymujących się w ośrodkach wczasowych4, turystycznych, sanatoryjnych oraz dla dzieci
i młodzieży przebywającej w świetlicach środowiskowych6, klubach sportowych, domach kultury itp.

2.2. Opis pracy i sposobu jej wykonywania
Opis pracy
Animator rekreacji i organizacji czasu wolnego jest zawodem o charakterze usługowym,
ukierunkowanym na organizację programu animacyjnego dla grup zorganizowanych lub osób
indywidualnych w różnym wieku. Jego podstawowym zadaniem jest zapewnienie turystom rozrywek
podczas ich pobytu w danym miejscu. Zachęca uczestników do aktywnego wypoczynku.
Praca animatora rekreacji i organizacji czasu wolnego polega na planowaniu, organizowaniu
i prowadzeniu animacji1 (sportowych, plastycznych, teatralnych, muzycznych, turystycznych) oraz
imprez rekreacyjno-sportowych sprzyjających wypoczynkowi, wzmacnianiu zdrowia i osiąganiu
dobrej kondycji psychofizycznej. Ponadto Animator rekreacji i organizacji czasu wolnego może
podejmować działania w zakresie promocji zdrowego stylu życia w różnych placówkach,
środowiskach i społecznościach lokalnych (np. w świetlicach środowiskowych, klubach sportowych,
domach kultury, centrach odnowy biologicznej itp.).
WAŻNE:
Animator rekreacji i organizacji czasu wolnego, w zależności od posiadanych kompetencji wynikających
z ukończonych kursów, może prowadzić m.in. zajęcia plastyczne, teatralne, muzyczne, sportowe, turystyczne
czy specjalne animacje dla dzieci.

Sposoby wykonywania pracy
Praca animatora rekreacji i organizacji czasu wolnego polega m.in. na:
 planowaniu i organizowaniu różnych form spędzania czasu wolnego oraz aktywnego wypoczynku
dla odmiennych grup wiekowych: gości ośrodków turystycznych, wczasowych, sanatoryjnych,
hoteli oraz innych obiektów rekreacyjnych i sportowych,
 zapewnianiu rozrywki w postaci zorganizowanego programu animacyjnego uwzględniającego
preferencje, stan zdrowia, zainteresowania odbiorców oraz możliwości, jakie stwarza dany region
(turystyczne, sportowe),
 wspieraniu osób w różnym wieku w zakresie aktywnego spędzania czasu wolnego, w tym:
organizowaniu i prowadzeniu gier, zabaw, konkursów itp.,
 organizowaniu imprez turystycznych, sportowych, rekreacyjnych dla osób odwiedzających dane
miejsce (region) w celach wypoczynkowych, zdrowotnych, służbowych,
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dobieraniu atrakcji, form i metod pracy do wieku uczestników,
organizowaniu zajęć tematycznych (rekreacyjnych, sportowych, rozrywkowych) dla różnych grup
wiekowych,
prowadzeniu zajęć i animacji (sportowych, plastycznych, edukacyjnych) z dziećmi podczas kolonii
i obozów, urodzin, przyjęć okolicznościowych itp.

WAŻNE:
Animator rekreacji i organizacji czasu wolnego ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników
w trakcie zajęć.
Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2. Kompetencja
zawodowa.

2.3. Środowisko pracy (warunki pracy, maszyny i narzędzia pracy, zagrożenia, organizacja
pracy)
Warunki pracy
Miejscem pracy animatora rekreacji i organizacji czasu wolnego są obiekty w pomieszczeniach
zamkniętych, na wolnym powietrzu, w wodzie dostosowane pod względem bezpieczeństwa do
prowadzenia różnych form zajęć. Zazwyczaj działalność jest wykonywana w salach gimnastycznych,
parkach, na boiskach, ścieżkach zdrowia, plażach, w świetlicach, salach, holach. Animator rekreacji
i organizacji czasu wolnego pracuje na stojąco, w pozycji siedzącej, niekiedy w zmiennych warunkach
atmosferycznych.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy
Animator rekreacji i organizacji czasu wolnego w działalności zawodowej wykorzystuje m.in.:
 przybory malarskie,
 przybory plastyczne i techniczne,
 instrumenty muzyczne,
 sprzęt nagłaśniający,
 piłki,
 chusty animacyjne2,
 tuby, liny, worki,
 pachołki animacyjne5,
 skakanki.
Organizacja pracy
Animator rekreacji i organizacji czasu wolnego to zawód wymagający kreatywności w zakresie
planowania, organizowania i prowadzenia zajęć. W zależności od miejsca i panujących warunków
musi zorganizować pracę tak, aby oferta dla uczestników spełniała wszystkie normy bezpieczeństwa
oraz miała atrakcyjną i zachęcającą formę.
Realizuje swoje zadania w nienormowanym czasie pracy. Może być wykonywana samodzielnie lub
w zespole. Pracę animatora rekreacji i organizacji czasu wolnego nadzoruje bezpośredni przełożony,
dlatego kontaktuje się ze zwierzchnikiem zarówno w sposób ustny, jak i pisemny, a także
z wykorzystaniem technologii informatycznych (IT).
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Działalność pracownika w tym zawodzie może się wiązać z podróżami. Wymaga również
rozwiązywania problemów. Praca może być wykonywana o każdej porze dnia i nocy, w zależności od
typu zlecenia.
Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka
Animator rekreacji i organizacji czasu wolnego jest narażony m.in. na:
 choroby zakaźne nabywane w wyniku kontaktu z uczestnikami,
 urazy,
 kontuzje,
 przeciążenia aparatów ruchu oraz mowy.

2.4. Wymagania psychofizyczne i zdrowotne
Wymagania psychofizyczne
Dla pracownika wykonującego zawód animator rekreacji i organizacji czasu wolnego ważne są:
w kategorii wymagań fizycznych
 ogólna wydolność fizyczna,
 sprawność układu krążenia,
 sprawność układu mięśniowego,
 sprawność układu oddechowego;
w kategorii sprawności sensomotorycznych
 koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 spostrzegawczość,
 czucie dotykowe,
 zręczność rąk,
 szybki refleks;
w kategorii sprawności i zdolności
 podzielność uwagi,
 wyobraźnia i myślenie twórcze,
 łatwość komunikowania się,
 lekkość wypowiadania się,
 zdolność koncentracji uwagi,
 zdolności muzyczno-rytmiczne;
w kategorii cech osobowościowych
 otwartość i serdeczność w nawiązywaniu kontaktu z ludźmi,
 cierpliwość i umiejętność postępowania z ludźmi,
 łatwość przechodzenia z jednej czynności do drugiej,
 kreatywność,
 samodzielność,
 odpowiedzialność za działania zawodowe,
 ekspresyjność,
 optymizm,
 sumienność,
 miła aparycja,
 wysoka kultura osobista.
Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.3. Kompetencje społeczne; 3.4. Profil kompetencji kluczowych
dla zawodu.
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Wymagania zdrowotne
W zawodzie animator rekreacji i organizacji czasu wolnego wymagana jest duża sprawność
ruchowa. Osoba pracująca w tej branży powinna mieć dobry ogólny stan zdrowia. Pod względem
wydatku energetycznego praca w tym zawodzie należy do lekkich. Występuje w niej jednak
obciążenie umysłowe związane, np. z analizowaniem, rozwiązywaniami problemów
i podejmowaniem decyzji.
Do przeciwwskazań uniemożliwiających pracę w zawodzie animator rekreacji i organizacji czasu
wolnego można zaliczyć:
 wady wzroku i słuchu niepodlegające korekcji,
 wady wymowy utrudniające porozumiewanie się,
 choroby układów krążenia i nerwowego.
WAŻNE:
O stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu orzeka lekarz medycyny pracy.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

2.5. Wykształcenie, tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane
do podjęcia pracy w zawodzie
Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie
Obecnie (2018 r.) do podjęcia pracy w zawodzie animator rekreacji i organizacji czasu wolnego
preferowane jest wykształcenie co najmniej średnie.
Jednakże większe szanse na zatrudnienie mają osoby z ukończonym kursem animatora rekreacji
i organizacji czasu wolnego i wyższym wykształceniem kierunkowym dotyczącym rekreacji,
organizacji czasu wolnego, pedagogiki.
Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie
W zawodzie animator rekreacji i organizacji czasu wolnego nie występują specyficzne wymagania
w zakresie tytułów zawodowych, kwalifikacji i uprawnień dla kandydata do pracy.
Podjęcie pracy w zawodzie ułatwia posiadanie zaświadczeń potwierdzających ukończenie szkoleń
i kursów przygotowujących do postępowania z uczestnikami zajęć oraz dyplomu ukończenia studiów
wyższych (studia I lub II stopnia), ewentualnie podyplomowych, np. na kierunkach w zakresie
rekreacji i organizacji czasu wolnego, animacji kultury lub pedagogiki kulturalno-oświatowej.
Dodatkowym atutem przy zatrudnieniu w zawodzie animator rekreacji i organizacji czasu wolnego
może być posiadanie:
 dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie szkolnym pokrewnym technik
obsługi turystycznej,
 świadectwa potwierdzającego kwalifikację TG.14 Planowanie i realizacja usług turystycznych.
Dodatkowym atutem przy zatrudnieniu animatora rekreacji i organizacji czasu wolnego są m.in.:
 suplementy Europass (w języku polskim i angielskim) wydawane na prośbę zainteresowanego
przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne,
 suplement dla absolwentów szkół wyższych – Europass (w języku polskim i angielskim),
wydawany na prośbę zainteresowanego przez szkoły wyższe razem z dyplomem ukończenia
studiów,
 posiadanie certyfikatów i świadectw potwierdzających udział w szkoleniach z zakresu
ubezpieczeń medycznych.
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WAŻNE:
W zawodzie wymagana jest niekaralność za umyślne przestępstwa i inne.
W pracy animatora rekreacji i czasu wolnego, z uwagi na możliwość pracy z klientem z innych krajów,
preferowana jest znajomość języków obcych.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie
kompetencji w ramach zawodu.

2.6. Możliwości rozwoju zawodowego, awansu i potwierdzania kompetencji
Możliwości rozwoju zawodowego i awansu
W pracy animatora rekreacji i organizacji czasu wolnego nie ma określonej ścieżki awansu
zawodowego. Z uwagi na dużą konkurencję na rynku pracy niezmiernie ważne jest doświadczenie
oraz ciągłe rozwijanie posiadanych i uzyskiwanie nowych kompetencji.
Animator rekreacji i organizacji czasu wolnego ma możliwość rozwoju zawodowego poprzez:
 kontynuację edukacji na poziomie wyższym od posiadanego,
 podjęcie pracy w zawodach pokrewnych (pod warunkiem uzupełnienia wymaganych
kompetencji),
 uczestnictwo w szkoleniach, kursach, warsztatach związanych z działalnością animatora rekreacji
i organizacji czasu wolnego.
Możliwości potwierdzania kompetencji
Obecnie (2018 r.) w zawodzie animator rekreacji i organizacji czasu wolnego nie ma możliwości
potwierdzenia kompetencji zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej.
WAŻNE:
Kompetencje animatora rekreacji i organizacji czasu wolnego są potwierdzane zazwyczaj przez organizatora
szkolenia, po zdaniu przez uczestnika egzaminu objętego programem.
Więcej informacji można uzyskać w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl oraz
Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

2.7. Zawody pokrewne
Osoba zatrudniona w zawodzie animator rekreacji i organizacji czasu wolnego może rozszerzać
swoje kompetencje zawodowe w zawodach pokrewnych:
Nazwa zawodu pokrewnego
zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności
Instruktor amatorskiego ruchu artystycznego
Animator czasu wolnego młodzieży (pracownik młodzieżowy)
Organizator imprez rozrywkowych (organizator eventów)
Instruktor rekreacji ruchowej
S
Technik obsługi turystycznej

Kod zawodu
235501
235916
333201
342305
422103

3. ZADANIA ZAWODOWE I WYMAGANE KOMPETENCJE
3.1. Zadania zawodowe
Pracownik w zawodzie animator rekreacji i organizacji czasu wolnego wykonuje różnorodne zadania,
do których należą w szczególności:
Z1 Planowanie działań animacyjnych i rekreacyjnych w zgodzie z potrzebami oraz możliwościami
uczestników.
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Z2 Organizowanie działań animacyjnych i rekreacyjnych, dobieranie odpowiednich przyrządów
oraz sprzętu do realizacji zaplanowanych działań animacyjnych i rekreacyjnych.
Z3 Realizowanie działań animacyjnych i rekreacyjnych zgodnie z ustalonym planem.
Z4 Obserwowanie i motywowanie uczestników w czasie organizowanych działań animacyjnych
i rekreacyjnych.
Z5 Komunikowanie się z uczestnikami animacji i rekreacji w celu jak najlepszej realizacji bieżących
działań.
Z6 Integrowanie grup uczestników zgodnie z przyjętymi zasadami działań animacyjnych
i rekreacyjnych.

3.2. Kompetencja zawodowa Kz1: Opracowywanie i prowadzenie działań animacyjnych
oraz rekreacyjnych
Kompetencja zawodowa Kz1: Opracowywanie i prowadzenie działań animacyjnych
oraz rekreacyjnych obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, do realizacji których
wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.
Z1 Planowanie działań animacyjnych i rekreacyjnych w zgodzie z potrzebami oraz możliwościami
uczestników
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:










Zasady planowania i organizowania pracy
własnej w zakresie działań animacyjnych
i rekreacyjnych;
Specyfikę zajęć w zależności od grupy;
Elementy procesu dydaktycznego;
Zasady sanitarno-higieniczne;
Zasady i przepisy BHP oraz ochrony ppoż.






Planować różnego typu działania animacyjne
i rekreacyjne, biorąc pod uwagę potrzeby
i możliwości uczestników;
Planować dobór odpowiedniego sprzętu
i narzędzi oraz wyposażenia do
przeprowadzenia działań;
Udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej
w przypadku wystąpienia urazu lub kontuzji;
Realizować działania animacyjne i rekreacyjne
w zgodzie ze standardami bezpieczeństwa.

Z2 Organizowanie działań animacyjnych i rekreacyjnych, dobieranie odpowiednich przyrządów
oraz sprzętu do realizacji zaplanowanych działań animacyjnych i rekreacyjnych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:










Formy organizacyjne prowadzenia działań
animacyjnych i rekreacyjnych;
Zasady tworzenia scenariuszy, programów zajęć
animacyjnych i rekreacyjnych;
Zasady działania i stosowania przyrządów oraz
sprzętu animacyjnego, rekreacyjnego;
Regulaminy korzystania ze sprzętu w trakcie
animacji i rekreacji.





Organizować działania animacyjne i rekreacyjne;
Przygotowywać scenariusz/program oraz
planować właściwe techniki rekreacyjne
i animacyjne;
Obsługiwać sprzęt i przyrządy w zależności od
zaplanowanych działań animacyjnych,
rekreacyjnych;
Korzystać we właściwy sposób ze sprzętu
animacyjnego i rekreacyjnego.

Z3 Realizowanie działań animacyjnych i rekreacyjnych zgodnie z ustalonym planem
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:





Zasady przeprowadzania i organizowania działań
animacyjnych i rekreacyjnych;
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Formy i metody instruktażu;
Zasady udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej;
Procedury postępowania w przypadku
wystąpienia urazów i kontuzji.





Objaśniać i prezentować prawidłową technikę
wykonania zaplanowanych działań;
Wydawać polecenia i angażować uczestników
w działania;
Obserwować możliwości uczestników
i dopasowywać do nich charakter działań;
Stosować procedury postępowania w przypadku
wystąpienia urazów, kontuzji czy zagrożenia
życia.

Z4 Obserwowanie i motywowanie uczestników w czasie organizowanych działań animacyjnych
i rekreacyjnych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:









Metody motywowania uczestników do działań
animacyjnych i rekreacyjnych;
Metody obserwacji uczestników w trakcie
prowadzonych działań;
Techniki wykonywania działań oraz sposoby ich
modyfikacji;
Metody analizy błędów popełnianych przez
uczestników działań animacyjnych
i rekreacyjnych.





Motywować uczestników w tracie
przeprowadzanych działań animacyjnych i
rekreacyjnych;
Obserwować uczestników w trakcie
przeprowadzanych działań;
Dokonywać modyfikacji działań w przypadku
trudności ich wykonywania przez uczestnika;
Korygować błędy popełniane przez uczestników.

Z5 Komunikowanie się z uczestnikami animacji i rekreacji w celu jak najlepszej realizacji
bieżących działań
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:








Zasady komunikowania się z uczestnikami
animacji i rekreacji;
Zasady współpracy w grupie;
Zasady etyki zawodowej dla branży.





Nawiązać kontakt z uczestnikami zajęć
animacyjnych i rekreacyjnych;
Współpracować w grupie;
Podpowiadać uczestnikom podczas realizacji
działań animacyjnych i rekreacyjnych;
Stosować zasady etyki zawodowej w branży.

Z6 Integrowanie grup uczestników zgodnie z przyjętymi zasadami działań animacyjnych
i rekreacyjnych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:








Metody integracji uczestników działań
animacyjnych i rekreacyjnych;
Zasady poprawnej komunikacji;
Metody tworzenia pozytywnych relacji.





Wykorzystywać metody integracji grupowej
podczas działań animacyjnych i rekreacyjnych;
Stosować poprawną komunikację;
Tworzyć pozytywne relacje;
Współtworzyć z grupą atmosferę wzajemnej
akceptacji.

3.3. Kompetencje społeczne
Pracownik w zawodzie animator rekreacji i organizacji czasu wolnego powinien posiadać
kompetencje społeczne niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań
zawodowych.
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W szczególności pracownik jest gotów do:






Ponoszenia odpowiedzialności za rzetelną realizację podejmowanych działań animacyjnych i
rekreacyjnych z udziałem uczestników zajęć oraz za ich zdrowie i bezpieczeństwo.
Podejmowania samodzielnych decyzji zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami uczestników zajęć
animacyjnych i rekreacyjnych.
Dostosowywania własnego zachowania do nieprzewidzianych zmian w zakresie animacji i
rekreacji.
Dokonywania bieżącej i okresowej oceny podejmowanych działań własnych oraz wykonywanych
w ramach współdziałania zespołowego w zakresie animacji i rekreacji.
Postępowania w realizacji zadań animacyjnych i rekreacyjnych zgodnie z zasadami etyki
zawodowej.

3.4. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu
Pracownik powinien posiadać zdolność właściwego wykonywania zadań zawodowych i predyspozycje
do rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych.
Zostały one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla
zawodu animator rekreacji i organizacji czasu wolnego.

Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania internetu
Umiejętności matematyczne
Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania
Sprawność motoryczna
Planowanie i organizowanie pracy
Wywieranie wpływu/przywództwo
Komunikacja ustna
Współpraca w zespole
Rozwiązywanie problemów
0

1

2

3

4

5

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu animator rekreacji i organizacji czasu wolnego

Uwaga:
Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym
Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD).

3.5. Powiązanie kompetencji zawodowych z opisami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji
oraz Sektorowej Ramy Kwalifikacji
Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie animator rekreacji i organizacji czasu wolnego
nawiązują do opisów poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji oraz Sektorowej Ramy Kwalifikacji
w sektorze turystyka.
Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny
dla przygotowania (lub aktualizacji) opisów kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu
Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:

11

INFORMACJA O ZAWODZIE – Animator rekreacji i organizacji czasu wolnego 342311




Zintegrowany System Kwalifikacji: https://www.kwalifikacje.gov.pl
Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji: https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

4. ODNIESIENIE DO SYTUACJI ZAWODU NA RYNKU PRACY I MOŻLIWOŚCI
DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie
Pracownik w zawodzie animator rekreacji i organizacji czasu wolnego może pracować m.in. w:
 ośrodkach wczasowych, turystycznych, sanatoryjnych,
 świetlicach środowiskowych,
 klubach sportowych,
 domach kultury,
 centrach odnowy biologicznej3,
 hotelach,
 parkach rozrywki,
 biurach podróży – na koloniach, zimowiskach czy obozach,
 salach weselnych.
Animator rekreacji i czasu wolnego, posiadający doświadczenie zawodowe, może założyć własną
firmę i świadczyć usługi na zlecenie.
Zachętą do zatrudnienia w zawodzie jest brak monotonii, elastyczne godziny pracy, możliwość
poznawania ciekawych ludzi i miejsc, połączenie pracy z pasją oraz to, że działalność może być
traktowana jako dodatkowy sposób zarobkowania.
W badaniu Barometr zawodów 2018 zawód animator rekreacji i organizacji czasu wolnego został
przyporządkowany do grupy instruktorzy rekreacji i sportu. W 2018 roku grupa ta została zaliczona
do zawodów zrównoważonych, czyli takich, w których liczba wolnych miejsc pracy jest zbliżona do
liczby osób zainteresowanych podjęciem pracy i spełniających wymagania pracodawców.
WAŻNE:
Zachęcamy do sprawdzenia dostępnych ofert pracy w Centralnej Bazie Ofert Pracy:
http://oferty.praca.gov.pl
Natomiast aktualizacje informacji o możliwościach zatrudnienia w zawodzie, przyszłe zapotrzebowanie na
dany zawód na rynku pracy oraz dodatkowe informacje można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł
danych.
Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:
Ranking (monitoring) zawodów deficytowych i nadwyżkowych:
http://mz.praca.gov.pl
https://www.gov.pl/web/rodzina/zawody-deficytowe-zrownowazone-i-nadwyzkowe
Barometr zawodów: https://barometrzawodow.pl
Wojewódzkie obserwatoria rynku pracy:
Mazowieckie – http://obserwatorium.mazowsze.pl
Małopolskie – https://www.obserwatorium.malopolska.pl
Lubelskie – http://lorp.wup.lublin.pl
Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi – http://obserwatorium.wup.lodz.pl
Pomorskie – http://www.porp.pl
Opolskie – http://www.obserwatorium.opole.pl
Wielkopolskie – http://www.obserwatorium.wup.poznan.pl
Zachodniopomorskie – https://www.wup.pl/pl/dla-instytucji/zachodniopomorskie-obserwatorium-rynkupracya
Podlaskie – http://www.obserwatorium.up.podlasie.pl
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Zielona Linia. Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia:
http://zielonalinia.gov.pl
Portal Prognozowanie Zatrudnienia:
www.prognozowaniezatrudnienia.pl
Portal EU Skills Panorama:
http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en
Europejski portal mobilności zawodowej EURES:
https://eures.praca.gov.pl
https://ec.europa.eu/eures/public/pl/homepage

4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach
zawodu
Kształcenie
Obecnie (2018 r.) w ramach systemu kształcenia zawodowego w Polsce nie przygotowuje się
kandydatów do pracy w zawodzie animator rekreacji i organizacji czasu wolnego.
Kompetencje przydatne do wykonywania zawodu można uzyskać, podejmując:
 kształcenie w technikum w zawodzie szkolnym pokrewnym technik obsługi turystycznej,
 szkolenie w ramach kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zakresie kwalifikacji TG.14
Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych.
Kształcenie w zakresie kwalifikacyjnego kursu zawodowego (dla dorosłych) mogą prowadzić:
 publiczne szkoły zajmujące się kształceniem zawodowym,
 niepubliczne szkoły posiadające uprawnienia szkół publicznych i prowadzące kształcenie
zawodowe,
 publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego,
ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego,
 instytucje rynku pracy prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową,
 podmioty prowadzące działalność oświatową na podstawie ustawy Prawo przedsiębiorców.
Kwalifikacje TG.14 potwierdzają (również w trybie eksternistycznym) Okręgowe Komisje
Egzaminacyjne.
Szkolenie
Zazwyczaj pracodawcy we własnym zakresie prowadzą szkolenia pracowników w zawodzie animator
rekreacji i organizacji czasu wolnego w celu wyposażenia ich w kompetencje wymagane do
wykonywania zadań zawodowych.
Ponadto szkolenia doskonalące warsztat pracy w zawodzie animator rekreacji i organizacji czasu
wolnego oferują:
 uczelnie wyższe,
 instytucje szkoleniowe, w tym firmy komercyjne,
 stowarzyszenia branżowe oraz inne organizacje pozarządowe,
 szkoły publiczne i niepubliczne.
Przykładowa tematyka szkoleń może dotyczyć m.in.:
 metod i technik pracy z różnymi grupami wiekowymi,
 metod aktywizujących,
 zarządzania czasem.
Organizatorzy tych szkoleń poświadczają uzyskane przez uczestników kompetencje stosownymi
certyfikatami/zaświadczeniami.
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Ważną formą doskonalenia zawodowego w zawodzie animator rekreacji i organizacji czasu wolnego
jest samokształcenie, w tym korzystanie z otwartych zasobów edukacyjnych.
WAŻNE:
Więcej informacji o instytucjach oferujących kształcenie, szkolenie i/lub walidację kompetencji w ramach
zawodu można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.
Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:
Szkolnictwo wyższe:
www.wybierzstudia.nauka.gov.pl
Szkolnictwo zawodowe:
https://www.ore.edu.pl/category/ksztalcenie-zawodowe-i-ustawiczne
http://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod
https://zrp.pl
Szkolenia zawodowe:
Rejestr Instytucji Szkoleniowych – http://www.stor.praca.gov.pl/portal/#/ris
Baza Usług Rozwojowych – https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl
Inne źródła danych:
Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji – https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl
Bilans Kapitału Ludzkiego – https://bkl.parp.gov.pl
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – http://www.frse.org.pl, http://europass.org.pl
Learning Opportunities and Qualifications in Europe – https://ec.europa.eu/ploteus

4.3. Zarobki osób wykonujących dany zawód/daną grupę zawodów
Obecnie (2018 r.) wynagrodzenie miesięczne brutto osób pracujących w zawodzie animator rekreacji
i organizacji czasu wolnego na podstawie umowy o pracę lub umowę-zlecenie waha się od 2100 zł
do ok. 3500 zł brutto w przeliczeniu na jeden etat. Czasem animatorzy pracują za wynegocjowaną
stawkę godzinową od 30 zł brutto.
Zdarza się, że animatorzy czasu wolnego prowadzą własną działalność gospodarczą i świadczą usługi
dla wielu podmiotów – wówczas przychody z tytułu ich pracy mogą być dużo wyższe. Praca w tym
zawodzie często wykonywana jest sezonowo.
WAŻNE:
Zarobki osób wykonujących dany zawód/grupę zawodów są orientacyjne i mogą szybko stracić aktualność.
Dlatego na bieżąco należy sprawdzać, jakie zarobki oferuje rynek pracy, korzystając z polecanych źródeł
danych.
Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:
Wynagrodzenie w Polsce według danych GUS:
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy
Przykładowe portale informujące o zarobkach:
https://wynagrodzenia.pl/gus
https://wynagrodzenia.pl/kategoria/zarobki-na-stanowiskach-i-szczeblach
https://sedlak.pl/raporty-placowe
https://zarobki.pracuj.pl
https://www.forbes.pl/ogolnopolskie-badanie-wynagrodzen
https://www.kariera.pl/wynagrodzenia

4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie
W zawodzie animator rekreacji i organizacji czasu wolnego możliwe jest zatrudnienie osób
z niepełnosprawnością.
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Warunkiem niezbędnym do zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w zawodzie jest
identyfikacja indywidualnych barier, dostosowanie technicznych i organizacyjnych warunków
środowiska oraz stanowiska pracy do potrzeb zatrudnienia osób:
 z dysfunkcją narządu słuchu (03-L), pod warunkiem, że niepełnosprawność ta jest możliwa do
skorygowania za pomocą aparatów słuchowych,
 z wadami i dysfunkcją wzroku (04-O), w przypadku możliwości skorygowania ich szkłami
optycznymi lub soczewkami kontaktowymi,
 z niewielką dysfunkcją kończyn dolnych (05-R), która nie wyklucza stania i chodzenia, w tym
samodzielnego przemieszczania się po zróżnicowanym terenie,
 z niewielką dysfunkcją kończyn górnych (05-R), która nie wyklucza wykonywania bardziej
precyzyjnych czynności.
WAŻNE:
Decyzja o zatrudnieniu osoby z jakimkolwiek rodzajem niepełnosprawności może być podjęta wyłącznie po
indywidualnej konsultacji z lekarzem medycyny pracy.

5. ODNIESIENIE DO EUROPEJSKIEJ KLASYFIKACJI
UMIEJĘTNOŚCI/KOMPETENCJI, KWALIFIKACJI I ZAWODÓW (ESCO)
Europejska klasyfikacja umiejętności/kompetencji, kwalifikacji i zawodów (European
Skills/Competences, Qualifications and Occupations – ESCO) jest narzędziem łączącym rynek edukacji
z rynkiem pracy. ESCO jest częścią strategii „Europa 2020”. W klasyfikacji określono i uszeregowano
umiejętności, kompetencje, kwalifikacje i zawody istotne dla unijnego rynku pracy oraz kształcenia
i szkolenia. Tworzenie europejskiego rynku pracy, a w przyszłości wspólnego obszaru kształcenia
ustawicznego wymaga, aby zdobywane przez jednostki umiejętności oraz kwalifikacje były zrozumiałe
oraz łatwo porównywalne między krajami, a także – by promowały mobilność wśród pracowników.
Obecnie (2018 r.) klasyfikacja ESCO jest dostępna w 27 językach (w 24 językach UE, islandzkim,
norweskim i arabskim) za pośrednictwem platformy ESCO:
https://ec.europa.eu/esco/portal/home
Klasyfikacja ESCO została oparta na trzech filarach i pokazuje w sposób systematyczny relacje między
nimi:
• Zawody: https://ec.europa.eu/esco/portal/occupation
• Umiejętności/Kompetencje: https://ec.europa.eu/esco/portal/skill
• Kwalifikacje: https://ec.europa.eu/esco/portal/qualification

6. ŹRÓDŁA DODATKOWYCH INFORMACJI O ZAWODZIE
Podstawowe regulacje prawne:
Stan prawny na dzień: 31.10.2018 r.






Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach
turystycznych (Dz. U. poz. 2361, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (t.j. Dz. U.
z 2017 r. poz. 986, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych
zawodów (Dz. U. poz. 829).
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.).
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Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie Sektorowej
Ramy Kwalifikacji w sektorze sport (Dz. U. poz. 1268).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych
warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
(Dz. U. poz. 1663).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie Sektorowej Ramy
Kwalifikacji w sektorze turystyka (Dz. U. poz. 1155).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy
programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. poz. 860, z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji
zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. poz. 622, z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie charakterystyk
drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji o charakterze zawodowym –
poziomy 1–8 (Dz. U. poz. 537).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji
zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 227).

Literatura branżowa:














Bączek J.: Animacja czasu wolnego: praktyczny podręcznik dla animatorów. Stageman Polska,
Warszawa 2011.
Bączek J.: Animacja w pigułce. Stageman Polska, Warszawa 2011.
Bączek J.: Od amatora do animatora. Stageman Polska, Warszawa 2015.
Bączek J.: Psychologia eventów. Stageman Polska, Warszawa 2011.
Brzezińska M., Graczkowska M., Kwaśniewska A.: Aktywizator seniorów. Scenariusze zajęć. Difin,
Warszawa 2015
Kozdroń A.: Scenariusze zajęć i zabaw dla wychowawców, pedagogów, animatorów kultury i
rodziców. Difin, Warszawa 2014.
Kozdroń A.: Wychowanie przez zabawę. Projekty i gry w kształtowaniu kluczowych kompetencji
u dzieci i młodzieży. Difin, Warszawa 2015.
Litwicka P.: Metodyka i technika pracy animatora czasu wolnego. Proksenia, Kraków 2014.
Mazepa T.: Animacja kultury w praktyce edukacyjnej. Wydawnictwo Uniwersytetu
Rzeszowskiego, Rzeszów 2017.
Pięta J.: Pedagogika czasu wolnego. Frel, Warszawa 2014.
Podwysocka J.: Animator czasu wolnego. Dobry eBook, Kraków 2012.
Sosnowski T., Danielewicz W., Sobecki M.: Pedagog jako animator w przestrzeni życia
społecznego. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2016.
Wiśniewska-Salamon I. (red.): Dyrygent : animator, pedagog, artysta. Instytut Muzyki Wydziału
Artystycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2018.

Zasoby internetowe [dostęp: 31.10.2018]:





Barometr zawodów 2018. Raport podsumowujący badania w Polsce:
https://barometrzawodow.pl/userfiles/Barometr/2018/Raport_polska_ok-min.pdf
Baza danych standardów kwalifikacji/kompetencji zawodowych i modułowych programów
szkoleń: https://praca.gov.pl
Charakterystyka zawodu animator rekreacji i czasu wolnego: https://www.praca.pl/sanimator,rekreacji,i,czasu,wolnego.html?p=animator+rekreacji+i+czasu+wolnego
Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie technik obsługi turystycznej
422103:
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/informatory/formula_2017/422103.pdf
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Klasyfikacja zawodów i specjalności: http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazydanych/klasyfikacja-zawodow-i-specjalnosci
Klasyfikacja zawodów i specjalności:
http://www.klasyfikacje.gofin.pl/kzis/index.php?fraza=animator+rekreacji+i+organizacji+czasu&a
ction=szukaj&klas=kzs
Kursy zawodowe: https://zak.edu.pl/oferta-edukacyjna/kursy
Ministerstwo Sportu i Turystyki: https://www.msit.gov.pl
Opinia o uczelniach: https://opinieouczelniach.pl/katalog-zawodow/animator-rekreacji-iorganizacji-czasu-wolnego
Opis kursu: http://akademiaanimatora.pl/zapisz-sie-na-szkolenie
Opis kursu: https://kreatorzyimprez.pl/kursy-animatorow
Opis kursu: http://www.animacja-stageman.pl
Opis kursu: https://www.animatorczasuwolnego.pl
Portal Asystent BHP: https://asystentbhp.pl
Portal Wynagrodzenia.pl: https://wynagrodzenia.pl/wyszukiwarka?q=animator
Praca i zarobki animatora: https://www.pulshr.pl/praca-tymczasowa/jak-zostac-animatorempraca-zarobki-wymagania,33713.html
Projekt Zintegrowany System Kwalifikacji: http://kwalifikacje.edu.pl
Przykładowe zarobki animatorów na własnej działalności gospodarczej:
https://kreatorzyimprez.pl/cennik-uslug
Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Sektora Turystyki (SRKT): http://kwalifikacje.edu.pl/sektorowarama-kwalifikacji-dla-turystyki
Standardy orzecznictwa lekarskiego ZUS: http://www.zus.pl/lekarze/publikacje/standardyorzecznictwa-lekarskiego-zus
Wyszukiwarka opisów zawodów: http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/klasyfikacjazawodow-i-specjalnosci/wyszukiwarka-opisow-zawodow
Zgłoszone uwagi do aktu prawnego: https://www.mpips.gov.pl/download/gfx/mpips/
pl/defaultopisy/9915/1/1/Zetawienie%20zgloszonych%20uwag%20uzp.%20o%20uwage%20GIO
DO.doc

7. SŁOWNIK POJĘĆ
7.1. Definicje powiązane z opisem informacji o zawodzie (zawodoznawcze)
Nazwa pojęcia

Definicja pojęcia

Awans zawodowy

Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje awansu – pionowy oraz poziomy. Awans pionowy
oznacza zmianę stanowiska na wyższe w hierarchii przedsiębiorstwa/organizacji oraz przyznanie
wyższego wynagrodzenia i poszerzenie uprawnień, np. awans polegający na osiągnięciu
wyższego stopnia wymagań formalnych w policji, w wojsku, mianowanie na wyższy stopień –
awans nauczycielski. Awans poziomy oznacza zmianę stanowiska niepociągającą za sobą zmiany
pozycji pracownika w hierarchii firmy, np. objęcie dodatkowego stanowiska przez pracownika,
powierzenie nowych zadań, rozszerzenie uprawnień i zakresu podejmowanych decyzji.

Czynności
zawodowe

Są to działania podejmowane w ramach zadania zawodowego i dające efekt w postaci realizacji
celu przewidzianego w zadaniu zawodowym.

Edukacja formalna

Kształcenie realizowane przez publiczne i niepubliczne szkoły oraz inne podmioty systemu
oświaty, uczelnie oraz inne podmioty systemu szkolnictwa wyższego w ramach programów, które
prowadzą do uzyskania kwalifikacji pełnych oraz kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów
podyplomowych (zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym) albo kwalifikacje w zawodzie
(zgodnie z przepisami oświatowymi).

Edukacja
pozaformalna

Kształcenie i szkolenie realizowane w ramach programów, które nie prowadzą do uzyskania
kwalifikacji pełnych lub kwalifikacji właściwych dla edukacji formalnej.
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Efekty uczenia się

Wiedza, umiejętności oraz kompetencje społeczne nabyte w procesie uczenia się (w ramach
edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez uczenie się nieformalne).

Europejskie Ramy
Kwalifikacji (ERK)

Przyjęta w Unii Europejskiej struktura i opis poziomów kwalifikacji umożliwiająca porównanie
kwalifikacji uzyskiwanych w różnych państwach. W ERK wyróżniono 8 poziomów kwalifikacji
opisywanych za pomocą efektów uczenia się (wiedza, umiejętności i kompetencje). ERK stanowi
układ odniesienia do krajowych ram kwalifikacji, w tym do PRK.

Kody
niepełnosprawności

Są symbolami rodzaju schorzenia, które ma decydujący wpływ na to, do jakich prac osoba
niepełnosprawna może być kierowana, a do jakich nie powinna ze względu na jej zdrowie
i skuteczność pracy na danym stanowisku. Podstawowe kody niepełnosprawności:
01-U upośledzenie umysłowe,
02-P choroby psychiczne,
03-L zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu,
04-O choroby narządu wzroku,
05-R upośledzenie narządu ruchu,
06-E epilepsja,
07-S choroby układu oddechowego i krążenia,
08-T choroby układu pokarmowego,
09-M choroby układu moczowo-płciowego,
10-N choroby neurologiczne,
11-I inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby
zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego,
12-C całościowe zaburzenia rozwojowe.

Kompetencje
społeczne

Jest to rozwinięta w toku uczenia się zdolność kształtowania własnego rozwoju oraz
autonomicznego i odpowiedzialnego uczestniczenia w życiu zawodowym i społecznym,
z uwzględnieniem etycznego kontekstu własnego postępowania.

Kompetencje
kluczowe

Są to kompetencje (połączenie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych) integracji
społecznej i zatrudnienia potrzebne w życiu zawodowym i pozazawodowym oraz do bycia
aktywnym obywatelem. Na potrzeby opracowania informacji o zawodach wyróżniono
9 kompetencji, które zostały wybrane i pogrupowane ze zbioru 15 kompetencji kluczowych
wyodrębnionych w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − Projekt PIAAC
prowadzonym cyklicznie przez OECD.
Jest to układ wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych do wykonywania,
w ramach wydzielonego zakresu pracy w zawodzie zestawu zadań zawodowych. Posiadanie jednej
lub kilku kompetencji zawodowych powinno umożliwić zatrudnienie na co najmniej jednym
stanowisku pracy w zawodzie.

Kompetencja
zawodowa

Kwalifikacja

Oznacza zestaw efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych
nabytych w edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez uczenie się nieformalne,
zgodnych z ustalonymi dla danej kwalifikacji wymaganiami, których osiągnięcie zostało
sprawdzone w procesie walidacji oraz formalnie potwierdzone przez uprawniony podmiot
certyfikujący. W Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji wyodrębniono 4 rodzaje kwalifikacji: pełne,
cząstkowe, rynkowe i uregulowane.

Polska Rama
Kwalifikacji (PRK)

Opis ośmiu wyodrębnionych w Polsce poziomów kwalifikacji odpowiadających odpowiednim
poziomom Europejskich Ram Kwalifikacji sformułowany za pomocą ogólnych charakterystyk
efektów uczenia się dla kwalifikacji na poszczególnych poziomach ujętych w kategoriach wiedzy,
umiejętności i kompetencji społecznych.

Potwierdzanie
kompetencji

Jest to proces polegający na sprawdzeniu, czy kompetencje wymagane dla danej kwalifikacji
zostały osiągnięte. Terminy o podobnym znaczeniu: „walidacja”, „egzaminowanie”. Proces ten
prowadzi do certyfikacji − wydania przez upoważnioną instytucję „dyplomu”, „świadectwa”,
„certyfikatu”.

Sektorowa Rama
Kwalifikacji (SRK)

Opis poziomów kwalifikacji funkcjonujących w danym sektorze lub branży; poziomy Sektorowych
Ram Kwalifikacji odpowiadają odpowiednim poziomom Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Sprawności
sensomotoryczne

Są to sprawności związane z funkcjonowaniem narządów zmysłów (wzroku, słuchu, smaku,
powonienia, dotyku) oraz narządu ruchu (sprawność rąk, precyzja ruchów rąk, sprawność nóg,
koordynacja wzrokowo-ruchowa itp.).
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Stanowisko pracy

Jest to miejsce pracy w strukturze organizacyjnej, np. przedsiębiorstwa, instytucji, organizacji,
w ramach którego pracownik wykonuje zadania zawodowe stale lub okresowo. Do prawidłowego
wykonywania zadań na danym stanowisku pracy konieczne jest posiadanie wiedzy, umiejętności
oraz kompetencji społecznych właściwych dla kompetencji zawodowych wyodrębnionych
w zawodzie.

Tytuł zawodowy

Jest przyznawany osobie, która udowodniła, że posiada określony zasób wiedzy i umiejętności
potrzebny do wykonywania danego zawodu. W niektórych grupach zawodowych (technicy,
lekarze, rzemieślnicy) istnieją ustawowo zadekretowane nazwy i hierarchie tych tytułów, podczas
gdy w innych nie ma takich systemów. Przykładowo tytuły zawodowe uzyskiwane w szkołach
i placówkach oświaty to: robotnik wykwalifikowany i technik, w rzemiośle: uczeń, czeladnik, mistrz,
w kulturze fizycznej: trener, instruktor, menedżer sportu.

Umiejętności

Jest to przyswojona w procesie uczenia się zdolność do wykonywania zadań i rozwiązywania
problemów właściwych dla dziedziny uczenia się lub działalności zawodowej.

Uprawnienia
zawodowe

Oznaczają posiadanie prawa do wykonywania czynności zawodowych (zawodu), do których dostęp
jest ograniczony poprzez przepisy prawne przewidujące konieczność posiadania odpowiedniego
wykształcenia, spełnienia wymagań kwalifikacyjnych lub innych dodatkowych wymagań.

Uczenie się
nieformalne

Uzyskiwanie efektów uczenia się poprzez różnego rodzaju aktywność poza edukacją formalną
i edukacją pozaformalną, w tym poprzez samouczenie się i doświadczenie uzyskane w pracy.

Walidacja

Oznacza sprawdzenie, czy osoba ubiegająca się o nadanie określonej kwalifikacji, niezależnie od
sposobu uczenia się (edukacja formalna, pozaformalna i uczenie się nieformalne) tej osoby,
osiągnęła wyodrębnioną część lub całość efektów uczenia się wymaganych dla tej kwalifikacji.

Wiedza

Jest to zbiór opisów obiektów i faktów, zasad, teorii oraz praktyk przyswojonych w procesie
uczenia się, odnoszących się do dziedziny uczenia się lub działalności zawodowej.

Wykształcenie

Oznacza rezultat procesu kształcenia w zakresie ogólnym i specjalistycznym charakteryzowany na
podstawie:
 poziomu wykształcenia odpowiadającego poziomowi ukończonej szkoły (np. wykształcenie:
podstawowe, gimnazjalne, ponadpodstawowe, ponadgimnazjalne, czeladnicze, policealne,
wyższe (pierwszy, drugi i trzeci stopień),
 profilu wykształcenia (ukończonej szkoły) lub dziedziny wykształcenia (kierunek lub kierunek
i specjalność ukończonej szkoły wyższej lub wyższej szkoły zawodowej).

Zadanie zawodowe

Jest to logiczny wycinek lub etap pracy w ramach zawodu o wyraźnie określonym początku i końcu
wykonywany na stanowisku pracy. Na zadanie zawodowe składa się układ czynności zawodowych
powiązanych jednym celem, kończący się określonym wytworem, usługą lub istotną decyzją.
W wyniku podziału pracy każdy zawód różni się wykonywanymi zadaniami, na które składają się
czynności zawodowe.
Jest to zbiór zadań zawodowych wyodrębnionych w wyniku społecznego podziału pracy,
wykonywanych przez poszczególne osoby i wymagających odpowiednich kwalifikacji i kompetencji
(wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych), zdobytych w wyniku kształcenia lub praktyki.
Wykonywanie zawodu stanowi źródło utrzymania.

Zawód

Zintegrowany
System Kwalifikacji
(ZSK)

Wyodrębniona część Krajowego Systemu Kwalifikacji, w której obowiązują określone w ustawie
standardy opisywania kwalifikacji oraz przypisywania poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji do
kwalifikacji, zasady włączania kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i ich
ewidencjonowania w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji (ZRK), a także zasady i standardy
certyfikowania kwalifikacji oraz zapewniania jakości nadawania kwalifikacji.
Informacje o ZSK są dostępne pod adresem: https://www.kwalifikacje.gov.pl

Zintegrowany
Rejestr Kwalifikacji
(ZRK)

Rejestr publiczny prowadzony w systemie teleinformatycznym ewidencjonujący kwalifikacje
włączone do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Informacje o ZRK są dostępne pod adresem:
https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

7.2. Definicje związane z wykonywaniem zawodu (branżowe)
Lp.
1

Nazwa pojęcia
Animacja

Definicja
Najczęściej przybiera postać zorganizowanego
programu animacyjnego, w którym znaleźć można
zajęcia sportowe, plastyczne, teatralne, muzyczne
i specjalne animacje dla dzieci.
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2

Chusty animacyjne

Składają się z kilku do kilkunastu kolorowych klinów
układających się w koło. Często na środku tego
okręgu wycięty jest otwór, który wykorzystywany
jest przy wielu zabawach animacyjnych, jednak nie
jest to regułą.

http://sukcesdziecka.pl/blog/p
rzykladowe-zabawy-z-chustaanimacyjna
[dostęp: 31.10.2018]

3

Odnowa biologiczna

Oznacza świadome działanie na ustrój za pomocą
różnych naturalnych środków środowiskowych,
mające na celu ułatwienie, przyspieszenie
i wzmożenie fizjologicznych procesów
wypoczynkowych, poprawę zdrowia
i wydolności człowieka.

https://mfiles.pl/pl/index.php/
Odnowa_biologiczna
[dostęp: 31.10.2018]

4

Ośrodki wczasowe

Przedmioty albo zespoły obiektów noclegowych
przeznaczone i przystosowane do świadczenia
wyłącznie usług związanych z wczasami.

http://prawopodatkowe.pl/finansowe/osro
dek-wczasowy
[dostęp: 31.10.2018]

5

Pachołki animacyjne

Wykonane z mocnego tworzywa sztucznego.
Pachołki to niezastąpiony element animacji
ruchowych, konkurencji sportowych czy grupowych
zabaw integracyjnych.

https://centrumanimatora.pl
[dostęp: 31.10.2018]

6

Świetlice
środowiskowe

Ośrodki użyteczności publicznej, najczęściej
działające na zasadzie wolontariatu, wspierające
lokalną społeczność w procesie wychowywania
dzieci i młodzieży.

Sosnowski T., Danielewicz W.,
Sobecki M.: Pedagog jako
animator w przestrzeni życia
społecznego. Wydawnictwo
Adam Marszałek, Toruń 2016
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ZASTOSOWANIE INFORMACJI O ZAWODACH
Wsparcie dla pracowników i klientów instytucji rynku pracy w zakresie:
• skutecznego podejmowania decyzji dotyczących wyboru zawodu,
pracy/zatrudnienia,
• nabywania nowych lub rozszerzania już posiadanych kompetencji
zawodowych,
• zmiany kwalifikacji zawodowych zgodnie z potrzebami rynku pracy,
• dopasowywania treści szkoleń kontraktowanych przez urzędy pracy do
potrzeb rynku pracy.

Wsparcie dla różnych grup interesariuszy w zakresie:
•
•
•
•
•

poradnictwa i doradztwa zawodowego,
tworzenia i aktualizacji ofert szkoleniowych dla rynku pracy,
dostosowania oferty kształcenia zawodowego do wymagań rynku pracy,
tworzenia i aktualizacji opisów stanowisk pracy,
przygotowania lub aktualizacji opisu kwalifikacji rynkowych wprowadzanych
do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
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