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1. DANE IDENTYFIKACYJNE ZAWODU
1.1. Nazwa i kod zawodu (wg Klasyfikacji zawodów i specjalności)
Realizator filmu wideo (wideofilmowiec) 352117

1.2. Nazwy zwyczajowe zawodu






Filmowiec.
Kamerzysta.
Kamerzysta na ślub.
Kamerzysta weselny.
Montażysta filmu wideo.

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.
Robert Fleischer – Terapia Szkolenia Doradztwo. RIF. Robert Fleischer, Olsztyn.
Patrycja Myszka – Centralny Instytut Ochrony Pracy – PIB, Warszawa.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:







Łukasz Baka – Centralny Instytut Ochrony Pracy – PIB, Warszawa.
Maria Konarska – Centralny Instytut Ochrony Pracy – PIB, Warszawa.
Małgorzata Przybyszewska – Centralny Instytut Ochrony Pracy – PIB, Warszawa.
Agnieszka Szczechura – Centralny Instytut Ochrony Pracy – PIB, Warszawa.
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:



Ewa Jasioska – Zespół Szkół Skórzano-Odzieżowych, Stylizacji i Usług, Radom.
Grażyna Mrozioska-Hotloś – Zespół Szkół Elektronicznych, Lublin.

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
Realizator filmu wideo (wideofilmowiec) jest zawodem integrującym kompetencje z różnych
obszarów. Zapoznaje się z tematyką projektu, tworzy scenariusz, organizuje plan zdjęciowy8, filmuje,
a następnie montuje i dostarcza film zamawiającemu. Realizuje samodzielnie lub z pomocą asystenta
reportaże, filmy dokumentalne, szkoleniowe, instruktażowe oraz informacyjne.

2.2. Opis pracy i sposobu jej wykonywania
Opis pracy
Realizator filmu wideo (wideofilmowiec) powinien mied wiedzę z wielu dziedzin na poziomie co
najmniej podstawowym, ale najistotniejsze są kompetencje związane z operowaniem kamerą
i montażem cyfrowym. Na ogół pracuje jak dokumentalista (bohaterowie ich filmów często mówią do
kamery, tak jak w reportażach telewizyjnych). Zazwyczaj są odpowiedzialni nie tylko za nakręcenie,
ale też za montaż, udźwiękowienie i efekty graficzne.
Do wykonywania zadao realizator filmu wideo używa sprzętu filmowego oraz dodatkowego sprzętu,
takiego jak: krany kamerowe6, drony i gimbale3. Oprócz realizacji filmu wideo do zadao realizatora
należy przyjęcie od klienta zamówienia, ustalenie szczegółów i terminu realizacji, a także
wynegocjowanie ceny za usługę i podpisanie umowy. Realizatorzy filmu wideo zazwyczaj prowadzą
działalnośd gospodarczą.
Sposoby wykonywania pracy
Realizator filmu wideo (wideofilmowiec) wykonuje pracę polegającą m.in. na:
 pisaniu scenariusza do filmów szkoleniowych, instruktażowych, reportaży, teledysków,
 dodawaniu/wykonaniu czołówki,
 montażu i korekcji kolorystycznej czołówki,
 montażu obrazu według założonej dramaturgii,
 montażu zapisu dźwiękowego i udźwiękowieniu filmu,
 obsłudze urządzeo podstawowych i towarzyszących, takich jak: odtwarzacz, rekorder, komputer,
mikser wizyjny, stół edycyjny,
 montażu obrazu według zasad języka filmowego,
 organizowaniu planu zdjęciowego: ustawianiu tematu filmowanego, oświetlenia, kamer
i mikrofonów, dekoracji itp.),
 obsługiwaniu kamer oraz urządzeo zapisu obrazu i dźwięku,
 poprawianiu jasności/kontrastu/nasycenia filmu wideo, jeżeli jest taka potrzeba.
Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2, 3.3 i 3.4.
Kompetencje zawodowe.
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2.3. Środowisko pracy (warunki pracy, maszyny i narzędzia pracy, zagrożenia, organizacja
pracy)
Warunki pracy
Realizator filmu wideo (wideofilmowiec) wykonuje pracę w wielu różnych miejscach,
w zależności od zamówienia:
 w hali zdjęciowej,
 w studio nagraniowym,
 na wolnym powietrzu podczas zdjęd plenerowych,
 w innych miejscach, w których realizowane są zdjęcia.
W przypadku pracy w plenerze powinien byd przygotowany na zmianę warunków atmosferycznych.
Zdarza się, że pracuje np. w deszczu. Zadania wykonuje zarówno w ruchu, jak i w pozycji stojącej lub
siedzącej. Prace montażowe wykonuje w pomieszczeniach firmowych lub w prywatnym mieszkaniu.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy
Realizator filmu wideo (wideofilmowiec) w działalności zawodowej wykorzystuje m.in.:
 kamery wideo lub aparaty fotograficzne nagrywające filmy,
 drony,
7
 mikrofon nakamerowy i mikroport ,
 komputer ze specjalistycznym oprogramowaniem,
 światło na kamerę lub statyw,
 gimbal do stabilizacji obrazu,
 samochód.
Organizacja pracy
Praca realizatora filmu wideo (wideofilmowca) wymaga samodzielnego planowania i organizowania
czasu i zakresu pracy, twórczego myślenia oraz otwartości na nowe rozwiązania.
Praca ta wiąże się z częstym kontaktem zdalnym oraz bezpośrednim z ludźmi. Z klientami komunikuje
się ustnie, ale także pisemnie za pomocą wiadomości e-mail. Czas pracy zazwyczaj jest
nienormowany i zależy od rodzaju otrzymanego zamówienia. Jego praca może wiązad się
z nadgodzinami. Częśd prac może wykonywad na odległośd (online). Obowiązki może wypełniad o
każdej porze, także w święta i dni wolne, jeżeli wymaga tego rodzaj zdjęd.
Pracuje indywidualnie lub grupowo. Zawód ten może wiązad się z częstymi wyjazdami.
Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeostwo pracy człowieka
W zawodzie realizator filmu wideo (wideofilmowiec) występują uciążliwe warunki pracy, np.
długotrwała praca przy komputerze i pulpicie montażowym. Zagrożenia mające wpływ na
bezpieczeostwo w tym zawodzie mogą byd związane z realizacją zdjęd:
 kaskaderskich,
 pirotechnicznych,
 w miejscach zagrażających zdrowiu i życiu,
 ze zwierzętami.
Warunki pracy mogą powodowad osłabienie wzroku i słuchu, choroby kręgosłupa, zwyrodnienie
stawu barkowego, obciążenie dla nadgarstków, długotrwały stres.
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2.4. Wymagania psychofizyczne i zdrowotne
Wymagania psychofizyczne
Dla pracownika wykonującego zawód realizator filmu wideo (wideofilmowiec) 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;
w kategorii sprawności i zdolności
 zdolności analityczne,
 zdolności organizacyjne,
 zdolnośd logicznego myślenia,
 zdolnośd koncentracji uwagi,
 zdolnośd wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych,
 konsekwencja w działaniu;
w kategorii cech osobowościowych
 odpornośd emocjonalna,
 zainteresowania sztuką filmową,
 samokontrola,
 gotowośd do pracy w szybkim tempie,
 dokładnośd,
 gotowośd do współdziałania,
 samodzielnośd,
 samokontrola,
 wrażliwośd artystyczna,
 kreatywnośd,
 wytrwałośd i cierpliwośd,
 otwartośd na innowacje,
 radzenie sobie ze stresem,
 opanowanie,
 motywacja do doskonalenia i rozwijania własnych kompetencji zawodowych.
Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.5. Kompetencje społeczne; 3.6. Profil kompetencji kluczowych
dla zawodu.
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Wymagania zdrowotne
Do pracy w zawodzie realizator filmu wideo (wideofilmowiec) wymagany jest ogólny dobry stan
zdrowia, sprawnośd fizyczna oraz dobry wzrok. Pod względem wydatku energetycznego praca 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
Realizator filmu wideo (wideofilmowiec) powinien mied wykształcenie co najmniej średnie.
Posiadanie wykształcenia kierunkowego nie jest obligatoryjne. Do wykonywania tego zawodu często
wystarczają: doświadczenie zdobyte w trakcie pracy, zdolności twórcze i organizacyjne.
Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie

W zawodzie realizator filmu wideo (wideofilmowiec) przydatne są:
 tytuł technika realizacji dźwięku,
 tytuł technika realizacji nagrao i nagłośnieo,
 tytuł licencjata lub magistra na kierunku realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia.
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
Realizator filmu wideo (wideofilmowiec) może rozwijad i doskonalid kompetencje zawodowe, biorąc
udział w kursach i specjalistycznych szkoleniach organizowanych przez placówki edukacyjne, wyższe
uczelnie, przedsiębiorstwa, stowarzyszenia branżowe, ośrodki naukowo-dydaktyczne (krajowe
i zagraniczne). Wideofilmowiec może poszerzad wiedzę i uzyskad tytuły: technika, licencjata
i magistra w zawodach i na kierunkach związanych z produkcją i realizacją filmów.
Realizator filmu wideo (wideofilmowiec), zdobywając doświadczenie i uczestnicząc w szkoleniach
i kursach, staje się coraz bardziej cenionym pracownikiem. Ma to duże znaczenie np. przy
poszukiwaniu nowej pracy lub zleceo, a także daje możliwośd założenia własnej pracowni, tym
samym umożliwiając realizowanie własnych aspiracji zawodowych. Najlepsi awansują, by pracowad
w profesjonalnych ekipach filmowych2 lub stają się producentami różnego rodzaju filmów wideo.
Możliwości potwierdzania kompetencji
Obecnie (2018 r.) realizator filmu wideo (wideofilmowiec) może potwierdzad kompetencje
w pokrewnych zawodach szkolnych, uzyskując np. tytuł:
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technika realizacji dźwięku z potwierdzonymi kwalifikacjami ST.04 Montaż nagrao dźwiękowych
i ST.05 Realizacja nagrao studyjnych,
technika realizacji nagrao i nagłośnieo z potwierdzonymi kwalifikacjami ST.02 Realizacja nagrao
i ST.03 Realizacja nagłośnieo.

Realizator filmu wideo (wideofilmowiec) może rozwijad się na uczelniach oferujących kierunek:
realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia, uzyskując dyplom licencjata oraz magistra.
Potwierdzad może także znajomośd języka angielskiego, zdobywając certyfikaty – np. Certyfikat FCE First Certificate in English (poziom B2).
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 realizator filmu wideo (wideofilmowiec) może rozszerzad swoje
kompetencje zawodowe w zawodach pokrewnych:
Nazwa zawodu pokrewnego
zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności
Montażysta dźwięku
Montażysta obrazu
Operator dźwięku
Operator kamery
Realizator dźwięku
S
Technik realizacji dźwięku
Technik urządzeo audiowizualnych
S
Technik realizacji nagrao i nagłośnieo

Kod zawodu
352109
352110
352111
352112
352116
352120
352121
352122

3. ZADANIA ZAWODOWE I WYMAGANE KOMPETENCJE
3.1. Zadania zawodowe
Pracownik w zawodzie realizator filmu wideo (wideofilmowiec) wykonuje różnorodne zadania, do
których należą w szczególności:
Z1 Sporządzanie kosztorysu zamówionego filmu.
Z2 Tworzenie scenariusza zamówionego filmu.
Z3 Organizowanie planu zdjęciowego.
Z4 Obsługiwanie kamer wideo i sprzętu filmowego.
Z5 Filmowanie zdarzeo dokumentalnych i inscenizowanych.
Z6 Montowanie nagranego materiału wideo.
Z7 Postprodukowanie9 nagranego materiału wideo.

3.2. Kompetencja zawodowa Kz1: Organizowanie produkcji filmu wideo
Kompetencja zawodowa Kz1: Organizowanie produkcji filmu wideo obejmuje zestaw zadao
zawodowych Z1, Z2, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

8

INFORMACJA O ZAWODZIE – Realizator filmu wideo (wideofilmowiec) 352117
Z1 Sporządzanie kosztorysu zamówionego filmu
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:







Zasady sporządzania kosztorysu filmu;
Ceny sprzętu filmowego;
Stawki różnych usług związanych z filmowaniem.




Korzystad z programów/aplikacji ułatwiających
przygotowanie kosztorysu;
Negocjowad ceny sprzętu;
Porównywad oferty cenowe także pod
względem potrzeb minimalnych projektu.

Z2 Tworzenie scenariusza zamówionego filmu
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:










Podstawy języka filmowego;
10
Zasady tworzenia scenariusza, scenopisu ;
Zasady oceny scenariusza, scenopisu.

Opracowywad scenariusz;
Opracowywad scenopis danego projektu;
Oceniad scenariusz pod względem
merytorycznym.

3.3. Kompetencja zawodowa Kz2: Wideofilmowanie
Kompetencja zawodowa Kz2: Wideofilmowanie obejmuje zestaw zadao zawodowych Z3, Z4, Z5, do
realizacji których są wymagane odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.
Z3 Organizowanie planu zdjęciowego
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:











Zasady BHP;
Zasady organizacji pracy zespołu;
Zasady ubezpieczenia sprzętu i osób.

Stosowad zasady BHP;
Kierowad pracą zespołu;
Egzekwowad zaplanowany czas pracy;
Rozwiązywad problemy i konflikty;
1
Planowad dzieo zdjęciowy oraz harmonogram
projektu.

Z4 Obsługiwanie kamer i sprzętu filmowego
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:











Możliwości kamer wideo oraz sprzętu
filmowego;
Parametry kamer wideo oraz sprzętu filmowego;
Potrzeby danego projektu.

Obsługiwad wybrany sprzęt kamerowy;
Obsługiwad sprzęt oświetleniowy;
Obsługiwad sprzęt dźwiękowy;
Obsługiwad sprzęt stabilizacyjny (gimbal).

Z5 Filmowanie zdarzeo dokumentalnych i inscenizowanych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:










Różne style i gatunki filmowe;
Podstawy inscenizacji ujęcia czy sceny;
Zasady montażu;
Podstawy reżyserii;
Ustawienia sprzętu filmowego;
Sposoby nagrywania dźwięku.
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Komponowad obraz w ruchu, czasie
i przestrzeni;
Planowad i realizowad ujęcie;
Decydowad czy nagrany materiał jest
merytorycznie poprawny;
Oświetlad obiekt zdjęciowy;
Naświetlad prawidłowo materiał;
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Ustawiad prawidłowo ostrośd;
Dobierad ogniskową obiektywu względem
założeo estetycznych i formalnych;
Nagrywad dźwięk.

3.4. Kompetencja zawodowa Kz3: Montowanie filmów i obróbka komputerowa
Kompetencja zawodowa Kz3: Montowanie filmów i obróbka komputerowa obejmuje zestaw zadao
zawodowych Z6, Z7, do realizacji których są wymagane odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.
Z6 Montowanie nagranego materiału
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:









Zasady montażu obrazu;
Zasady montażu dźwięku;
Zasady języka filmowego;
Zasady synchronizowania dźwięku i obrazu.





Obsługiwad programy montażowe;
Montowad dźwięk według zasad języka
filmowego;
Montowad obraz według zasad języka
filmowego;
Synchronizowad dźwięk i obraz.

Z7 Postprodukowanie nagranego materiału
WIEDZA – zna i rozumie:






UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:
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Podstawy korekcji koloru ;
Podstawy grafiki komputerowej;
Zasady udźwiękowienia;
Zasady doboru muzyki;
Zasady dystrybucji plików cyfrowych.

Nadawad filmowi odpowiedni kolor i kontrast;
Dobierad napisy, podpisy, czołówkę i tyłówkę;
Dodawad plansze i inne efekty komputerowe;
4
Wykorzystywad nagrania na Green Screen ;
Zgrywad dźwięk;
Eksportowad gotowy plik z filmem;
Publikowad plik na platformie cyfrowej bądź
przesład do klienta.

3.5. Kompetencje społeczne
Pracownik w zawodzie realizator filmu wideo (wideofilmowiec) powinien posiadad kompetencje
społeczne niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadao zawodowych.
W szczególności pracownik jest gotów do:










Ponoszenia odpowiedzialności za podejmowane działania związane z realizacją filmów wideo.
Przestrzegania ogólnie przyjętych norm etycznych, zasad uczciwości, rzetelności oraz poufności.
Dokonywania samooceny i weryfikowania działao w zakresie realizowania zadao zawodowych.
Wykonywania pracy zarówno samodzielnie, jak i funkcjonowania w zespole.
Wykazywania inicjatywy, otwartości i zorientowania na klienta.
Współpracowania z zespołem wewnętrznym i zewnętrznym, budowania atmosfery współpracy
i dążenia do celu, uczestniczenia w wypracowaniu konstruktywnych i efektywnych rozwiązao.
Dbania i utrzymywania trwałych relacji z partnerami oraz klientami.
Komunikowania się z partnerami i klientami.
Rozwijania kompetencji osobistych i zawodowych, w tym ustawicznego aktualizowania wiedzy
i podwyższania umiejętności.

10
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3.6. 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
realizator filmu wideo (wideofilmowiec).
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 realizator filmu wideo (wideofilmowiec)

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

3.7. Powiązanie kompetencji zawodowych z opisami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji
oraz Sektorowej Ramy Kwalifikacji
Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie realizator filmu wideo (wideofilmowiec) 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
Realizator filmu wideo (wideofilmowiec) może byd zatrudniony m.in. w:
 studiach filmowych i telewizyjnych,
 agencjach reklamowych,
 telewizjach regionalnych,
 szkołach i uczelniach artystycznych,

11
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Realizator filmu wideo (wideofilmowiec) może także prowadzid własną działalnośd usługową.
Wówczas sporządza scenariusz i kosztorys, negocjuje ceny i wykonuje pracę wideofilmowania oraz
montażu i postprodukcji (często zatrudnia dodatkowych pracowników, bądź sam jest podwykonawcą
większego projektu).
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.
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 realizator filmu wideo (wideofilmowiec).
Kompetencje zbieżne z wymaganymi w zawodzie realizator filmu wideo (wideofilmowiec) można
uzyskad:
 w technikum (np. w zawodach: technik realizacji dźwięku, technik realizacji nagrao i nagłośnieo),
 w szkole policealnej (np. w zawodzie technik realizacji dźwięku),
 na kwalifikacyjnych kursach zawodowych,
 w wyższych szkołach filmowych,
 na uczelniach, akademiach i politechnikach oraz studiach podyplomowych.
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Kwalifikacyjne kursy zawodowe (dla dorosłych) w zakresie kwalifikacji cząstkowych (ST.04 Montaż
nagrao dźwiękowych i ST.05 Realizacja nagrao studyjnych oraz ST.02 Realizacja nagrao i ST.03
Realizacja nagłośnieo) w ww. zawodach szkolnych pokrewnych mogą oferowad:
– 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 działalnośd edukacyjno-szkoleniową,
– podmioty prowadzące działalnośd oświatową na podstawie ustawy Prawo przedsiębiorców.
Kwalifikacje właściwe dla ww. zawodów pokrewnych potwierdzają (również w trybie
eksternistycznym) Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.
Szkolenie
Do wykonywania zawodu realizator filmu wideo (wideofilmowiec) przydatne są szkolenia
obejmujące np. tematykę:
 z zakresu historii sztuki, filmu i literatury,
 z zakresu sztuki operatorskiej, filmu animowanego, dźwięku i muzyki w filmie i telewizji, techniki
i technologii filmowej, plastyki i scenografii w telewizji i filmie,
 montażu i grafiki komputerowej,
 samodzielnej realizacji obrazu w różnych gatunkach filmowych i telewizyjnych,
 organizacji produkcji i zarządzania planem zdjęciowym.
Przykładowe nazwy ważniejszych kursów:
 intensywny kurs montażu filmowego,
 kurs filmowy,
 warsztaty filmowe,
 kurs reżysersko-operatorski,
 kurs filmowania,
 warsztaty filmu dokumentalnego.
Organizatorzy szkoleo i kursów poświadczają uzyskane przez uczestników kompetencje stosownymi
certyfikatami lub zaświadczeniami.
Osoba na tym stanowisku, z uwagi na dużą dynamikę zmian w technologiach informacyjnych
i komunikacyjnych, powinna rozwijad swoje kompetencje zawodowe także poprzez samokształcenie.
Szkolenia mogą byd organizowane przez producentów i dystrybutorów sprzętu kamerowego lub
przez inne firmy prywatne.
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:
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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 realizator filmu wideo (wideofilmowiec)
kształtuje się z reguły na poziomie od 400 zł brutto za dzieo zdjęciowy. Zarobki zależą od charakteru
zatrudnienia i liczby zleceo. Wynagrodzenie realizatora filmu wideo (wideofilmowca) w telewizji
lokalnej kształtuje się najczęściej w granicach od 3500 zł do 4000 zł brutto miesięcznie.
Indywidualne honoraria za pracę przy realizacjach filmowych mogą wynosid kilkanaście, a nawet
kilkadziesiąt tysięcy złotych brutto za film. Poziom wynagrodzeo jest uzależniony m.in. od:
 miejsca pracy (wielkośd instytucji i usytuowanie geograficzne),
 poziomu wykształcenia,
 kwalifikacji,
 doświadczenia zawodowego.
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 realizator filmu wideo (wideofilmowiec) 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 niewielką dysfunkcją kooczyn górnych (05-R), która nie wyklucza pracy przy komputerze (jest
wówczas wymagane dostosowanie sprzętu komputerowego),
 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 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
regularnego przyjmowania leków i dokonywania niezbędnych zabiegów pielęgnacyjno-medycznych (np. zastrzyków insulinowych).
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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 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 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 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych
warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
(Dz. U. poz. 1663).

15

INFORMACJA O ZAWODZIE – Realizator filmu wideo (wideofilmowiec) 352117







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 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. Galaktyka, Łódź
2011.
Braverman B.: Sztuka filmowania. Sekrety warsztatu operatora. Helion, Gliwice 2011.
Curran Bernard S.: Film dokumentalny. Kreatywne opowiadanie. Wydawnictwo Wojciech Marzec,
Warszawa 2011.
Hendrykowski M.: Słownik terminów filmowych. Ars Nova, Poznao 1994.
Mendiburu B.: Filmowanie w 3D. Wydawnictwo Wojciech Marzec, Warszawa 2011.
Reisz K., Gavin M.: Technika montażu filmowego. Wydawnictwo Wojciech Marzec, Warszawa
2014.
Robin R.: Jak napisad scenariusz filmowy. Wydawnictwo Wojciech Marzec, Warszawa 2005.
Schild W., Pehle T.: Wideofilmowanie. Techniki filmowania. Udźwiękowienie. Montaż. Muza,
Warszawa 1993.
Wohl S.: Zawody filmowe i telewizyjne. Wydawnictwo Radia i Telewizji, Warszawa 1976.

Zasoby internetowe *dostęp: 31.10. 2018]:









Baza danych standardów kwalifikacji/kompetencji zawodowych i modułowych programów
szkoleo: ftp://kwalifikacje.praca.gov.pl
Branżowe forum wideofilmowców: http://filmowiec.pl/forum
Branżowe forum wideofilmowców:
https://www.swiatobrazu.pl/forumwideo/viewforum.php?f=3
Portal Asystent BHP: https://asystentbhp.pl
Portal informacyjny dot. Polskiego Stowarzyszenia Wideofilmowców:
https://www.bisnode.pl/firma/?id=2444204&nazwa=POLSKIE_STOWARZYSZENIE_WIDEOFILMO
WCÓW
Standardy orzecznictwa lekarskiego ZUS: http://www.zus.pl/lekarze/publikacje/standardyorzecznictwa-lekarskiego-zus
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

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.

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+

2

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+

3

Gimbal

Przenośne urządzenie służące do stabilizacji obrazu
filmowego podczas filmowania z ręki, samochodu,
drona 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

4

Green Screen

Zielone tło stawiane za aktorem lub częśd dekoracji,
w które wkleja się inny obraz filmowy zgodnie ze
scenariuszem.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na
podstawie:
http://splashmedia.pl/blog/ja
k-prawidlowo-zrealizowaczdjecia-na-greenscreen
[31.10.2018]

5

Korekcja koloru

Nadanie obrazowi z kamery cyfrowej
odpowiedniego wyrazu w kontraście i kolorze,
ujednolicenie jego parametrów w ciągach scen
i ujęd, wg założeo artystycznych i wymogów
scenariusza.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na
podstawie:
http://blog.cyfrowe.pl/2017/0
9/02/podstawy-postprodukcjifilmowej-korekcja-kolorow-2
[31.10.2018]
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6

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

7

Mikroport

Nadajnik z mikrofonem i odbiornik umożliwiający
bezprzewodowe przesyłanie dźwięku.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na
podstawie:
https://encyklopedia.pwn.pl/s
zukaj/mikroport.html
*dostęp: 31.10.2018+

8

Plan zdjęciowy

Miejsce realizacji filmu w studio filmowym bądź
plenerze.

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+

9

Postprodukowanie
postprodukcja,

Finalizacja filmu wideo polegająca na dopasowaniu
koloru i kontrastu sąsiadujących ujęd, dodanie
napisów, czołówki oraz tyłówki, udźwiękowienie.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na
podstawie:
https://encyklopedia.pwn.pl/s
zukaj/postprodukcja.html
[31.10.2018]

10

Scenopis

Precyzyjne rozbicie scenariusza na poszczególne
ujęcia filmowe z opisem wielkości planu i sposobu
realizacji.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na
podstawie:
https://sjp.pwn.pl/slowniki/sc
enopis.html
[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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