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1. DANE IDENTYFIKACYJNE ZAWODU
1.1. Nazwa i kod zawodu (wg Klasyfikacji zawodów i specjalności)
Fotosista 343103

1.2. Nazwy zwyczajowe zawodu



Fotograf filmowy.
Fotograf na planie filmowym.

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


3431 Photographers.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):


Sekcja J – Informacja i komunikacja.

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:





Magdalena Czerniewska-Wszelaki – Fundacja „Twój Startup”, Warszawa.
Krzysztof Gosz – PBS sp. z o.o., Sopot.
Anna Kaczorowska – PBS sp. z o.o., Sopot.
Łukasz Wójcik – Fabryka Studio Łukasz Wójcik, Radom.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:






Wacław Galewski – PBS sp. z o.o., Sopot.
Magdalena Jackman – PBS sp. z o.o., Sopot.
Jolanta Religa – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
Daria Siemińska – PBS sp. z o.o., Sopot.
Krzysztof Symela – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.

Recenzenci:



Dorota Leligdowicz – „Bose Stópki”, Zielona Góra.
Adrian Werner – Werbrand Adrian Werner, Gdańsk.

Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:


Wojciech Czerniewski – Ekspert niezależny, Gdańsk.
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Adam Dereszkiewicz – Gdańskie Towarzystwo Fotograficzne, Gdańsk.

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
Fotosista to osoba wykonująca fotosy1 na planie filmowym. Utrwala zarówno pracę ekipy i kulisy
produkcji, jak i poszczególne sceny, które znajdą się w filmie.

2.2. Opis pracy i sposobu jej wykonywania
Opis pracy
Fotosista po uzgodnieniu z reżyserem7 i operatorem filmowym5 lub innym zleceniodawcą ustala
koncepcję poszczególnych ujęć do fotosów, jak również całościową koncepcję fotosów reklamowych
lub filmu jako całości. Uzgadnia z producentem i reżyserem ich kadrowanie2. Wykonuje zdjęcia
próbne aktorów i charakteryzacji oraz dokumentację fotograficzną środków inscenizacyjnych,
obiektów zdjęciowych itp. Wykonuje fotosy reklamowe ustalonych scen, a także fotosy robocze
dotyczące interesujących i istotnych momentów realizacji filmu. Nadzoruje lub prowadzi obróbkę
graficzną zdjęć, odbiera odbitki kontrolne4. Zestawia komplet fotosów reklamowych na podstawie
uzgodnień z producentem filmowym6, reżyserem i operatorem obrazu.
Fotosista odpowiada za techniczną i fotograficzną jakość fotosów.
Dba o właściwą obsługę i zabezpieczenie przydzielonego sprzętu fotograficznego, zdawanie go po
zakończeniu zdjęć oraz rozlicza się ze zużycia materiałów fotograficznych.
Sposoby wykonywania pracy
Fotosista wykonuje pracę z wykorzystaniem metod, technik i procedur właściwych dla wykonywania
zdjęć na planie filmowym. Jego praca polega m.in. na:
 przygotowaniu miejsca realizacji fotosów,
 wykonywaniu zdjęć związanych z zadanym tematem, zgodnie z koncepcją uzgodnioną
z reżyserem i/lub operatorem filmowym,
 obróbce zdjęć i przygotowaniu ich do druku,
 magazynowaniu oraz składowaniu materiałów zdjęciowych.
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 fotosisty są studia fotograficzne i plany zdjęciowe filmów, seriali oraz teledysków,
które mogą być realizowane w różnych miejscach: pomieszczeniach zamkniętych (np. teatr, zakład
fotograficzny, studia telewizyjne i filmowe), w zaadaptowanych lokalizacjach (np. obiekty kulturalno-
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-sportowe) oraz w terenie (na wolnym powietrzu). Fotosista może też pracować podczas imprez,
spotkań, wywiadów i promocji.
Praca fotosisty wykonywana jest w różnych pozycjach ciała, niekiedy wymuszonych (w celu
uchwycenia odpowiedniego ujęcia).
Pracownik w tym zawodzie może wykonywać obowiązki z dala od swojego miejsca zamieszkania,
w zmiennych warunkach atmosferycznych i oświetlenia (plener, wewnątrz budynków itp.), w różnych
porach doby.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy
Fotosista w działalności zawodowej wykorzystuje m.in.:
 aparaty fotograficzne,
 studyjny sprzęt fotograficzny,
 obiektywy,
 obudowy wyciszające, tzw. sound blimpy8,
 komputer z dostępem do zasobów sieciowych,
 portale społecznościowe, komunikatory internetowe i pocztę elektroniczną,
 pakiety programów graficznych (do obróbki i opisu zdjęć) oraz programy biurowe
(w szczególności do edycji tekstów),
 telefon komórkowy (smartfon),
 drukarkę,
 samochód lub inny środek transportu do przemieszczania się wraz ze sprzętem.
Organizacja pracy
Praca w zawodzie fotosista jest wykonywana indywidualnie. Wymaga jednak stałej współpracy
z innymi członkami zespołu twórczego – operatorem, reżyserem, producentem.
Czas pracy jest elastyczny, uzależniony m.in. od potrzeb klienta, czy warunków klimatycznych
w miejscu kręcenia zdjęć. Intensywność pracy nie jest rozłożona równomiernie w ciągu doby oraz
całego roku. Fotosista rzadko pracuje przez 8 godzin w stałych porach dnia. Praca może być
wykonywana w godzinach wieczornych i nocnych, także w weekendy, może się wiązać z podróżami,
w tym zagranicznymi. Zawód ten wymaga zatem elastyczności i dopasowania godzin i dni pracy do
charakteru, terminu realizacji zdjęć filmowych.
Fotosista na planie filmowym nie może opóźniać rozpoczęcia kolejnego ujęcia, rozpraszać aktorów,
zakłócać ciszy podczas scen kręconych „na setkę”3.
Fotosista może być pracownikiem etatowym telewizji lub agencji filmowej, często jednak prowadzi
własną działalność gospodarczą w obszarze fotografowania na planie filmowym.
Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka
Fotosista w swojej pracy często jest narażony m.in. na:
 przeciążenia układu mięśniowo-kostnego z powodu wymuszonej pozycji ciała podczas
długotrwałej pracy w terenie oraz przy komputerze, podczas obróbki zdjęć (m.in. wady postawy),
 przeciążenia narządu wzroku spowodowane intensywną pracą aparatem fotograficznym oraz
pracą przy komputerze (m.in. wady wzroku, podrażnienia oczu),
 podrażnienia narządu wzroku spowodowane często pracą w gęstym dymie, pyle, kurzu na planie
filmowym (m.in. ból i łzawienie oczu),
 obciążenia nerwowo-psychiczne spowodowane pracą pod presją czasu (m.in. stres, nerwica),
 przeciążenia narządu słuchu spowodowane hałasem na planie filmowym.
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Ze względu na nierównomierny nakład pracy w ciągu doby oraz całego roku, fotosista bywa narażony
na przemęczenie organizmu, co w rezultacie może wywoływać choroby psychosomatyczne.

2.4. Wymagania psychofizyczne i zdrowotne
Wymagania psychofizyczne
Dla pracownika wykonującego zawód fotosista ważne są:
w kategorii wymagań fizycznych
 sprawność narządu wzroku,
 sprawność narządu słuchu,
 sprawność układu kostno-stawowego,
 sprawność układu oddechowego,
 sprawność układu krążenia,
 sprawność narządów równowagi;
w kategorii sprawności sensomotorycznych
 ostrość wzroku,
 ostrość słuchu,
 koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 zręczność rąk,
 zręczność palców,
 rozróżnianie barw,
 spostrzegawczość,
 widzenie stereoskopowe (widzenie głębi umożliwiające ocenę odległości),
 zmysł równowagi;
w kategorii sprawności i zdolności
 zdolność koncentracji uwagi,
 podzielność uwagi,
 uzdolnienia artystyczne,
 wyobraźnia i myślenie twórcze,
 uzdolnienia techniczne,
 łatwość przerzucania się z jednej czynności do drugiej,
 orientacja w terenie,
 zdolność podejmowania szybkich i trafnych decyzji;
w kategorii cech osobowościowych
 niezależność,
 elastyczność i otwartość na zmiany,
 gotowość do pracy w szybkim tempie,
 gotowość do współdziałania,
 gotowość do prezentowania wyników swojej pracy,
 odporność na działanie pod presją czasu,
 wytrzymałość na długotrwały wysiłek fizyczny,
 wytrzymałość na długotrwały wysiłek psychiczny,
 samodzielność,
 dokładność,
 gotowość do pracy w różnych warunkach środowiskowych.
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 fotosista wymagany jest ogólny bardzo dobry stan zdrowia i sprawność fizyczna
umożliwiająca pracę w różnych warunkach. Pod względem wydatku energetycznego praca w tym
zawodzie należy do prac średnio ciężkich. Mogą występować w niej również obciążenia umysłowe,
związane np. z pracą pod presją czasu i koniecznością podejmowania decyzji.
Do przeciwwskazań uniemożliwiających pracę w zawodzie fotosista można zaliczyć:
 wady wzroku i słuchu,
 dysfunkcje kończyn górnych w zakresie precyzyjnego chwytania, przenoszenia, skręcania,
rozłączania,
 dysfunkcje kończyn dolnych, uniemożliwiające sprawne przemieszczanie się np. po planie
filmowym,
 choroby psychiczne i upośledzenie umysłowe.
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 fotosista preferowane jest wykształcenie na
poziomie branżowej szkoły I stopnia (dawniej zasadnicza szkoła zawodowa), w zawodzie pokrewnym
fotograf.
Pracodawcy bardzo chętnie zatrudniają też osoby z wykształceniem na poziomie szkoły branżowej II
stopnia lub technikum w zawodzie pokrewnym fototechnik (aktualnie zawód szkolny – technik
fotografii i multimediów).
Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie
Podjęcie pracy w zawodzie fotosista ułatwia posiadanie:
 dyplomu potwierdzającego pełne kwalifikacje w zawodzie fotograf,
 dyplomu potwierdzającego pełne kwalifikacje w zawodzie fototechnik (aktualnie zawód szkolny
technik fotografii i multimediów),
 świadectw potwierdzających kwalifikacje cząstkowe: AU.23 Rejestracja, obróbka i publikacja
obrazu (wyodrębniona w zawodach pokrewnych fotograf oraz technik fotografii
i multimediów) i AU.28 Realizacja projektów multimedialnych (wyodrębniona w zawodzie technik
fotografii i multimediów), nabyte w toku edukacji szkolnej lub w wyniku ukończenia
kwalifikacyjnych kursów zawodowych, potwierdzane przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne,
 świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski w zawodzie pokrewnym fotograf, uzyskane po
spełnieniu wymagań formalnych i zdaniu egzaminu organizowanego przez Izby Rzemieślnicze,
 certyfikat potwierdzający kwalifikację „Fotograf – dyplom mistrzowski”, zgodnie z zasadami
walidacji i certyfikacji kwalifikacji rynkowych, wprowadzoną do Zintegrowanego Rejestru
Kwalifikacji.
Dodatkowymi atutami przy zatrudnianiu fotosisty mogą być m.in.:
 suplementy Europass (w języku polskim i angielskim), wydawane na prośbę zainteresowanego
przez Izby Rzemieślnicze oraz Okręgowe Komisje Egzaminacyjne,
 posiadanie prawa jazdy kategorii B,
 certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego (preferowany poziom minimum B1).
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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
Fotosista nie ma określonej ścieżki awansu zawodowego. Po osiągnięciu odpowiedniego
doświadczenia zyskuje szansę otrzymania zleceń na złożone, długofalowe projekty lub może założyć
działalność gospodarczą i prowadzić firmę świadczącą własne usługi.
Możliwość dalszego rozwoju zawodowego fotosista może uzyskać poprzez:
 ukończenie wyższej uczelni na kierunku fotografia,
 doskonalenie swoich umiejętności we współpracy z innymi, bardziej doświadczonymi fotosistami,
 uczestnictwo w specjalistycznych kursach i szkoleniach, np. obsługi nowych programów
komputerowych przeznaczonych do obróbki zdjęć, metod wykonywania konkretnego typu
fotografii itd.,
 rozszerzanie swoich kompetencji zawodowych poprzez podejmowanie kształcenia lub szkolenia
w zawodach pokrewnych.
Możliwości potwierdzania kompetencji
Obecnie (2018 r.) w zawodzie fotosista nie ma możliwości potwierdzania kompetencji zawodowych
w edukacji formalnej oraz pozaformalnej.
Przystępując do egzaminu przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną (także w trybie eksternistycznym)
możliwe jest potwierdzanie kompetencji wyodrębnionych w zawodach pokrewnych, przydatnych do
wykonywania zawodu technik fotosista:
 AU.23 Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu (fotograf, technik fotografii i multimediów) i/lub
 AU.28 Realizacja projektów multimedialnych (technik fotografii i multimediów).
Alternatywną drogę potwierdzania kompetencji w zawodzie fotosisty oferuje system rzemieślniczego
przygotowania zawodowego, który umożliwia zdobycie tytułu czeladnika, a następnie mistrza
w zawodzie pokrewnym fotograf. Dokumentami potwierdzającymi te tytuły są odpowiednio:
świadectwo czeladnicze oraz dyplom mistrzowski.
Istnieje możliwość potwierdzania kwalifikacji rynkowej „Fotograf – dyplom mistrzowski”, włączonej
do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji zgodnie z zasadami walidacji i certyfikacji kwalifikacji
rynkowych. Instytucją certyfikującą dla tej kwalifikacji jest Związek Rzemiosła Polskiego.
WAŻNE:
Kształcenie w zawodzie szkolnym technik fotografii i multimediów prowadzone jest od roku szkolnego
2017/2018. Dotychczas obowiązuje potwierdzanie kwalifikacji zawodowych w zawodzie fototechnik.
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 fotosista może rozszerzać swoje kompetencje zawodowe
w zawodach pokrewnych:
Nazwa zawodu pokrewnego
zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności
Fotoedytor
s
Fotograf

Kod zawodu
264202
343101
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Fotoreporter
S
Fototechnik

343102
343104

3. ZADANIA ZAWODOWE I WYMAGANE KOMPETENCJE
3.1. Zadania zawodowe
Pracownik w zawodzie fotosista wykonuje różnorodne zadania, do których należą w szczególności:
Z1 Uzgadnianie z reżyserem i operatorem obrazu koncepcji fotosów reklamowych filmu.
Z2 Wykonywanie fotograficznych zdjęć próbnych oraz fotosów roboczych i reklamowych.
Z3 Nadzorowanie lub prowadzenie obróbki graficznej zdjęć.
Z4 Zestawianie kompletu fotosów reklamowych.
Z5 Zabezpieczanie sprzętu fotograficznego.

3.2. Kompetencja zawodowa Kz1: Wykonanie fotosów filmu
Kompetencja zawodowa Kz1: Wykonanie fotosów filmu obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1,
Z2, Z3, Z4, Z5, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.
Z1 Uzgadnianie z reżyserem i operatorem obrazu koncepcji fotosów reklamowych filmu
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:








Potrzebę planowania pracy;
Zasady etyki zawodowej;
Zasady kształtowania relacji międzyludzkich;
Zasady komunikacji wizualnej.





Planować zadania fotograficzne na planie
filmowym;
Myśleć koncepcyjnie;
Analizować scenariusz filmu, do którego ma
wykonać zdjęcia;
Ustalać koncepcję fotosów reklamowych.

Z2 Wykonywanie fotograficznych zdjęć próbnych oraz fotosów próbnych i reklamowych
WIEDZA – zna i rozumie:










UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:


Zasady i przepisy BHP, ppoż., ochrony
środowiska oraz zasady ergonomii podczas
obsługi sprzętu fotograficznego
i komputerowego;
Uwarunkowania prawne, regulujące działalność
fotosisty, szczególnie przepisy prawa
autorskiego;
Zasady poprawnej kompozycji w fotografii;
Potrzebę znajomości scenariusza filmowego;
Zasady pracy na planie filmowym,
w szczególności zasady pracy aktorów;
Zasady współpracy z ekipą filmową;
Zasady poruszania się po planie filmowym.
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Realizować zdjęcia z planu filmowego
z poszanowaniem zasad etyki zawodowej,
przepisów prawa autorskiego oraz BHP, ppoż.,
ochrony środowiska;
Dostrzegać lub tworzyć atrakcyjną sytuację
zdjęciową;
Współpracować z ekipą filmową i odnajdować
się w różnych sytuacjach wydarzeniowych;
Posługiwać się różnymi technikami
fotograficznymi w wykonywaniu różnego typu
fotosów i zdjęć;
Wykonywać zdjęcia portretowe
z poszanowaniem zasad etyki zawodowej;
9
Wykonywać werki ;
Wykonywać fotosy robocze dotyczące
interesujących i istotnych momentów realizacji
filmu;
Pracować na planie filmowym zgodnie
z obowiązującymi zasadami, w szczególności
z zachowaniem ciszy.
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Z3 Nadzorowanie lub prowadzenie obróbki graficznej zdjęć
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:








Zasady i przepisy BHP, ppoż., ochrony
środowiska oraz zasady ergonomii podczas
obróbki graficznej zdjęć;
Metody opisu zdjęć;
Programy do edycji zdjęć.




Przeprowadzać obróbkę prac i materiałów
fotograficznych z zachowaniem przepisów BHP,
ppoż., ochrony środowiska oraz zasad
ergonomii;
Opisywać wykonane zdjęcia;
Zabezpieczać wykonany materiał zdjęciowy do
dalszej obróbki.

Z4 Zestawianie kompletu fotosów reklamowych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:









Trendy fotograficzne na bieżący rok;
Zasady kształtowania relacji międzyludzkich;
Potrzebę współpracy i uzgodnień z
producentem, reżyserem i operatorem obrazu w
kwestii doboru i tworzenia zestawień fotosów
reklamowych;
Zasady estetyki obrazu fotograficznego.







Rozpoznać, odczytać i analizować trendy
społeczne;
Kształtować relacje międzyludzkie w zespołach
ekip filmowych i na zewnątrz;
Dobierać zdjęcia najbardziej oddające treść filmu
i odpowiadające uzgodnieniom z producentem
i reżyserem;
Dobierać zdjęcia i fotosy z zachowaniem zasad
estetyki obrazu fotograficznego;
Omawiać z ekipą filmową wybrane zdjęcia.

Z5 Zabezpieczanie sprzętu fotograficznego
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:








Zasady stosowania sprzętu fotograficznego
zgodnie z instrukcją obsługi;
Zasady zabezpieczania sprzętu fotograficznego
przed innymi osobami;
Zasady przechowywania sprzętu fotograficznego.




Stosować sprzęt fotograficzny zgodnie
z instrukcją obsługi;
Stosować zasady zabezpieczania sprzętu przed
innymi osobami;
Dbać o właściwe składowanie, konserwację, stan
techniczny środków trwałych, sprzętu
fotograficznego.

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






Ponoszenia odpowiedzialności za skutki podejmowanych działań oraz za powierzony sprzęt
fotograficzny.
Podejmowania działania i współdziałania z innymi podmiotami podczas realizacji zadań
zawodowych związanych z wykonywaniem zdjęć na planie filmowym.
Kierowania się zasadami etyki zawodowej oraz normami, przyjętymi w środowisku fotografów
i filmowców.
Wykonywania pracy samodzielnie realizowanej z wykorzystaniem sprzętu branżowego
w zawodzie fotosisty.
Dostosowywania swojego zachowania do zmian w środowisku pracy na planie filmowym.
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Oceniania swoich działań związanych z wykonywaniem zdjęć na planie filmowym.
Doskonalenia kompetencji zawodowych związanych z obsługą nowoczesnego sprzętu
fotograficznego.

3.4. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu
Pracownik powinien mieć 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
fotosista.

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 fotosista

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 fotosista nawiązują do opisów poziomów Polskiej
Ramy Kwalifikacji.
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:
 Zintegrowany System Kwalifikacji: https://www.kwalifikacje.gov.pl
 Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji: https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl
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4. ODNIESIENIE DO SYTUACJI ZAWODU NA RYNKU PRACY I MOŻLIWOŚCI
DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie
Osoby poszukujące pracy w zawodzie fotosista mają możliwości zatrudnienia w małych firmach
produkcyjnych, jak i również w dużych agencjach czy wytwórniach filmowych, m.in. w:
 studiach telewizyjnych i filmowych,
 agencjach reklamowych / PR,
 firmach świadczących usługi na rzecz branży filmowej itp.
Fotosista posiadający doświadczenie zawodowe może założyć i prowadzić własną działalność
gospodarczą.
Obecnie (2018 r.) według Barometru zawodów zawód fotosista jest zawodem zrównoważonym. To
oznacza, że liczba ofert pracy jest zbliżona do liczby osób zdolnych i chętnych do podjęcia
zatrudnienia w zawodzie.
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
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
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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 fotosista.
Osoba zainteresowana podjęciem pracy w tym zawodzie może:
 ukończyć branżową szkołę I stopnia w zawodzie fotograf, w ramach kwalifikacji AU.23
Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu,
 ukończyć branżową szkołę II stopnia, w ramach kwalifikacji AU.28 Realizacja projektów
multimedialnych,
 ukończyć technikum w zawodzie technik fotografii i multimediów, kształcącym w ramach
kwalifikacji: AU.23 Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu oraz AU.28 Realizacja projektów
multimedialnych.
Możliwe jest również uczestnictwo w kwalifikacyjnych kursach zawodowych (dla dorosłych)
w ramach kwalifikacji AU.23 Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu i AU.28 Realizacja projektów
multimedialnych, które mogą prowadzić:
 publiczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe,
 niepubliczne szkoły posiadające uprawnienia szkół publicznych, 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 wyodrębnione w zawodach szkolnictwa zawodowego potwierdzają Okręgowe Komisje
Egzaminacyjne.
Kompetencje przydatne do wykonywania zawodu fotosista można także uzyskać w systemie
rzemieślniczego przygotowania zawodowego, w zawodzie pokrewnym fotograf. Tytuły czeladnika
i mistrza w tym zawodzie, po spełnieniu wymagań formalnych i zdaniu egzaminu, potwierdzają Izby
Rzemieślnicze.
Związek Rzemiosła Polskiego potwierdza również kwalifikację „Fotograf – dyplom mistrzowski”,
włączoną do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji zgodnie z zasadami walidacji i certyfikacji
kwalifikacji rynkowych.
Osoby, które uzyskały powyższe kwalifikacje, mają możliwość otrzymania suplementu Europass
(w języku polskim i angielskim), wydawanego na prośbę zainteresowanego przez Okręgowe Komisje
Egzaminacyjne (do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe) oraz przez Izby Rzemieślnicze,
co ma istotne znaczenie w przypadku poszukiwania pracy za granicą.
Szkolenie
Szkolenie dla zawodu fotosista może być organizowane przez:
 pracodawców na własne potrzeby (dla kandydatów do pracy i pracowników). Najczęściej takie
szkolenia są organizowane przez duże agencje bądź kartele firm,
 prywatne firmy w formie warsztatów fotograficznych,
 stowarzyszenia i organizacje branżowe.
Szkolenia są również oferowane na wolnym rynku usług edukacyjnych. Przykładowa tematyka:
 fotografia reklamowa,
 fotografia kulinarna,
 foto makeup,
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obróbka fotograficzna,
projektowanie graficzne.

Organizatorzy szkoleń poświadczają uzyskane przez uczestników kompetencje stosownymi
certyfikatami/zaświadczeniami.
Opiekę nad szkoleniami w zawodzie fotosista objął Cech Rzemiosł Artystycznych oraz KAF (Krajowy
Cech Fotografów). Fotosiści zrzeszeni w wyżej wymienionych cechach w celu poszerzania swojej
wiedzy i umiejętności oraz stałego podnoszenia jakości usług fotograficznych, uczestniczą
w cyklicznych warsztatach i szkoleniach fotograficznych, wymieniają się doświadczeniami w ramach
comiesięcznych spotkań oraz organizują szereg wystaw autorskich. Nad rzetelnością i jakością usług
oferowanych w zakładach czuwa Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
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
http://www.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 fotosista jest
zróżnicowane i wynosi najczęściej od 3000 zł do 4700 zł w przeliczeniu na jeden etat.
Wynagrodzenie w zawodzie fotosisty zależne jest od formy zatrudnienia (etat, umowa o dzieło lub
własna działalność gospodarcza). W pierwszym przypadku może otrzymać podstawowe
wynagrodzenie oraz dodatkowe gratyfikacje za opublikowane zdjęcia. W drugim wypadku otrzymuje
tylko honorarium za poszczególne zdjęcia, które zazwyczaj jest wyższe niż w przypadku dodatku dla
fotosisty etatowego. Konkretna wysokość zarobków zależy od wielkości zamówienia (liczby zdjęć
i tematu), prestiżu zleceniodawcy oraz lokalizacji – mogą one wynosić od kilku złotych za zdjęcie do
kilku tysięcy zł za dzień zdjęciowy (ok. 10 godzin roboczogodzin).
Poziom wynagrodzeń osób wykonujących zawód fotosisty uzależniony jest również od:
 budżetu produkcji,
 szczegółowego zakresu zadań,
 stażu pracy,
 rodzaju pracodawcy.
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.
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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
Ze względu na specyficzny charakter pracy, w zawodzie fotosista nie ma możliwości zatrudnienia
osób z niepełnosprawnościami.
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 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646, 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 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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Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 1191, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1267).
Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1914).
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 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 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu
czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych
przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U. poz. 89, 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).
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny produkcji filmowej (Dz. U. Nr 75, poz. 401).
Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie
włączenia kwalifikacji rynkowej „Fotograf - dyplom mistrzowski” do Zintegrowanego Systemu
Kwalifikacji (M.P. 1274; uwaga: akt ogłoszony 29 grudnia 2018 r.).

Literatura branżowa:

















Hendrykowska M.: Historia polskiego filmu dokumentalnego (1945–2014). Wydawnictwo
Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2015.
Lach T.: Ostatni tacy przyjaciele. Komeda, Hłasko, Niziński. Instytut Wydawniczy Latarnik,
Warszawa 2013.
Klejsa K., Adamczak M.: Wokół zagadnień dystrybucji filmowej. PWSFTviT, Łódź 2015.
Lubelski T.: Historia kina polskiego 1895-2014.Universitas, Kraków 2015.
Magazyn Filmowy Pismo Stowarzyszenie Filmowców Polskich 2003-2017.
Marecki P.: Kino niezależne w Polsce 1989-2009. Historia mówiona. Wydawnictwo Krytyki
Politycznej, Warszawa 2009.
Pajchel R.: Fotosy. EC1, Łódź 2019.
Rode D., Pieńkowski M.: Metody dokumentalne w filmie. Wydawnictwo Biblioteki PWSFTviT,
Łódź 2013.
Sontag S.: O fotografii. Karakter, Kraków 2009.
Szczepański T., Kozubek M.: Polski film dokumentalny w XXI wieku. Wydawnictwo Biblioteki
PWSFTviT, Łódź 2016.
Szczepański T., Pachnicka A. (red.): Idea zespołu filmowego. Historia i nowe wyzwania.
PWSFTviT, Łódź 2013.
Wijata T., Zawiśliński S. (red.): Fabryka snów. Toya, Łódź 2013.
Wilk E., Nacher A., Zdrodowska M., Twardoch E., Gulik M.: Więcej niż obraz. Przestrzenie
wizualne. WN Katedra, Gdańsk 2016.
Wójcik J.: Sztuka filmowa. PWSFTviT i CANONIA, 2017.
Wróblewska A.: Rynek filmowy w Polsce. Wydawnictwo Wojciech Marzec, Warszawa 2014.
Wyżyński A.: Zawód: fotosista. „Filmpro”, Warszawa 2012.
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Zabłocki M.: Organizacja produkcji filmu fabularnego w Polsce. Wydawnictwo Wojciech Marzec,
Warszawa 2013.

Zasoby internetowe [dostęp: 31.10.2018]:














Branżowy blog o tematyce fotograficznej: http://blog.cyfrowe.pl/2016/02/28/fotograf-na-planiefilmowym
Baza danych standardów kwalifikacji/kompetencji zawodowych i modułowych programów
szkoleń: ftp://kwalifikacje.praca.gov.pl
Magazyn Filmowy: https://www.sfp.org.pl/magazyn_filmowy
Informator dotyczący egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie fotograf:
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/informatory/formula_2017/343101.pdf
Informator dotyczący zawodu technik fotografii i multimediów:
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/informatory/formula_2017/343104.pdf
Kwalifikacja „Fotograf – dyplom mistrzowski” w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji:
https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl/frontend/index.php?r=kwalifikacja%2Fview&id=12651
Portal Asystent BHP: https://asystentbhp.pl
Projekt Zintegrowany System Kwalifikacji: http://kwalifikacje.edu.pl
Serwis branżowy Szeroki Kadr: https://www.szerokikadr.pl/poradnik/zawod-fotosista-czylifotografia-na-planie-filmowym
Standardy orzecznictwa lekarskiego ZUS: http://www.zus.pl/lekarze/publikacje/standardyorzecznictwa-lekarskiego-zus
Stowarzyszenie Filmowców Polskich: https://www.sfp.org.pl
Wyszukiwarka opisów zawodów: http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/klasyfikacjazawodow-i-specjalnosci/wyszukiwarka-opisow-zawodow
Związek Rzemiosła Polskiego: Wykaz standardów egzaminacyjnych: https://zrp.pl/dzialalnosczrp/oswiata-zawodowa/egzaminy/standardy-egzaminacyjne/wykaz-standardowegzaminacyjnych

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.

Efekty uczenia się

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

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.
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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
Fotos

Definicja

Źródło

Fotografia, zdjęcie z filmu lub sztuki zwykle
przedstawiające aktora lub scenę z filmu.
Fotosy mogą być wykonywane na planie filmowym,
podczas kręcenia zdjęć, przez fotosistę. Służą do
późniejszej reklamy, np. przez produkcję plakatów,
ogłoszeń internetowych itp. Wykorzystywane są też
do dokumentacji filmu lub sztuki, późniejszych
opracowań i jako pamiątki.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
https://sjp.pwn.pl/szukaj/Fotos.
html
[dostęp: 31.10.2018]
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2

Kadrowanie

Wybór określonego wycinka negatywu podczas
powiększania (kopiowania), odrzucenie poza kadr
pozytywu
nieistotnych
elementów
obrazu
(podyktowane względami kompozycyjnymi bądź
technicznymi).

https://sjp.pwn.pl/slowniki/ka
drowanie.html
[dostęp: 31.10.2018]

3

„Na setkę”

Kręcenie sceny z jednoczesnym nagrywaniem obrazu
i dialogów.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
http://edukacjafilmowa.pl/abc
-filmu
[dostęp: 31.10.2018]

4

Odbitki kontrolne

Próbne, koncepcyjne (designerskie) odbitki ukazujące
rozmieszczenie elementów i barw, przy czym nie
chodzi o jedynie poglądowe oddanie barwy.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
https://www.oke.poznan.pl/pli
ki/standardy_wymagan_i_infor
matory/infor2004_05.pdf
[dostęp: 31.10.2018]

5

Operator filmowy

Realizuje na planie filmowym koncepcję reżysera,
zajmując się ustawieniem kadru, kamery i doborem
odpowiedniego oświetlenia pod dane ujęcie.
W przypadku większych planów zdjęciowych
towarzyszą mu pomocnicy.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
https://filmpoint.pl/blog/planfilmowy-kto-jest-kim
[dostęp: 31.10.2018]

6

Producent filmowy

Główny inwestor na całym etapie powstawania filmu.
Odpowiada za cały proces zatrudniania osób
potrzebnych do powstania filmu, koordynowanie prac
ekipy, poszukiwanie sponsorów, pozyskanie środków
od
koproducentów,
zapewnienie
sprzętu,
wybór planu i plenerów oraz dystrybucję gotowego
filmu.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
https://www.sfp.org.pl/baza_
wiedzy,288,20290,1,1,Zawodproducent.html
[dostęp: 31.10.2018]

7

Reżyser

Główny realizator filmu – od niego zależy ostateczny
kształt obrazu, jego kreacja i forma. Ma za zadanie
poprowadzić ekipę filmową, w tym aktorów,
by uzyskać zaplanowaną przez siebie wizję produkcji.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
http://filmowykrakow.pl/zawo
dy-filmowe-opis
[dostęp: 31.10.2018]

8

Sound blimpy

Obudowy wygłuszające dźwięk kliknięcia migawki,
zwłaszcza
aparatów-lustrzanek.
Są
używane
w fotografii filmowej, a także w innych sytuacjach,
w których dźwięk rozprasza uwagę (fotografia
teatralna, inwigilacja i fotografia przyrodnicza).

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
https://www.szerokikadr.pl/po
radnik/zawod-fotosista-czylifotografia-na-planie-filmowym
[dostęp: 31.10.2018]

9

Werki

Zdjęcia pokazujące kulisy, pracę ekipy na planie.
Pokazują ciężką pracę i zaangażowanie całego sztabu
ludzi
w
powstawanie
produkcji
filmowej.
Pozwalają fotografowi wykazać się inwencją twórczą.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
https://www.szerokikadr.pl/po
radnik/zawod-fotosista-czylifotografia-na-planie-filmowym
[dostęp: 31.10.2018]
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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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