
Formularz dla kwalifikacji - podgląd
Typ wniosku
Wniosek o włączenie kwalifikacji do ZSK

Nazwa kwalifikacji*
Organizowanie wydarzeń kulturalno-rozrywkowych, rekreacyjnych, edukacyjnych o charakterze
niemasowym

Skrót nazwy

Rodzaj kwalifikacji*
kwalifikacja cząstkowa

Proponowany poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji*
5

Krótka charakterystyka kwalifikacji, obejmująca informacje o działaniach lub zadaniach, które
potrafi wykonywać osoba posiadająca tę kwalifikacje oraz orientacyjny koszt uzyskania dokumentu
potwierdzającego otrzymanie danej kwalifikacji*
Osoba posiadająca kwalifikację jest przygotowana do samodzielnej realizacji wydarzeń
niemasowych o charakterze kulturalnym, rozrywkowym, edukacyjnym lub rekreacyjnym dla
określonej przepisami prawa liczby uczestników. Zgodnie z założeniami organizacyjnymi
wydarzenia (cel, miejsce, uczestnicy) przygotowuje program, budżet oraz szacuje zasoby ludzkie
i materialne. Monitoruje zarówno przebieg przygotowań, jak i realizację wydarzenia. Przyjmuje
odpowiedzialność za organizację wydarzenia. Osoba posiadająca kwalifikację jest gotowa do
kierowania zespołem współpracowników. Może pracować w ramach zespołu projektowego lub na
stanowisku samodzielnym. Potrafi przeprowadzić ewaluację wydarzenia i wykorzystuje
sformułowane wnioski w dalszej pracy. Orientacyjny koszt uzyskania dokumentu
potwierdzającego otrzymanie danej kwalifikacji: 500 zł.

Orientacyjny nakład pracy potrzebny do uzyskania kwalifikacji [godz.]*
250

Grupy osób, które mogą być zainteresowane uzyskaniem kwalifikacji*
Kwalifikacją mogą być zainteresowani: - liderzy i wolontariusze organizacji młodzieżowych i
organizacji pozarządowych; - instruktorzy zajmujący się organizacją wydarzeń w organizacjach
harcerskich; - absolwenci szkół branżowych; - członkowie organizacji studenckich; - pracownicy
oświaty, ośrodków kultury, ośrodków sportowych, organizacji turystycznych, firm eventowych,
planerzy uroczystości rodzinnych; - instruktorzy i trenerzy sportowi; - osoby organizujące
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eventy i konferencje w przedsiębiorstwach i innych organizacjach.

Należy zaznaczyć poniższe pole jeśli dotyczy (pole wprowadzone od 1.09.2019 r.)

Możliwe jest przygotowanie do uzyskania kwalifikacji w ramach obowiązkowych zajęć
edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego (branżowa szkoła I stopnia, technikum, szkoła
policealna) Rozporządzenie MEN z dnia 16 maja 2019 r.

Wymagane kwalifikacje poprzedzające
Opis
nie dotyczy

Lista

W razie potrzeby warunki, jakie musi spełniać osoba przystępująca do walidacji*
Warunkiem przystąpienia do walidacji jest udostępnienie przez kandydata dokumentacji
poświadczającej zorganizowanie 3 wydarzeń (minimalna liczba osób, które wzięły udział w
wydarzeniu, wynosi 50 osób), które odbyły się w ciągu 5 lat przed przystąpieniem kandydata do
walidacji. Dla każdego z 3 wydarzeń dokumentacja powinna zawierać następujące elementy: -
uzgodnienia ze zleceniodawcą dotyczące: celu, budżetu (w formie pisemnej, np. potwierdzającej
przeprowadzoną korespondencję); - plan organizacji wydarzenia (cel, liczba i charakterystyka
uczestników, miejsce, termin i czasu trwania wydarzenia, wytyczne zleceniodawcy, kanały
promocji, zapotrzebowanie na osoby, usługi oraz zasoby materialne, lista potencjalnych zagrożeń
i rozwiązań, zakres merytoryczny i przebieg wydarzenia; cele, zadania, harmonogram prac i
sposoby monitoringu zespołu); - budżet zawierający zestawienie przychodów i kosztów oraz
harmonogram wydatkowania; - dokumentację konieczną do przeprowadzenia wydarzenia
wynikającą z przepisów prawa; - materiały wykorzystane do promocji wydarzenia; - sprawozdanie
merytoryczne zawierające m.in. informacje zwrotne od interesariuszy wydarzenia, wnioski z
organizacji wydarzenia; - sprawozdanie finansowe; - ocena członków zespołu.

Zapotrzebowanie na kwalifikację*
We współczesnym świecie coraz większą rolę na rynku pracy odgrywają usługi związane z
zagospodarowaniem czasu wolnego. Przemysł czasu wolnego jest wielodyscyplinarną gałęzią
gospodarki związaną z odpoczynkiem i spędzaniem czasu wolnego. Dominującą rolę odgrywają w
nim instytucje działające w sposób ciągły, takie jak parki rozrywki, aquaparki, kluby sportowe,
kluby dziecięce, kluby fitness, itp. Obejmuje on także działania typu eventowego i organizację
imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, edukacyjnych oraz rozrywkowych. W Polsce
znaczenie tego sektora rośnie. W 2016 roku szacowano jego wartość na 80 mld złotych.
Zwiększające się zarobki Polaków oznaczają również wzrost wydatków na hobby i przyjemności.
Znaczenie tego sektora zostało także dostrzeżone przez organizatorów Europejskiego Kongresu
Gospodarczego w Katowicach w 2016 roku, gdzie temu tematowi została poświęcona jedna z
sesji. Paneliści stwierdzili, że przemysł czasu wolnego już wkrótce może stać się jedną z
najbardziej istotnych gałęzi gospodarki – choćby ze względu na generowaną liczbę miejsc pracy
(http://www.eecpoland.eu/2017/pl/wiadomosci/eec-przemysl-czasu-wolnego-to-juz-waga-ciezka,2
99458.html). Znaczenie przemysłu czasu wolnego dostrzegane jest także przez administrację
samorządową. Programy strategiczne dotyczące rozwoju przemysłów czasu wolnego zostały
przyjęte m.in. przez województwo zachodnio-pomorskie w 2013 roku
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(http://www.rpo.wzp.pl/sites/default/files/pliki/9_program_strategiczny_-_przemysly_kreatywne_i_
przemysly_czasu_wolnego.pdf) i województwo małopolskie w 2015 roku
(https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1133964,uchwala-nr-143615-zarzadu-wojewodztwa-malopols
kiego-z-dnia-22-pazdziernika-2015-r-w-sprawie-przyjeci.html). Przemysły kreatywne i czasu
wolnego zostały uznane za jedne z 7 dziedzin kluczowych w Regionalnej Strategii Innowacji
Województwa Małopolskiego 2020
(https://www.malopolska.pl/_userfiles/uploads/Regionalna%20Strategia%20Innowacji%20Wojew
%C3%B3dztwa%20Ma%C5%82opolskiego%202020%20-%20aktualizacja%202018.pdf) Wielu
ekspertów wskazuje, że przemysły czasu wolnego są odpowiedzią na zmiany w oczekiwaniach
społecznych. W zachodnich społeczeństwach znaczna część ludności nie ogranicza się do
zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych. Aktywności oferowane przez przemysły czasu
wolnego, mogą zapewnić unikalne przeżycia, dać szansę na doświadczenie czegoś nowego i
budować pozytywne emocje. Rolę taką mogą pełnić wydarzenia o charakterze edukacyjnym,
rekreacyjnym, kulturalnym, pozwalające na przeżywanie emocji wspólnie z innymi ludźmi.
Obserwacja danych dotyczących rynku w innych krajach europejskich wskazuje na trendy, które -
biorąc pod uwagę proponowaną grupę odbiorców kwalifikacji - mają szczególne znaczenie dla
prognozowania zapotrzebowania na tego rodzaju usługi. Według wyników badań
przeprowadzonych w 2012 roku w Wielkiej Brytanii sektor ten dawał zatrudnienie 2,6 milionom
pracowników, co stanowiło ok. 9% tamtejszego rynku pracy, jednocześnie generował ok. 4% PKB.
Sektor ten był największym pracodawcą w grupie wiekowej 16-25, a w latach 1998-2007 stworzył
ponad 41 tys. nowych stanowisk pracy (State of the UK Leisure Industry: A Driver for Growth,
Oliver Wyman, 2012). Nowsze dane potwierdzają znaczenie przemysłu czasu wolnego dla rynku
brytyjskiego. W raporcie Deloitte z 2016 roku wskazano, że od 2010 roku przemysł czasu
wolnego rósł ok. 5% rocznie, osiągając wartość 117 mld funtów i obecnie stanowi 7,4 PKB.
(https://www2.deloitte.com/uk/en/pages/press-releases/articles/leisure-sector-grows-to-117-billio
n.html). Według raportu „Przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce 2016”, przygotowanego przez
Poland Convention Bureau Polskiej Organizacji Turystycznej, w 2015 roku w Polsce odbyło się 33
980 spotkań i wydarzeń. Ich liczba corocznie zwiększa się, co przekłada się także na wzrost
wpływu tego sektora na gospodarkę kraju. Oszacowano, że w 2015 roku branża wygenerowała
ponad 1,5 mld zł. Dynamiczny rozwój sektora generuje nowe miejsca pracy, przyczyniając się do
zmniejszania bezrobocia. Według wspomnianego wyżej raportu w tej gałęzi przemysłu
zatrudnionych jest 30 312 osób (K. Celuch, Raport. Przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce,
Warszawa 2016). Utrzymanie tendencji wzrostowych w tym sektorze będzie oznaczało
konieczność poszukiwania nowych pracowników. Oznaczać to będzie nowe możliwości
zatrudnienia dla osób posiadających niniejszą kwalifikację. Barometr zawodów na rok 2020 dla
zawiera dwa zawody, w których osoba z kwalifikacją organizatora wydarzeń niemasowych może
wykorzystać swoje kompetencje: animator kultur i organizator wydarzeń oraz animator czasu
wolnego młodzieży. W obu tych grupach, w wiekszości polskich powiatów barometr przewiduje
stały lub rosnący poziom zapotrzebowania
(https://barometrzawodow.pl/pl/polska/prognozy-na-mapach/2020/animatorzy-kultury-i-organizat
orzy-imprez,2020,polska,,polska,relacja-miedzy-dostepnymi-pracownikami-a-nbsp-potrzebami-
pracodawcow,19,,292,,-1,,1,1,). Porównując prognozy na rok 2019 i 2020 wzrasta liczba
powiatów, w których raportowany jest deficyt poszukujących pracy w tym zawodzie.
Potwierdzeniem kwalifikacji mogą być zainteresowani liderzy i wolontariusze organizacji
pozarządowych, animatorzy kultury, pracownicy firm eventowych, pracownicy klubów
sportowych i firm turystycznych, a także pracownicy takich instytucji, jak centra rozrywki czy
ośrodki nauki. Jak pokazują badania rynku brytyjskiego, przemysł czasu wolnego jest częstym
miejscem zatrudnienia dla młodych osób poniżej 25 roku życia. Dlatego dużą grupą
zainteresowanych potwierdzeniem takiej kwalifikacji mogą być wolontariusze działający w
organizacjach pozarządowych. Warto choćby zauważyć, że w różnych organizacjach harcerskich



w Polsce działa około 15 tys. dorosłych wolontariuszy, z których większość podczas swojej pracy
miała okazję zmierzyć się z organizacją wydarzeń dla kilkudziesięciu czy nawet kilkuset osób,
takich jak: rajdy, zloty, festiwale, obozy, zawody sportowe itp. Osoby te do tej pory nie miały
możliwości formalnego potwierdzenia zdobytych kwalifikacji. Możliwość uzyskania i
potwierdzenia kwalifikacji “Organizowanie wydarzeń edukacyjnych, kulturalno-rozrywkowych,
rekreacyjnych o charakterze niemasowym” przez młode osoby, które zdobywały doświadczenia
w ramach wolontariatu, stanowić będzie dla nich możliwość startu na rynku pracy z
potwierdzonymi kwalifikacjami.

Odniesienie do kwalifikacji o zbliżonym charakterze oraz wskazanie kwalifikacji ujętych w ZRK
zawierających wspólne zestawy efektów uczenia się*
Kwalifikacją, która zawiera zbliżone efekty uczenia się, jest kwalifikacja pełna z 6 poziomem
PRK “Animator kultury” (343901). Kwalifikacje mają zbliżone efekty uczenia się w zakresie
organizacji zespołów zadaniowych, planowania ich działalności, kierowania nimi oraz
wykorzystywania techniki realizacji zadań grupowych, a także umiejętności negocjacji i
rozwiązywania konfliktów.

Należy zaznaczyć poniższe pole jeśli dotyczy (pole wprowadzone od 1.09.2019 r.)

Kwalifikacja zawiera wspólne lub zbliżone zestawy efektów kształcenia z „dodatkowymi
umiejętnościami zawodowymi” w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego
Dodatkowe umiejętności zawodowe

Typowe możliwości wykorzystania kwalifikacji*
Osoba posiadająca kwalifikację “Organizowanie wydarzeń niemasowych (kulturalno-
rozrywkowych, rekreacyjnych, edukacyjnych)” może znaleźć zatrudnienie między innymi w: -
organizacjach pozarządowych jako organizator wydarzeń dla młodzieży i osób dorosłych; -
organizacjach prowadzących działalność animacyjną. Osoba posiadająca kwalifikację może
również prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie organizowania wydarzeń lub
świadczyć usługi na zlecenie (działalność freelancerska). Kwalifikacją mogą być także
zainteresowane osoby obsługujące konferencje, organizujące eventy oraz pracownicy pionów
administracyjnych, które chciałyby zdobyć umiejętności organizowania wydarzeń, poszerzając
tym samym możliwości swojego rozwoju zawodowego i zatrudnienia.

Wymagania dotyczące walidacji i podmiotów przeprowadzających walidację*
Weryfikacja 1.1 Metody: Weryfikacja wszystkich efektów uczenia się musi być przeprowadzona z
wykorzystaniem następujących metod: test teoretyczny; analiza dowodów i deklaracji połączona
z rozmową z komisją. Kandydat jest zobowiązany do omówienia przedstawionego portfolio
wydarzenia w rozmowie z komisją. 1.2. Zasoby kadrowe Instytucja przeprowadzająca walidację
wyznacza komisję składającą się z trzech osób. Każdy z członków komisji musi spełnić
następujące warunki: mieć kwalifikację pełną z 4 poziomem PRK; być organizatorem minimum 10
wydarzeń (minimalna liczba osób, które wzięły udział w wydarzeniu, wynosi 50 osób). 1.3.
Sposób organizacji walidacji oraz warunki organizacyjne i materialne: Instytucja
przeprowadzająca walidację zapewnia salę do przeprowadzenia rozmowy z kandydatem. 2.
Identyfikowanie i dokumentowanie: Nie określa się wymogów dla etapu identyfikowania i
dokumentowania efektów uczenia się.

Propozycja odniesienia do poziomu sektorowych ram kwalifikacji (o ile dotyczy)

http://gamma.infor.pl/zalaczniki/dzu/2019/102/dzu.2019.102.991.0033.pdf


nie dotyczy

Syntetyczna charakterystyka efektów uczenia się*
Osoba posiadająca kwalifikację jest przygotowana do samodzielnej realizacji wydarzeń
niemasowych o charakterze kulturalnym, rozrywkowym, edukacyjnym lub rekreacyjnym dla
określonej przepisami prawa liczby uczestników. Zgodnie z założeniami organizacyjnymi
wydarzenia (cel, miejsce, uczestnicy) przygotowuje program, budżet oraz szacuje zasoby ludzkie
i materialne. Monitoruje zarówno przebieg przygotowań, jak i realizację wydarzenia. Przyjmuje
odpowiedzialność za organizację wydarzenia. Osoba posiadająca kwalifikację jest gotowa do
kierowania zespołem współpracowników. Może pracować w ramach zespołu projektowego lub na
stanowisku samodzielnym. Potrafi przeprowadzić ewaluację wydarzenia i wykorzystuje
sformułowane wnioski w dalszej pracy.

Numer zestawu w kwalifikacji*
1

Nazwa zestawu*
Przygotowanie wydarzenia edukacyjnego, kulturalno-rozrywkowego, rekreacyjnego o
charakterze niemasowym

Poziom PRK*
5

Orientacyjny nakład pracy [godz.]*
100

Rodzaj zestawu
obowiązkowy

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia*

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Efekt uczenia się
Definiuje cel, rodzaj i zakres wydarzenia.

Kryteria weryfikacji*
- Omawia zakres informacji potrzebnych do zaplanowania wydarzeń edukacyjnych,
kulturalno-rozrywkowych, rekreacyjnych; - Uzgadnia cel zlecenia ze zleceniodawcą; -
Gromadzi informacje dotyczące m.in.: liczby i charakterystyki uczestników, miejsca, terminu i
czasu trwania wydarzenia, budżetu, uwzględniając wytyczne zleceniodawcy.

Efekt uczenia się
Omawia uwarunkowania prawno-administracyjne organizowania wydarzeń edukacyjnych,
kulturalno-rozrywkowych, rekreacyjnych.

Kryteria weryfikacji*
- Omawia przepisy prawa dotyczące organizowania wydarzeń edukacyjnych, kulturalno-

Zestawy efektów uczenia się



rozrywkowych, rekreacyjnych; - Omawia zasady zabezpieczania wydarzeń; - Omawia
formalne aspekty współpracy z osobami fizycznymi i instytucjami; - Wskazuje możliwości
zorganizowania wydarzenia w zależności od lokalizacji, liczby uczestników, charakteru
wydarzenia.

Efekt uczenia się
Opracowuje budżet wydarzenia.

Kryteria weryfikacji*
- Opracowuje zestawienie przychodów i kosztów (na podstawie założeń); - Opracowuje
harmonogram wydatkowania.

Efekt uczenia się
Planuje pracę własną i zespołu.

Kryteria weryfikacji*
- Wyznacza cele pracy własnej i zespołu; - Wyznacza zadania - sobie i członkom zespołu; -
Tworzy harmonogram pracy własnej i zespołu; - Monitoruje pracę członków zespołu w trakcie
przygotowania wydarzenia.

Efekt uczenia się
Przygotowuje wydarzenie.

Kryteria weryfikacji*
- Opracowuje i uzgadnia ze zleceniodawcą plan organizacji wydarzenia, uwzględniając m.in.:
charakterystykę uczestników, wymagania dotyczące organizacji imprezy, uczestników oraz
możliwości budżetowe; - Identyfikuje optymalne kanały promocji wydarzenia wśród
interesariuszy; - Określa zapotrzebowanie kadrowe, materialne oraz na usługi, zgodnie z
planem organizacji wydarzenia; - Omawia zagrożenia, które mogą zakłócić wydarzenie; -
Proponuje scenariusze rozwiązań dla zidentyfikowanych zagrożeń; - Opracowuje zakres
merytoryczny i przebieg wydarzenia.

Numer zestawu w kwalifikacji*
2

Nazwa zestawu*
Realizacja wydarzenia edukacyjnego, kulturalno-rozrywkowego, rekreacyjnego o charakterze
niemasowym

Poziom PRK*
5

Orientacyjny nakład pracy [godz.]*
150

Rodzaj zestawu



obowiązkowy

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia*

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia
Efekt uczenia się
Charakteryzuje zagadnienia związane z reagowaniem w sytuacjach kryzysowych.

Kryteria weryfikacji*
- Omawia sposoby rozwiązywania sytuacji kryzysowych, które mogą wystąpić na wszystkich
etapach organizacji wydarzenia; - Omawia zasady skutecznej komunikacji kryzysowej.

Efekt uczenia się
Monitoruje realizację wydarzenia.

Kryteria weryfikacji*
- Podaje przykłady narzędzi wykorzystywanych przez siebie do kontrolowania zgodności
bieżących wydatków z założeniami budżetu; - Omawia metody i narzędzia wykorzystywane
do kontrolowania realizacji zadań zgodnie z planem organizacji wydarzenia; - Omawia
metody i narzędzia wykorzystywane do kontrolowania realizacji zadań przez członków
zespołu; - Prowadzi dokumentację z monitorowania realizacji wydarzenia dotyczącą budżetu,
planu organizacji wydarzenia i pracy członków zespołu.

Efekt uczenia się
Organizuje logistykę wydarzenia.

Kryteria weryfikacji*
- Upowszechnia informacje o wydarzeniu (celach, programie i warunkach organizacyjnych); -
Gromadzi dokumentację konieczną do przeprowadzenia wydarzenia wynikającą z przepisów
prawa; - Organizuje m.in.: materiały, zasoby lokalowe, wyżywienie, transport, materiały
promocyjne niezbędne do przeprowadzenia wydarzenia. - Organizuje czynności związane z
zakończeniem wydarzenia.

Efekt uczenia się
Podsumowuje realizację wydarzenia.

Kryteria weryfikacji*
- Gromadzi informacje zwrotne od interesariuszy wydarzenia; - Podsumowuje realizację
wydarzenia z członkami zespołu; - Omawia kryteria oceny pracy członków zespołu; - Ocenia
pracę członków zespołu; - Przygotowuje sprawozdanie merytoryczne z realizacji wydarzenia; -
Przedstawia wnioski z organizacji wydarzenia, w tym m.in. dotyczące własnej pracy; -
Przygotowuje rozliczenie finansowe wydarzenia.

Informacje o instytucjach uprawnionych do nadawania kwalifikacji



Wnioskodawca*
Związek Harcerstwa Polskiego

Minister właściwy*
Minister Rozwoju, Pracy i Technologii

Okres ważności dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji i warunki przedłużenia jego
ważności*
bezterminowo

Nazwa dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji*
Certyfikat

Uprawnienia związane z posiadaniem kwalifikacji*
nie dotyczy

Kod dziedziny kształcenia*
8 - Usługi

Kod PKD*
Kod Nazwa
85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
93.21 Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
93.29 Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

Status

Dokumenty
# Tytuł dokumentu
1 Pełnomocnictwo_J.Skupińska
2 Potwierdzenie opłaty

3 ZRK_FKU_Organizowanie wydarzeń kulturalno-rozrywkowych, rekreacyjnych, edukacyjnych o
charakterze niemasowym

4 ZRK_FKU_Organizowanie wydarzeń kulturalno-rozrywkowych, rekreacyjnych, edukacyjnych o
charakterze niemasowym

Oświadczam, że dane zawarte we wniosku o włączenie kwalifikacji rynkowej do Zintegrowanego
Systemu Kwalifikacji są zgodne z prawdą. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie
fałszywego oświadczenia.*

Dane o podmiocie, który złożył wniosek
Związek Harcerstwa Polskiego
Siedziba i adres: Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa
NIP: 5260251440
REGON: 007025173
Numer KRS: 0000094699
Reprezentacja: Osoba posiadająca upoważnienie do reprezentowania ZHP - Joanna Skupińska

Adres elektroniczny osoby wnoszącej wniosek: joanna.skupinska@gk.zhp.pl




