
Nazwa kwalifikacji Animator czasu wolnego/Planowanie i realizacja animacji czasu wolnego

Poziom kwalifikacji w PRK 4

Krótka 
charakterystyka 

kwalifikacji

Kwalifikacja potwierdza kompetencje niezbędne do planowania i organizacji np. ak-
tywnego wypoczynku lub rodzinnego spędzania czasu wolnego, wspólnej zabawy, 
niezależnie od zainteresowań i stopnia aktywności fizycznej odbiorców usług. 

Animator czasu wolnego wykazuje inicjatywę w samodzielnym podejmowaniu zadań, 
wynikających ze zmieniających się warunków realizacji imprez turystycznych, zajęć re-
kreacyjnych i zadań animacyjnych. Jest gotowy do uzupełniania i doskonalenia swoich 
kompetencji – potrafi samodzielnie rozwijać wiedzę i umiejętności w zakresie specjal-
ności zawodowej. Wykazuje dbałość o bezpieczeństwo osób uczestniczących w zaję-
ciach rekreacyjnych, animacyjnych i imprezach turystycznych. 

Orientacyjny nakład pracy 80 godzin

Wymagane kwalifikacje 
poprzedzające Świadectwo ukończenia szkoły średniej. 

Relacje 
do innych kwalifikacji Kwalifikacja jest powiązana z kwalifikacjami z obszaru turystyczno-gastronomicznego. 

Może ona stanowić rozwinięcie dla kwalifikacji w zawodach technik usług turystycz-
nych lub technik turystyki wiejskiej.

Możliwość uzyskania kwalifika-
cji w wyniku walidacji efektów 

wcześniejszego uczenia się
TAK

Opis kwalifikacji w zintegrowanym systemie kwalifikacji 
(wybrane pola)

Animator 
czasu wolnego

Wymagania dotyczące 
warunków uzyskania 

kwalifikacji

Ukończenie 18 lat.

Niekaralność za przestępstwa umyślne i inne popełnione w związku z wykonywaniem 
zadań animatora czasu wolnego.



Kraje Unii Europejskiej wspólnie budują nowoczesny system kwalifikacji. Poznaj nowy sposób porządkowania kwalifikacji i więk-
sze możliwości ich zdobywania. Dowiedz się, jak branże będą poszukiwały nowych pracowników. Sprawdź, jak będą opisy-
wały swoje kwalifikacje.

Kwalifikacja to po prostu dokument, który oznacza, że ktoś, np. zdając egzamin lub prezentując portfolio, udowodnił, co wie, po-
trafi i jak umie się zachować w rozmaitych sytuacjach, głównie zawodowych. Każdy kraj unijny buduje swoją ramę kwalifikacji, 
przypominającą szafę z szufladami, do której wkładamy swoje świadectwa. Każda szuflada to inny poziom kwalifikacji. Polska 
Rama Kwalifikacji ma 8 poziomów.

Każdy kraj porównuje swoją ramę do uniwersalnej Europejskiej Ramy Kwalifikacji (ERK), która będzie tłumaczem wszystkich dy-
plomów i certyfikatów. Dzięki temu ktoś pracujący np. w Irlandii będzie mógł zarabiać tyle samo co Irlandczyk z takimi samymi 
kompetencjami. 

31 marca 2015 r. rząd przyjął założenia do projektu ustawy o zintegrowanym systemie kwalifikacji. Główne elementy systemu 
opracował Instytut Badań Edukacyjnych. 

Dzięki Polskiej Ramie Kwalifikacji: 

będzie wiadomo, co naprawdę wie i umie absolwent
będzie można porównać dyplomy w Polsce i za granicą
będzie prościej potwierdzić wiedzę i umiejętności 
uzyskane poza szkołą 
będzie łatwiej wybrać i ocenić kurs czy szkolenie
będzie można bardziej świadomie się rozwijać  
lub przekwalifikować 

www.ibe.edu.pl
www.kwalifikacje.edu.pl
www.fb.com/Kwalifikacjepoeuropejsku
www.youtube.com/user/IbeKrk
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