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1. DANE IDENTYFIKACYJNE ZAWODU
1.1. Nazwa i kod zawodu (wg Klasyfikacji zawodów i specjalności)
Operator kamery 352112

1.2. Nazwy zwyczajowe zawodu



Kamerzysta.
Szwenkier.

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


3521 Broadcasting and audio-visual technicians.

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,
 badao 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:




Adam Bajerski – Adam Production, Warszawa.
Patrycja Myszka – Centralny Instytut Ochrony Pracy – PIB, Warszawa.
Bartosz Piotrowski – Haka Films, 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.
Krzysztof Symela – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
Ireneusz Woźniak – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.

Recenzenci:



Marcin Kukielski – Ekspert niezależny, Warszawa.
Piotr Śliskowski – Jednoosobowa działalnośd gospodarcza, Warszawa.
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Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:



Robert Fleischer – Stowarzyszenie Inżynierów, Techników i Monterów Polskich (SIMP), Lublin.
Grażyna Mrozioska-Hotloś – Zespół Szkół Elektronicznych w Lublinie.

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

2. OPIS ZAWODU
2.1. Synteza zawodu
Operator kamery wykonuje zawód o charakterze twórczym oraz techniczno-rzemieślniczym. Zajmuje
się obsługą kamery telewizyjnej, filmowej (cyfrowej, analogowej) przed i w czasie zapisu obrazu
rzeczywistego na nośniku danej kamery. Obsługa ta polega na realizacji zadao technicznych oraz
umiejętności twórczego komponowania obrazu. Może byd wykonywana samodzielnie lub w ekipie
filmowej4 według ustaleo z reżyserem bądź operatorem obrazu15.

2.2. Opis pracy i sposobu jej wykonywania
Opis pracy
Operator kamery może pracowad samodzielnie lub jako członek ekipy filmowej. W przypadku pracy
samodzielnej odpowiada za ustawienia parametrów technicznych zgodnie z założeniami i wymogami
wynikającymi z danego projektu. W przypadku pracy zespołowej, gdzie szwenkier24 pracuje ze
zwierzchnikiem, operatorem obrazu, odpowiada za pracę kamery przed rozpoczęciem i w trakcie
zapisu obrazu. Przed ujęciem operator kamery jest zobowiązany do wykonywania poleceo
dotyczących ustawienia kamery, utrzymania pozycji kamery i wykadrowania przestrzeni filmowej19
zgodnie z oczekiwaniami operatora obrazu w celu umożliwienia pracy przy monitorze innym
członkom ekipy. W trakcie ujęcia zaś realizuje polecenia operatora obrazu dotyczące pracy kamery.
Do obowiązków operatora kamery należy również kontrola ustawieo technicznych wewnętrznych
i zewnętrznych. W Polsce przyjęło się, że operator kamery pracuje w pionie operatorskim18.
Sposoby wykonywania pracy
Operator kamery zajmuje się:
 dobieraniem i kontrolą odpowiednich narzędzi względem wymogów wynikających z projektu
w porozumieniu z operatorem obrazu i reżyserem (praca z ręki, statyw i jego wysokośd, jazda
kamerowa11, kran kamerowy13, steadycam23, gimbal6, dron filmowy1, inne),
 dobieraniem i kontrolą sprawności i czystości obiektywów,
 ustawianiem i dobieraniem odległości kamery od obiektu filmowanego adekwatnie do założeo
wielkości planu filmowego.
Operator kamery pracujący w ekipie filmowej:
 w przypadku pracy przy projektach – filmach fabularnych, serialach fabularnych, filmach
reklamowych, video-klipach, filmach kreacyjnych – pracuje z aktorami w porozumieniu
i w zgodzie z oczekiwaniami operatora obrazu i reżysera,
 ustala z operatorem obrazu i reżyserem inscenizacje (ruch kamery oraz ruch wewnątrzkadrowy20)
i wydaje odpowiednie polecenie pozostałym członkom ekipy technicznej5 i ekipy twórczej,
 wyznacza pozycję kamery: 1 – początkowa, 2 – pośrednia, 3 – koocowa,
 ustala i egzekwuje pozycje aktorskie w czasie i przestrzeni ujęcia,
 kontroluje ostrośd obrazu lub w przypadku braku ostrzyciela16 ma obowiązek prowadzenia ostrości,
4
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utrzymuje ustaloną z operatorem obrazu kompozycję kadru12,
sprawdza czystośd kadru i eliminuje przedmioty pozafilmowe na linii ujęcia filmowego, wydając
odpowiednie polecenia ekipie technicznej,
utrzymuje rytm pracy kamery, wynikający z dynamiki i nastroju emocjonalnego sceny21, ujęcia,
kontroluje oraz egzekwuje od ekipy filmowej powtarzalnośd czynności wykonywanych
w przypadku dubla filmowego2 lub pick-upu17.

Podobny schemat działania dotyczy operatora kamery pracującego samodzielnie.
Operator kamery pracujący samodzielnie:
 dokonuje odpowiednich ustawieo wewnętrznych kamery cyfrowej (dobiera format pliku, rodzaj
kodeków i dostosowuje parametry menu do wymogów projektu) lub analogowej (dobiera rodzaj
taśmy filmowej – pod względem ISO10 i temperatury barwowej25),
 zapisuje obraz ruchomy na nośniku wynikającym z rodzaju kamery, bez pomocy osób trzecich lub
we współpracy z asystentem operatora,
 jest zazwyczaj również operatorem obrazu, przy czym operator obrazu nie zawsze musi byd
operatorem kamery.
WAŻNE:
W przypadku pracy w ekipie za ustawienia parametrów obrazu zarówno w kamerze cyfrowej, jak
i analogowej odpowiada operator obrazu.
Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2 i 3.3.
Kompetencje zawodowe.

2.3. Środowisko pracy (warunki pracy, maszyny i narzędzia pracy, zagrożenia, organizacja
pracy)
Warunki pracy
Osoba pracująca na stanowisku operatora kamery musi brad pod uwagę różne warunki, w których
przyjdzie mu pracowad, m.in. takie jak:
 praca we wnętrzach (obiekty zastane, np.: domy, sklepy, lotniska, stadiony, obiekty wykreowane
– hale zdjęciowe przy wybudowanej dekoracji),
 praca w plenerze w różnych miejscach i warunkach atmosferycznych (śnieg, mróz, wiatr, upał,
deszcz, ląd, akweny),
 praca przy nagłych i częstych zmianach temperatury środowiska (plener – wnętrze),
 praca o różnych porach: świt, dzieo, wieczór, noc,
 praca związana z dalekimi wyjazdami.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy
Operator kamery w działalności zawodowej wykorzystuje m.in.:
 kamery filmowe cyfrowe i analogowe,
− obiektywy filmowe,
− statywy filmowe,
− grip filmowy9 (np.: jazda kamerowa, krany filmowe, korby gorącej głowicy8, głowica korbowa7,
podnośniki),
− filtry korekcyjne i efektowe,
− urządzenia do prowadzenia ostrości przewodowej lub bezprzewodowej,
− wszystkie dodatkowe akcesoria (baterie, uchwyty, kompendia itp.),
− monitory,
 radio (krótkofalówka) ze słuchawką do ucha.
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Organizacja pracy
Operator kamery niezależnie od wymogów wynikających z realizacji scenariusza projektu, pracuje
w zbliżonych do siebie warunkach organizacyjnych. Bez względu na to czy jest to praca samodzielna,
czy w ekipie filmowej, operator kamery pracuje w ramach czasowych zwanych dniem zdjęciowym3
z godzinną przerwą obiadową. W przypadku pracy zespołowej (w ekipie) organizacja pracy podczas
dnia zdjęciowego jest określana przez kierownika produkcji w tak zwanym planie pracy, w ramach
kompetencji operatora kamery. Ponadto do obowiązków operatora należy organizacja pracy przy
samej kamerze.
WAŻNE:
Operator kamery powinien ubierad się na ciemno, tak by jego ubranie nie dawało niepożądanych odbid
światła czy koloru na planie filmowym i dostosowywad swój ubiór do różnych warunków atmosferycznych,
byd przygotowanym na ich zmianę w ciągu czasu pracy.

Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeostwo pracy człowieka
Operator kamery może uczestniczyd w realizacji nietypowych zdjęd. Zagrożenia mające wpływ na
bezpieczeostwo w tym zawodzie mogą byd związane z realizacją zdjęd:
 kaskaderskich,
 pirotechnicznych,
 ze zwierzętami,
 przy wykorzystaniu specjalnych efektów,
 w miejscach zagrażających zdrowiu i życiu.
Warunki pracy mogą powodowad osłabienie wzroku i słuchu, długotrwały stres oraz kontuzje
wynikające z obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego. Operator kamery ma prawo odmówid
pracy w sytuacji, gdy wymagane są od niego działania wykraczające poza jego kompetencje
zawodowe (np.: praca na wysokości lub gdy ma wątpliwości dotyczące bezpieczeostwa sprzętu).

2.4. Wymagania psychofizyczne i zdrowotne
Wymagania psychofizyczne
Dla pracownika wykonującego zawód operator kamery ważne są:
w kategorii wymagao fizycznych
− ogólna wydolnośd fizyczna,
− sprawnośd narządu wzroku,
− sprawnośd narządu słuchu,
− sprawnośd narządów równowagi,
− sprawnośd układu kostno-stawowego;
w kategorii sprawności sensomotorycznych
− rozróżnianie barw,
− widzenie stereoskopowe,
− widzenie o zmroku,
− ostrośd wzroku,
− ostrośd słuchu,
− zmysł równowagi,
− szybki refleks,
− spostrzegawczośd,
− zręcznośd rąk,
 koordynacja wzrokowo-ruchowa;
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w kategorii sprawności i zdolności
− wyobraźnia przestrzenna,
− zdolnośd koncentracji uwagi,
− podzielnośd uwagi,
− zdolnośd precyzyjnej oceny odległości,
− zdolnośd pracy w zmiennych warunkach emocjonalnych,
− wyobraźnia i myślenie twórcze,
− zdolnośd podejmowania szybkich i trafnych decyzji,
 w przechodzeniu od jednej czynności do drugiej,
 zdolnośd nawiązywania kontaktu z innymi ludźmi.
 wyczucie rytmu;
w kategorii cech osobowościowych
 zainteresowania sztuką filmową,
 odpornośd emocjonalna,
 radzeniu sobie ze stresem,
 gotowośd podporzadkowania się,
 samokontrola,
 gotowośd do pracy w szybkim tempie,
 dokładnośd,
 gotowośd do współdziałania,
 samodzielnośd,
 samokontrola
 wrażliwośd artystyczna,
 kreatywnośd.
Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.4. Kompetencje społeczne; 3.5. Profil kompetencji kluczowych
dla zawodu.

Wymagania zdrowotne
Do pracy w zawodzie operator kamery wymagany jest ogólny dobry stan zdrowia, sprawnośd
fizyczna oraz dobry wzrok. Pod względem wydatku energetycznego praca w tym zawodzie należy do
prac średnio ciężkich. Do przeciwwskazao uniemożliwiających pracę w zawodzie można zaliczyd:
 wady wzroku w stopniu uniemożliwiającym korekcję za pomocą okularów,
 zaburzenia widzenia barwnego,
 niską odpornośd psychiczną,
 dysfunkcję kooczyn górnych w zakresie precyzyjnego chwytania, sięgania, przenoszenia,
skręcania, rozłączania.
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
Operator kamery powinien posiadad co najmniej wykształcenie średnie.
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Pracodawcy preferują wyższe wykształcenie wyższe I lub II stopnia, kierunek: realizacja obrazu
filmowego i telewizyjnego.
W tym zawodzie wymagana jest dobra znajomośd języka angielskiego. Preferowany jest
potwierdzający to certyfikat językowy na poziomie co najmniej B2.
Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie

W wykonywaniu pracy w zawodzie operator kamery przydatne są kwalifikacje i dyplom licencjata lub
magistra uzyskane na kierunku: realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia.
Na ogół operator kamery odbywa staż u operatora obrazu czynnego zawodowo, który przyucza
kandydata na operatora kamery. Kompetencje można potwierdzid w zawodzie pokrewnym, uzyskując
odpowiedni dyplom. Operator powinien zdobywad certyfikaty określające poziom co najmniej B2
znajomości języka angielskiego.
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
Operator kamery ma duże możliwości rozwoju zawodowego. Każda produkcja jest dla niego szansą
na zdobycie nowych doświadczeo. Spotyka na swojej zawodowej drodze różnych operatorów obrazu,
co sprawia, że ma okazję skonfrontowania swoich umiejętności z oczekiwaniami różnych twórców,
operatorów obrazu, reżyserów i producentów.
Naturalną drogą rozwoju operatora kamery jest dążenie do awansu na operatora obrazu, chod nie
jest to regułą. Często operator obrazu jest również operatorem kamery i może łączyd obie funkcje.
Możliwości potwierdzania kompetencji
Obecnie (2018 r.) w zawodzie operator kamery nie ma możliwości potwierdzania kwalifikacji
zawodowych w edukacji formalnej oraz pozaformalnej.
Można natomiast potwierdzad kompetencje studiując na uczelniach oferujących kierunek: realizacja
obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia, uzyskując dyplom licencjata i magistra.
Operator kamery to zawód o charakterze wolnym, co sprawia, że porusza się w strukturach
personalnych stworzonych specjalnie do danego projektu. W ten sposób wyrabia sobie opinię
o kompetencjach zawodowych w środowisku filmowym, telewizyjnym i dzięki temu ma możliwośd
wzmacniania swojej pozycji zawodowej.
Więcej informacji można uzyskad 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 operator kamery może rozszerzad swoje kompetencje zawodowe
w zawodach pokrewnych:
Nazwa zawodu pokrewnego
zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności
Asystent operatora obrazu
Asystent techniczny realizatora programu
Kinooperator

Kod zawodu
352102
352104
352106
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Mikser obrazu
Operator sprzętu zdjęciowego (wózkarz)
Operator telewizyjnych urządzeo transmisyjnych
Realizator filmu wideo (wideofilmowiec)
Technik urządzeo audiowizualnych

352108
352113
352115
352117
352121

3. ZADANIA ZAWODOWE I WYMAGANE KOMPETENCJE
3.1. Zadania zawodowe
Pracownik w zawodzie operator kamery wykonuje różnorodne zadania, do których należą
w szczególności:
Z1 Przygotowywanie do realizacji ujęcia lub sceny pod względem technicznym.
Z2 Przygotowywanie do realizacji ujęcia lub sceny pod względem artystycznym.
Z3 Realizowanie ujęcia.
Z4 Realizowanie materiału multimedialnego przy pomocy kamery.

3.2. Kompetencja zawodowa Kz1: Przygotowywanie do realizacji ujęcia lub sceny
Kompetencja zawodowa Kz1: Przygotowywanie do realizacji ujęcia lub sceny obejmuje zestaw
zadao zawodowych Z1, Z2, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy
i umiejętności.
Z1 Przygotowywanie do realizacji ujęcia lub sceny pod względem technicznym
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:













Różne rodzaje, typy kamer;
Możliwości techniczno-wizualne wynikające
z pracy na różnych nośnikach obrazu;
Ograniczenia wynikające z pracy na różnych
nośnikach obrazu;
Zasady skutecznej komunikacji interpersonalnej;
Sprzęt techniczny, którym dysponuje na planie –
kamera (cyfrowa lub analogowa), grip filmowy;
Terminologię filmową;
Ustawienia parametrów kamery;
Zasady pracy i działania w ekipie filmowej, w tym
specyfikę pracy w pionie operatorskim.
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Pracowad na różnego rodzaju typach kamer,
w tym na kamerach cyfrowych i analogowych;
Operowad kamerą, korzystając z monitora
kamerowego, lupy cyfrowej, analogowej
(z ruchomym sektorem lustrzanym);
Dostosowywad i korygowad na bieżąco miejsce
kamery, biorąc pod uwagę odległośd od obiektu
filmowanego;
Wydawad adekwatne polecenia ekipie technicznej,
stosując obowiązującą terminologię filmową;
Sprawdzad pozycję kamery i mobilnośd na linii
ujęcia, o ile kamera będzie w ruchu;
Sprawdzad pion/poziom kamery;
Sprawdzad wartości ostrości początkowej,
pośrednich i koocowej obrazu;
Kontrolowad ustawienia parametrów kamery
i zmienne wynikające z pracy – ilośd materiału
światłoczułego / ilośd miejsca na nośniku
pamięci, stan baterii, pozycja filtrów kamerowych;
Eliminowad przedmioty nie scenograficzne,
elementy sprzętu filmowego (statywy, lampy,
kable itp.) z kadru na linii ujęcia;
Przeprowadzad przymiarkę sprzętu dźwiękowego
i wskazywad bezpieczną przestrzeo na linii ujęcia
dla mikrofonów, tyczek, mikrofoniarza;
Kontrolowad i wyeliminowad wszelkie
niepożądane, świetlne efekty typu odbicia,
refleksy na powierzchniach widocznych
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w kadrze, w przestrzeni ujęcia oraz niepożądanych
artefaktów (halacje) w układzie optycznym kamery,
współpracując z asystentem operatora lub
mistrzem oświetlenia lub oświetlaczem;
Zgłaszad kierownikowi planu gotowośd do
realizacji ujęcia „kamera gotowa”.

Z2 Przygotowywanie do realizacji ujęcia lub sceny pod względem artystycznym
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:










Scenariusz projektu;
Koncepcję realizacyjną danej sceny po konsultacji
z operatorem obrazu;
Specyfikę pracy innych pionów pracujących
w ekipie filmowej;
Zasady kadrowania obrazu;
Złożonośd, zmienną dynamikę pracy na planie
filmowym.








Brad udział w próbie sceny i twórczo się
zaangażowad (np. proponując rozwiązania
inscenizacyjne);
Wyznaczad pozycje aktorskie po obserwacji
próby aktorskiej i zafiksowad je do ujęcia;
Kontrolowad pozycje aktorskie względem
światła wykreowanego przez operatora obrazu;
Dostosowywad i korygowad na bieżąco miejsce
kamery, biorąc pod uwagę odległośd od obiektu
filmowanego;
Kadrowad obraz zgodnie z założeniami;
Dostosowywad wartośd obiektywu (ogniskowa
14
obiektywu ) do wielkości planu filmowego.

3.3. Kompetencja zawodowa Kz2: Uczestniczenie w realizacji ujęcia filmowego
Kompetencja zawodowa Kz2: Uczestniczenie w realizacji ujęcia filmowego obejmuje zestaw zadao
zawodowych Z3, Z4, do realizacji których są wymagane odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.
Z3 Realizowanie ujęcia
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:









Scenariusz projektu i koncepcję realizacyjną
danej sceny po konsultacji z operatorem obrazu
lub reżyserem;
Zasady prowadzenia kamery;
Terminologię filmową;
Zasady pracy i działania w ekipie filmowej,
w tym specyfikę pracy w pionie operatorskim.






Utrzymywad i kontrolowad kompozycję kadru
względem dobranego obiektywu i wielkości
planu filmowego w ruchu i pozycji statycznej
kamery;
Prowadzid kamerę zgodnie z inscenizacją
ustaloną na próbie;
Odnajdywad się w sytuacji, gdy ujęcie zostaje
realizowane bez próby ze względu na efekt
artystyczny (film dokumentalny, decyzja
reżysera), w takim przypadku jakośd ujęcia zależy
od doświadczenia, umiejętności i wrażliwości
operatora kamery;
Wprowadzad na bieżąco zmiany wynikające
z uwag operatora obrazu, podawanych przez
radio w trakcie ujęcia.

Z4 Realizowanie materiału multimedialnego przy pomocy kamery
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:





Scenariusz danego projektu;
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Ogólne założenia wizualne danego projektu;
Specyfikę pracy samodzielnej z kamerą, realizując
22
zadania drugiego operatora – second unit ;
Parametry sprzętu kamerowego cyfrowego
i analogowego;
Rodzaje taśm filmowych;
Zasady realizaowania ujęcia, sekwencji ujęd na
polecenie operatora obrazu i reżysera.









specjalnych sytuacjach, np. gdy warunki
realizacyjne pozwalają na obecnośd tylko jednej
osoby;
Ustawiad parametry sprzętu kamerowego
cyfrowego i analogowego względem danego
ujęcia tak, by zrealizowad założenia wizualne;
Dostosowywad rodzaj taśmy filmowej do
warunków filmowanych pod względem czułości
materiału (ASA) i pod względem temperatury
barwowej;
Ustawiad w menu kamer cyfrowych parametry
dotyczące czułości matrycy, temperaturę
barwową, format zapisu obrazu;
Realizowad ujęcie lub sekwencję ujęd na
polecenie operatora obrazu i reżysera w sposób
niezależny, zachowując założenia wizualne,
artystyczne oraz techniczne parametry dla
utrzymania konsekwencji w charakterystyce
obrazu multimedialnego.

3.4. Kompetencje społeczne
Pracownik w zawodzie operator kamery powinien posiadad kompetencje społeczne niezbędne do
prawidłowego i skutecznego wykonywania zadao zawodowych.
W szczególności pracownik jest gotów do:









Ponoszenia odpowiedzialności za jakośd ujęd filmowych i punktualnośd wobec swoich
zleceniodawców.
Komunikowania wszystkich pojawiających się problemów i usterek oraz technicznych
problemów, które mogą wystąpid podczas kręcenia ujęcia filmowego, materiału telewizyjnego,
takich jak: zgłoszenie o nieostrym ujęciu, o przypadkowym zarejestrowaniu przedmiotów
pozafilmowych.
Podporządkowywania się zaleceniom operatora obrazu lub reżysera.
Przestrzegania ogólnie przyjętych zachowao etycznych, zasad uczciwości, rzetelności oraz
poufności.
Wykonywania pracy samodzielnie, jak i funkcjonowania w zespole.
Wykazywania inicjatywy, otwartości i zorientowania na klienta.
Rozwijania kompetencji osobistych i zawodowych, w tym ustawicznego aktualizowania wiedzy
i podwyższania umiejętności.

3.5. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu
Pracownik powinien mied zdolnośd właściwego wykonywania zadao zawodowych i predyspozycje do
rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych. Zostały
one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważnośd kompetencji kluczowych dla zawodu
operator kamery.
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Umiejętnośd obsługi komputera i wykorzystania internetu
Umiejętności matematyczne
Umiejętnośd czytania ze zrozumieniem i pisania
Sprawnośd 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 operatora kamery

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

3.6. Powiązanie kompetencji zawodowych z opisami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji
oraz Sektorowej Ramy Kwalifikacji
Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie operator kamery nawiązują do opisów poziomów
Polskiej Ramy Kwalifikacji.
Opis zawodu, zadao zawodowych i wymagao kompetencyjnych może stanowid 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

4. ODNIESIENIE DO SYTUACJI ZAWODU NA RYNKU PRACY I MOŻLIWOŚCI
DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie
Operator kamery może byd zatrudniony w studiach filmowych i telewizyjnych, agencjach
reklamowych i przy programach telewizyjnych, jak również przy dowolnej produkcji utworu
audiowizualnego. Operator kamery może także prowadzid własną działalnośd usługową. Największe
możliwości zatrudnienia oferują duże miasta, ponieważ tam najczęściej realizowane są zdjęcia
teledysków, seriali i filmów.
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 uzyskad, korzystając z polecanych źródeł
danych.
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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

4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach
zawodu
Kształcenie
Obecnie (2018 r.) w ramach systemu edukacji zawodowej w Polsce nie prowadzi się kształcenia
w zawodzie operator kamery. Operator kamery może kształcid się na uczelniach wyższych na
kierunku: realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia. Jednak największe znaczenie ma
praktyka zawodowa i praca w zawodzie.
Szkolenie
W zawodzie operator kamery najważniejsze jest samokształcenie i doświadczenie. Osoba pracująca
w tym zawodzie może rozwijad i doskonalid kompetencje zawodowe poprzez udział w kursach
i specjalistycznych szkoleniach. Przykładowe tematy szkoleo, warsztatów:
 szkolenie realizatorskie,
 warsztaty filmowe,
 warsztaty operatorskie,
 światło w filmie.
Szkolenia mogą byd organizowane przez producentów i dystrybutorów sprzętu kamerowego. Różne
produkcje telewizyjne i filmowe, różni reżyserzy i realizatorzy mają różne wymagania. Doświadczenie
oraz ewentualnie oglądanie filmów i ich analizowanie jest podstawą szkolenia czy doskonalenia
zawodowego. Często zdarza się, że operator kamery jest szkolony przez operatora obrazu.
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WAŻNE:
Więcej informacji o instytucjach oferujących kształcenie, szkolenie i/lub walidację kompetencji w ramach
zawodu można uzyskad, 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
Wynagrodzenie (2018 r.) osób pracujących w zawodzie operator kamery wynosi od 400 zł do 2500 zł
brutto za dzieo zdjęciowy. Praca operatora kamery w większości przypadków jest rozliczana według
dniówek. Stawka dzienna zależy od budżetu projektu i umiejętności operatora kamery, np. może się
znaleźd w górnych granicach podanego przedziału przy wysokobudżetowym filmie reklamowym.
WAŻNE:
Zarobki osób wykonujących dany zawód/grupę zawodów są orientacyjne i mogą szybko stracid aktualnośd.
Dlatego na bieżąco należy sprawdzad, 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 operator kamery jest możliwe zatrudnienie osób niepełnosprawnościami.
Warunkiem niezbędnym jest identyfikacja indywidualnych barier i dostosowanie technicznych
i organizacyjnych warunków środowiska oraz stanowiska pracy do potrzeb zatrudnienia osób:
 z wadami i dysfunkcją wzroku (04-O), w przypadku możliwości skorygowania ich szkłami
optycznymi lub soczewkami kontaktowymi,
 z dysfunkcją narządu słuchu (03-L), pod warunkiem, że niepełnosprawnośd ta jest możliwa do
skorygowania za pomocą implantatów lub aparatów słuchowych,
 z innymi rodzajami niepełnosprawności wynikającymi z chorób układu krążenia, oddechowego,
pokarmowego, moczowo-płciowego i innych, pod warunkiem, że praca nie wymaga znacznego
wysiłku fizycznego lub jest zorganizowana w taki sposób, aby pracownik miał możliwośd
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regularnego przyjmowania leków i dokonywania niezbędnych zabiegów pielęgnacyjno-medycznych (np. zastrzyków insulinowych).
WAŻNE:
Decyzja o zatrudnieniu osoby z jakimkolwiek rodzajem niepełnosprawności może byd 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 mobilnośd 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 dzieo: 31.10.2018 r.











Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/13/UE z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie
koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych paostw
członkowskich dotyczących świadczenia audiowizualnych usług medialnych (Dz. U. UE L95
z 15.04.2010, s. 1).
Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.
2153, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 597).
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.).
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 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1414, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j.
Dz. U. z 2018 r. poz. 1983).
Ustawa z dnia 16 lipca 1987 r. o paostwowych instytucjach filmowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.
2006).
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).
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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 Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie
szczegółowych zasad ochrony małoletnich w audiowizualnych usługach medialnych na żądanie
(Dz. U. poz. 209).
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie
bezpieczeostwa i higieny produkcji filmowej (Dz. U. Nr 75, poz. 401).
Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie udzielania przez Polski
Instytut Sztuki Filmowej dofinansowania przedsięwzięd z zakresu kinematografii (Dz. U. Nr 219,
poz. 1870, z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie określenia kategorii urządzeo
i nośników służących do utrwalania utworów oraz opłat od tych urządzeo i nośników z tytułu ich
sprzedaży przez producentów i importerów (Dz. U. Nr 105, poz. 991, z późn. zm.).

Literatura branżowa:







Ball J., Carman R., Gottshalk M., Harrington R.: Filmowanie lustrzanką cyfrową. Wydawnictwo
Galaktyka, Łódź 2011.
Braverman B.: Sztuka filmowania. Sekrety warsztatu operatora. Wydawnictwo Helion, Gliwice
2011.
Lenczewski R., Wojtowicz P., Zielioski J.: Okiem operatora. PWSFTViT, Łódź 2015.
Malkiewicz K., Mullen D.: Cinematography: Third Edition. Simon & Schuster, New York 2005.
Mendiburu B.: Filmowanie w 3D. Wydawnictwo Wojciech Marzec, Warszawa 2011.
Mercado G.: Okiem filmowca. Nauka i łamanie zasad filmowej kompozycji. Wydawnictwo
Wojciech Marzec, Warszawa 2018.

Czasopisma branżowe:







American Cinematographer.
Film&TV Kamera.
Filmpro.
Kino.
Kwartalnik filmowy.
Magazyn filmowy.

Zasoby internetowe *dostęp: 31.10.2018]:









Baza danych standardów kwalifikacji/kompetencji zawodowych i modułowych programów
szkoleo: ftp://kwalifikacje.praca.gov.pl
Branżowe forum wideofilmowców:
https://www.swiatobrazu.pl/forumwideo/viewforum.php?f=3
Branżowe forum wideofilmowców: http://filmowiec.pl/forum
Portal Asystent BHP: https://asystentbhp.pl
Standardy orzecznictwa lekarskiego ZUS: http://www.zus.pl/lekarze/publikacje/standardyorzecznictwa-lekarskiego-zus
Strona branżowa: Stowarzyszenie Filmowców Polskich: http://sfp.org.pl
Strona poświęcona zawodowi wideofilmowca dla maturzystów:
http://www.maturzysty.info/kariera/zawody/realizatorfilmuwideowideofilmowiec,658
Wyszukiwarka opisów zawodów: http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/klasyfikacjazawodow-i-specjalnosci/wyszukiwarka-opisow-zawodow
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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 uprawnieo, np. awans polegający na osiągnięciu
wyższego stopnia wymagao formalnych w policji, w wojsku, mianowanie na wyższy stopieo –
awans nauczycielski. Awans poziomy oznacza zmianę stanowiska niepociągającą za sobą zmiany
pozycji pracownika w hierarchii firmy, np. objęcie dodatkowego stanowiska przez pracownika,
powierzenie nowych zadao, rozszerzenie uprawnieo 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 ukooczeniu 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).

Europejskie Ramy
Kwalifikacji (ERK)

Przyjęta w Unii Europejskiej struktura i opis poziomów kwalifikacji umożliwiająca porównanie
kwalifikacji uzyskiwanych w różnych paostwach. 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 byd kierowana, a do jakich nie powinna ze względu na jej zdrowie
i skutecznośd 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 zdolnośd 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 zadao zawodowych. Posiadanie jednej
lub kilku kompetencji zawodowych powinno umożliwid zatrudnienie na co najmniej jednym
stanowisku pracy w zawodzie.

Kompetencja
zawodowa
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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 (sprawnośd rąk, precyzja ruchów rąk, sprawnośd 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 zadao 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: uczeo, czeladnik, mistrz,
w kulturze fizycznej: trener, instruktor, menedżer sportu.

Umiejętności

Jest to przyswojona w procesie uczenia się zdolnośd do wykonywania zadao 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 koniecznośd posiadania odpowiedniego
wykształcenia, spełnienia wymagao kwalifikacyjnych lub innych dodatkowych wymagao.

Uczenie się
nieformalne

Uzyskiwanie efektów uczenia się poprzez różnego rodzaju aktywnośd 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 częśd lub całośd 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 ukooczonej szkoły (np. wykształcenie:
podstawowe, gimnazjalne, ponadpodstawowe, ponadgimnazjalne, czeladnicze, policealne,
wyższe (pierwszy, drugi i trzeci stopieo),
 profilu wykształcenia (ukooczonej szkoły) lub dziedziny wykształcenia (kierunek lub kierunek
i specjalnośd ukooczonej szkoły wyższej lub wyższej szkoły zawodowej).

Zadanie zawodowe

Jest to logiczny wycinek lub etap pracy w ramach zawodu o wyraźnie określonym początku i koocu
wykonywany na stanowisku pracy. Na zadanie zawodowe składa się układ czynności zawodowych
powiązanych jednym celem, kooczący się określonym wytworem, usługą lub istotną decyzją.
W wyniku podziału pracy każdy zawód różni się wykonywanymi zadaniami, na które składają się
czynności zawodowe.
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Zawód

Jest to zbiór zadao 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.

Zintegrowany
System Kwalifikacji
(ZSK)

Wyodrębniona częśd 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.

Nazwa pojęcia

Definicja

Źródło

1

Dron filmowy

Jest to bezzałogowy sprzęt latający o różnych
parametrach nośnych. Sterowany w sposób zdalny. Ma
możliwośd zapisu obrazu filmowego oraz osobną
sterownośd kamery. Może mied wbudowaną kamerę
na stałe lub możliwośd zamocowania różnych kamer,
w tym ciężkich filmowych.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
http://www.gisplay.pl/drony.h
tml
*dostęp: 31.10.2018+

2

Dubel filmowy

Powtórzenie ujęcia na polecenie reżysera, producenta.
Często po zgłoszeniu przez operatora kamery błędu
technicznego lub artystycznego.
Powtórzenie dotyczy pracy przy realizacji utworów
kreacyjnych.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Hendrykowski M.: Słownik
terminów filmowych.
Wydawnictwo Ars Nova,
Poznao 1994

3

Dzieo zdjęciowy

Czas wykonywania zdjęd. Określany w środowisku
filmowym okres pracy ekipy filmowej w trakcie doby.
Bez znaczenia, czy w rzeczywistości jest to dzieo, czy
noc. Trwa maksymalnie 12 godzin z godzinną
przerwą, dodatkowe godziny oraz należne
honorarium muszą byd uwzględnione w umowie.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
https://www.sfp.org.pl/wydar
zenia,111,1691,0,1,Produkcjafilmowa-producentdefinicje.html
*dostęp: 31.10.2018+

4

Ekipa filmowa

Grupa osób biorąca udział w realizacji projektu
filmowego, zarówno na planie zdjęd, jak i w biurze
produkcji.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
https://www.sfp.org.pl/wydar
zenia,111,1691,0,1,Produkcjafilmowa-producentdefinicje.html
*dostęp: 31.10.2018+

5

Ekipa techniczna

Grupa osób pracująca na planie filmowym zajmująca
się realizacją dzieła filmowego, telewizyjnego,
zapisem obrazu i dźwięku bez aktu twórczego. Do
ekipy technicznej zaliczają się np.: wózkarz,
mikrofoniarz, asystent operatora, oświetlacz, dyżurny
itp.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
https://www.sfp.org.pl/wydar
zenia,111,1691,0,1,Produkcjafilmowa-producentdefinicje.html
*dostęp: 31.10.2018+

6

Gimbal

Przenośne urządzenie służące do stabilizacji obrazu
filmowego podczas filmowania z ręki, samochodu czy
innych trzęsących się środków transportu.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Malkiewicz K., Mullen D.:
Cinematography: Third
Edition. Simon & Schuster,
New York 2005
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7

Głowica korbowa

Urządzenie służące do szwenkowania, prowadzenia
kamery za pomocą korb ręcznych. Głowica korbowa
zawiera w sobie dwie korby, jedna odpowiada za
ruch kamery w pionie, a druga za ruch w poziomie,
pracując w osi kamery. Jest to urządzenie, do którego
jest zamontowana kamera filmowa, telewizyjna.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Hendrykowski M.: Słownik
terminów filmowych.
Wydawnictwo Ars Nova,
Poznao 1994

8

Gorąca głowica

Jest to urządzenie, do którego montuje się kamerę
umożliwiającą zdalne kontrolowanie ruchu w osi
kamery zarówno w pionie, jak i w poziomie. Zakres
ruchu zależy od producenta danej głowicy.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Braverman B.: Sztuka
filmowania. Sekrety warsztatu
operatora. Wydawnictwo
Helion, Gliwice 2011

9

Grip filmowy

Potocznie określa się tak sprzęt służący do obsługi
kamery w ruchu, taki jak: jazda kamerowa, kran
filmowy. Gripem nazywa się również konkretny
statyw filmowy do lamp lub innego rodzaju sprzętu,
np.: ram lub flag filmowych.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Malkiewicz K., Mullen D.:
Cinematography: Third
Edition. Simon & Schuster,
New York 2005

10

ISO
(International
Organization for
Standardization)

Jednostka, w której jest wyrażona czułośd filmów
i nośników cyfrowych zapisujących obraz. Skrót od
International Organization for Standardization –
federacji zajmującej się ustalaniem standardów.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Malkiewicz K., Mullen D.:
Cinematography: Third
Edition. Simon & Schuster,
New York 2005

11

Jazda kamerowa

Platforma bądź wózek z możliwością zamontowania
kamery wraz z głowicą. Platforma ta porusza się
w sposób płynny po szynach zwanych również
“jazdą” i jest napędzana najczęściej pracą mięśni
ludzkich i prowadzona przez wózkarza.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Hendrykowski M.: Słownik
terminów filmowych.
Wydawnictwo Ars Nova,
Poznao 1994

12

Kadr

Fragment na który jest skierowana kamera z układem
optycznym. Określany jest dwoma bokami szerokości
i dwoma bokami wysokości. Wartości tych boków
określają proporcje kadru. Proporcje te są określone
w tak zwanych formatach filmowych. W kamerach
filmowych kadr ma zazwyczaj kształt prostokątny.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Hendrykowski M.: Słownik
terminów filmowych.
Wydawnictwo Ars Nova,
Poznao 1994

13

Kran kamerowy

Urządzenie przypominające dźwig pozwalające na
płynne unoszenie kamery i przemieszczanie się jej
względem obiektu zdjęciowego.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Hendrykowski M.: Słownik
terminów filmowych.
Wydawnictwo Ars Nova,
Poznao 1994

14

Ogniskowa
obiektywu

Jest ona parametrem mówiącym o wartości
szerokości kąta widzenia danego obiektywu.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Hendrykowski M.: Słownik
terminów filmowych.
Wydawnictwo Ars Nova,
Poznao 1994

15

Operator obrazu

Osoba pracująca w ekipie lub samodzielnie,
odpowiedzialna za powstanie obrazu filmowego
i telewizyjnego zarówno pod względem technicznym,
jak i artystycznym. Jest szefem pionu operatorskiego,
autorem zdjęd filmowych.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Schild W., Pehle T.:
Wideofilmowanie. Techniki
filmowania. Udźwiękowienie.
Montaż. Muza, Warszawa
1993
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Ostrzyciel

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ostrości
względem ruchu kamery do obiektu filmowanego –
istotnego (punktu – obrazu).

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
https://encenc.pl/asystentobrazu
*dostęp: 31.10.2018+

17

Pick-up

Powtórzenie fragmentu dubla filmowego.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Malkiewicz K., Mullen D.:
Cinematography: Third
Edition. Simon & Schuster,
New York 2005

18

Pion operatorski

Grupa osób pracujących przy realizacjach filmowych
i telewizyjnych. Odpowiadająca za wszystkie
składowe części, które tworzą obraz ruchomy.
Szefem i osobą odpowiedzialną za pracę pionu jest
operator obrazu zwany również autorem zdjęd. Do
pionu operatorskiego w podstawowym minimalnym
składzie przynależą: operator kamery, asystent
kamery, ostrzyciel, wózkarz, mistrz oświetlenia,
oświetlacze.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
https://stronkakubazaliczenie.
wordpress.com/piooperatorski
*dostęp: 31.10.2018+
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Przestrzeo filmowa

To fragment rzeczywistości zawarty w kadrze
filmowym.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Schild W., Pehle T.:
Wideofilmowanie. Techniki
filmowania. Udźwiękowienie.
Montaż. Muza, Warszawa
1993

20

Ruch
wewnątrzkadrowy

To ruch zawarty w kadrze, który dzieje się w obrębie
boków wysokości i szerokości kadru. Ruch ten może
się odbywad również w głąb kadru i tworzyd go mogą
zarówno aktorzy, jak i przedmioty.

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

21

Scena

Sekwencja ujęd filmowych występujących po sobie
lub też jedno ujęcie tworzące fragment większej
całości dzieła filmowego. Scena w przypadku filmu
zawiera w sobie jedną sytuację lub w zależności od
konstrukcji i inscenizacji sytuacji kilka.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Schild W., Pehle T.:
Wideofilmowanie. Techniki
filmowania. Udźwiękowienie.
Montaż. Muza, Warszawa
1993

22

Second unit

Określenie równolegle pracującej ekipy przy tym
samym projekcie.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Malkiewicz K., Mullen D.:
Cinematography: Third
Edition. Simon & Schuster,
New York 2005

23

Steadycam

To urządzenie do uzyskania płynnego ruchu kamery.
Za płynnośd ruchu urządzenia odpowiada system
przegubów, sprężyn, żyroskopów.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Malkiewicz K., Mullen D.:
Cinematography: Third
Edition. Simon & Schuster,
New York 2005

24

Szwenkier

Osoba odpowiadająca za pracę kamery w kontekście
tworzenia ujęcia. To osoba pracująca za kamerą
i wykonująca jej określone ruchy. Pracująca
samodzielnie lub realizująca polecenia operatora
obrazu lub reżysera.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Schild W., Pehle T.:
Wideofilmowanie. Techniki
filmowania. Udźwiękowienie.
Montaż. Muza, Warszawa
1993
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Temperatura
barwowa

Jest to obiektywna miara wyrażania barwy danego
źródła światła, w skali Kelvina, np.: temperatura
światła dziennego to 5600K, płomienia świecy to
1800K.

22

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Hendrykowski M.: Słownik
terminów filmowych.
Wydawnictwo Ars Nova,
Poznao 1994

www.psz.praca.gov.pl

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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