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1. DANE IDENTYFIKACYJNE ZAWODU
1.1. Nazwa i kod zawodu (wg Klasyfikacji zawodów i specjalności)
Asystent operatora obrazu 352102

1.2. Nazwy zwyczajowe zawodu





Asystent do spraw ustawieo elektronicznych kamery (nastawu)
Asystent operatora kamery.
Asystent techniczny operatora obrazu.
Ostrzyciel.

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 Film, 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
Asystent operatora obrazu jest osobą odpowiadającą za sprzęt kamerowy na planie filmowym oraz
za sprawne jego działanie. Odpowiada za ustawienia kamery i kontrolowanie parametrów obrazu
zgodnie z założeniami operatora obrazu7.

2.2. Opis pracy i sposobu jej wykonywania
Opis pracy
Asystent operatora obrazu odpowiada za dostarczenie operatorowi obrazu sprawnego narzędzia
pracy, a także za podawanie obiektywów, ustawianie kamery, ustawienie statywu.
W przypadku ostrzycieli8 do obowiązków zawodowych należy mierzenie odległości pozycji aktorów
od kamery przed ujęciem filmowym bądź wzięcie na siebie odpowiedzialności za improwizację
prowadzenia ostrości (brak prób). Przy produkcjach niskobudżetowych do zadao asystenta operatora
obrazu należy prowadzenie ostrości obrazu oraz przestawianie sprzętu na potrzeby ujęcia.
Sposoby wykonywania pracy
Asystent operatora obrazu to funkcja, która w zależności od rodzaju produkcji charakteryzuje się
różnym stopniem odpowiedzialności. Praca asystenta polega m.in. na:
 kontrolowaniu stanu baterii,
 zmianie taśmy filmowej,
 zmianie nośnika cyfrowego jako loader5,
 sprawdzaniu czystości obiektywów, filtrów, matrycy6 bądź kanału filmowego3,
 wypoziomowaniu kamery przed ujęciem,
 zapewnieniu sprawności statywu i głowicy,
 sprawdzaniu wewnętrznych ustawieo kamery,
 wykrywaniu nieprawidłowości w działaniu sprzętu.
Asystent operatora obrazu może pełnid jednocześnie funkcję ostrzyciela, który prowadzi ostrośd
obrazu filmowego.
WAŻNE:
Jeżeli asystent operatora obrazu pełni funkcję ostrzyciela w produkcji filmowej, to konieczny jest jeszcze co
najmniej jeden asystent operatora obrazu.
Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2 i 3.3.
Kompetencje zawodowe.
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2.3. Środowisko pracy (warunki pracy, maszyny i narzędzia pracy, zagrożenia, organizacja
pracy)
Warunki pracy
Asystent operatora obrazu pracuje w różnych warunkach, miejscach i porach dnia, w szczególności:
 w hali zdjęciowej,
 w studio nagraniowym,
 na wolnym powietrzu podczas zdjęd plenerowych,
 w innych miejscach, w których realizowane są zdjęcia.
Najczęściej jest to praca w ruchu, w pozycji siedzącej lub stojącej.
Asystent pracuje według harmonogramu dnia zdjęciowego2 dostarczanego przez kierownika produkcji.
WAŻNE:
Asystent operatora obrazu powinien ubierad się na ciemno, 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 pracy.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy
Asystent operatora obrazu w działalności zawodowej wykorzystuje m.in.:
− kamery filmowe cyfrowe i analogowe,
− obiektywy filmowe,
− statywy filmowe,
− filtry,
− urządzenia do prowadzenia ostrości przewodowej lub bezprzewodowej,
− kompendia4,
 monitory.
Organizacja pracy
Praca asystenta operatora obrazu jest podporządkowana ogólnemu planowi pracy oraz zaleceniom
operatora obrazu. Głównym środkiem przekazu między asystentem operatora obrazu a jego
głównym zwierzchnikiem, operatorem obrazu, jest komunikacja ustna.
Asystent operatora obrazu w zależności od otrzymanego zlecenia może pracowad ok. 8 godzin
dziennie z godzinną przerwą na posiłek. Jego praca może wiązad się z nadgodzinami. Może on
wykonywad obowiązki o każdej porze doby, także w święta i dni wolne, jeśli wymaga tego charakter
zdjęd.
Osoba wykonująca ten zawód może pracowad w kilku miejscach, co wymaga zwiększonej mobilności.
Praca w tym zawodzie może wiązad się z częstymi wyjazdami.
WAŻNE:
Asystent operatora obrazu jest odpowiedzialny za powierzony mu sprzęt, łącznie z odpowiedzialnością
materialną, jeżeli z jego winy dojdzie do uszkodzenia lub kradzieży. Zależy to od warunków ubezpieczenia
danego sprzętu.
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Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeostwo pracy człowieka
Asystent operatora obrazu 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.

2.4. Wymagania psychofizyczne i zdrowotne
Wymagania psychofizyczne
Dla pracownika wykonującego zawód asystent operatora obrazu ważne są:
w kategorii wymagao fizycznych
− ogólna wydolnośd fizyczna,
− sprawnośd układu mięśniowego,
− sprawnośd narządu wzroku,
 sprawnośd narządu słuchu,
 sprawnośd zmysłu dotyku,
 sprawnośd narządów równowagi;
w kategorii sprawności sensomotorycznych
− koordynacja wzrokowo-ruchowa,
− ostrośd wzroku,
− rozróżnianie barw,
− ostrośd słuchu,
− widzenie stereoskopowe (widzenie głębi umożliwiające ocenę odległości),
− szybki refleks,
− spostrzegawczośd,
 zręcznośd rąk,
 zręcznośd palców,
 zmysł równowagi,
 czucie dotykowe;
w kategorii sprawności i zdolności
− zdolnośd koncentracji uwagi,
− podzielnośd uwagi,
− zdolnośd precyzyjnej oceny odległości,
− wyobraźnia przestrzenna,
− zdolnośd podejmowania szybkich i trafnych decyzji,
− zdolnośd utrzymywania pozytywnych relacji ze współpracownikami,
− uzdolnienia techniczne;
w kategorii cech osobowościowych
− odpornośd emocjonalna,
− zainteresowania sztuką filmową,
− gotowośd podporzadkowania się,
− samokontrola,
− gotowośd do pracy w szybkim tempie,
− dokładnośd,
6
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

wrażliwośd estetyczna,
samodzielnośd,
elastycznośd i otwartośd na zmiany,
wytrwałośd i cierpliwośd,
opanowanie,
gotowośd do współdziałania,
odpornośd na działanie pod presją czasu,
bezkonfliktowośd,
punktualnośd,
gotowośd do ustawicznego uczenia się.
WAŻNE:
Asystent operatora obrazu pełniący funkcję ostrzyciela to osoba, która musi mied specyficzne zdolności do
precyzyjnej oceny odległości tzw. „na oko” oraz do równoczesnego ustawiania tej odległości na odpowiednich
narzędziach.
Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.4. Kompetencje społeczne; 3.5. Profil kompetencji kluczowych
dla zawodu.

Wymagania zdrowotne
Do pracy w zawodzie asystent operatora obrazu 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
W zawodzie asystent operatora obrazu preferowane jest wykształcenie minimum średnie.
Posiadanie wykształcenia kierunkowego nie jest obligatoryjne. Wymagane są praktyczne
umiejętności, które najczęściej zdobywa się w niskobudżetowych produkcjach audiowizualnych, przy
pracy w wypożyczalniach sprzętu kamerowego, przy konserwacji i naprawie sprzętu, podczas pracy
jako drugi asystent operatora czy przy podglądzie wideo. Wymagana jest dobra znajomośd języka
angielskiego co najmniej na poziomie B2 oraz chęd samokształcenia, aby sprawnie posługiwad się
dokumentacją techniczną sprzętu w tym języku.
Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie

W zawodzie asystent operatora obrazu nie występują specyficzne wymagania w zakresie tytułów
zawodowych, kwalifikacji i uprawnieo dla kandydata do pracy. Podjęcie pracy w zawodzie ułatwia
posiadanie certyfikatu potwierdzającego znajomośd języka angielskiego na poziomie B2.
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Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie
kompetencji w ramach zawodu.

2.6. Możliwości rozwoju zawodowego, awansu i potwierdzania kompetencji
Możliwości rozwoju zawodowego i awansu
Asystent operatora obrazu może uzyskad możliwośd dalszego rozwoju poprzez:
 rozszerzenie swoich kompetencji zawodowych dzięki podejmowaniu kształcenia w zawodach
pokrewnych, takich jak asystent techniczny realizatora programu, operator sprzętu zdjęciowego
oraz operator telewizyjnych urządzeo transmisyjnych,
 rozwijanie się na wyższej uczelni na kierunku realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego
i fotografia i uzyskanie dyplomu licencjata, a następnie magistra i szkolenie się w zawodzie
operatora kamery,
 zdobywanie certyfikatów określających rosnący poziom znajomości języka angielskiego.
Asystent może byd zatrudniany w coraz bardziej prestiżowych i wysokobudżetowych produkcjach,
a także mied stałą grupę pracodawców. Najlepsi asystenci sami wybierają produkcje, w których chcą
pracowad. Najbardziej pożądaną kwalifikacją asystenta operatora obrazu jest umiejętnośd ostrzenia
obrazu. Jest to również najlepiej opłacana funkcja. Kompetencje ostrzyciela można zdobyd tylko
poprzez praktykę na planie filmu, serialu, reklamy czy teledysku. W niektórych produkcjach zdarzają
się sytuacje, które ze względu na emocjonalne zaangażowanie aktorów są niepowtarzalne – w takich
momentach wysokie kwalifikacje ostrzyciela są niezbędne i doceniane.
Możliwości potwierdzania kompetencji
Obecnie (2018 r.) jedyną możliwością potwierdzania kompetencji w tym zawodzie jest zatrudnianie
asystentów operatora obrazu przez wymagających i działających na wysokim poziomie
artystycznym czy komercyjnym operatorów obrazu lub kierowników produkcji. Mile widziane są
różnego rodzaju poświadczenia, takie jak portfolio.
WAŻNE:
Pracownicy techniczni o wysokich kwalifikacjach mają wiele propozycji pracy i adekwatne zarobki, zwłaszcza
w pracy przy filmach reklamowych i fabularnych.
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 asystent operatora obrazu może rozszerzad swoje kompetencje
zawodowe w zawodach pokrewnych:
Nazwa zawodu pokrewnego
zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności
Asystent techniczny realizatora programu
Operator kamery
Operator sprzętu zdjęciowego (wózkarz)
Operator telewizyjnych urządzeo transmisyjnych
Technik urządzeo audiowizualnych

Kod zawodu
352104
352112
352113
352115
352121
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3. ZADANIA ZAWODOWE I WYMAGANE KOMPETENCJE
3.1. Zadania zawodowe
Pracownik w zawodzie asystent operatora obrazu wykonuje różnorodne zadania, do których należą
w szczególności:
Z1 Przygotowywanie sprzętu kamerowego do pracy poprzez próby operatorskie i testy techniczne.
Z2 Monitorowanie parametrów wykorzystywanego sprzętu kamerowego.
Z3 Dbanie o powierzony sprzęt kamerowy.
Z4 Prowadzenie ostrości obrazu (dla ostrzycieli).
Z5 Instalowanie urządzeo optycznych do kamery.

3.2. Kompetencja zawodowa Kz1: Przygotowywanie kamery i osprzętu do pracy oraz
monitorowanie parametrów wykorzystywanego sprzętu kamerowego
Kompetencja zawodowa Kz1: Przygotowanie kamery i osprzętu do pracy oraz monitorowanie
parametrów wykorzystywanego sprzętu kamerowego obejmuje zestaw zadao zawodowych Z1, Z2,
Z3, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.
Z1 Przygotowywanie sprzętu kamerowego do pracy poprzez próby operatorskie i testy
techniczne
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:











Oczekiwania operatora obrazu;
Specyfikację danego sprzętu kamerowego;
Terminologię związaną ze sprzętem;
Instrukcje obsługi sprzętu;
Tutoriale dotyczące obsługi danego sprzętu, np.
kamery;
Optymalizację ustawieo sprzętu kamerowego
do danego projektu.






Ustawiad parametry sprzętu, zgodnie
z wymaganiami operatora obrazu;
Ustawiad parametry sprzętu kamerowego
względem projektu;
Stosowad terminologię fachową w kontaktach
z operatorem obrazu;
Przeprowadzad testy techniczne sprzętu;
Korzystad z instrukcji obsługi sprzętu
kamerowego.

Z2 Monitorowanie parametrów wykorzystywanego sprzętu kamerowego
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:








Zasady monitorowania parametrów
wykorzystywanego sprzętu kamerowego;
Błędy i awarie sprzętu kamerowego;
Wymagania operatora i sprzętu kamerowego.





Stosowad zasady monitorowania parametrów
wykorzystywanego sprzętu kamerowego;
Monitorowad na bieżąco stan sprzętu
kamerowego i jego parametry;
Wykrywad i usuwad błędy, awarie kamery;
Spełniad wymagania operatora i sprzętu
kamerowego.

Z3 Dbanie o powierzony sprzęt kamerowy
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:








Zasady działania obowiązujące w danej
wypożyczalni sprzętu kamerowego;
Umowy obowiązujące w danej wypożyczalni
sprzętu kamerowego;
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Wypożyczad sprzęt kamerowy;
Oddawad sprzęt kamerowy gotowy do dalszego
wypożyczenia;
Informowad operatora obrazu/kamery
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o wszystkich usterkach i awariach sprzętu
kamerowego.

Zasady dotyczące stanu sprzętu w dniu
wypożyczenia i oddania.

3.3. Kompetencja zawodowa Kz2: Dbanie o poprawnośd optyczną obrazu
Kompetencja zawodowa Kz2: Dbanie o poprawnośd optyczną obrazu obejmuje zestaw zadao
zawodowych Z4, Z5, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.
Z4 Prowadzenie ostrości obrazu (dla ostrzycieli)
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:








Podstawy języka filmowego;
Zasady działania urządzeo bezprzewodowych;
1
Metody pomiaru (miarka ręczna, dalmierz ,
oko – podziałka na obiektywie).



Prowadzid precyzyjnie ostrośd;
Posługiwad się zdalnym sterowaniem;
Ostrzyd obraz bez ekranu pomocniczego.

Z5 Instalowanie urządzeo optycznych do kamery
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:








Specyfikację obiektywów dobranych przez
operatora obrazu;
Rodzaj filtrów dobranych przez operatora
obrazu,
Sposób działania filtrów dobranych przez
operatora obrazu.






Dokonywad wymiany obiektywu w kamerze
zgodnie z zaleceniem operatora obrazu
odnośnie do wartości ogniskowej obiektywu;
Ustawiad i korygowad na bieżąco wartośd
przysłony po każdej zmianie obiektywu zgodnie
z zaleceniem operatora obrazu;
Dbad o czystośd kanału filmowego lub matrycy
filmowej;
Dokonywad wymiany filtrów korekcyjnych
i efektowych.

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







Ponoszenia odpowiedzialności za skutki własnej pracy związanej z przygotowywaniem sprzętu
kamerowego.
Wykazywania się punktualnością wobec swoich zleceniodawców.
Komunikowania operatorowi kamery/obrazu wszystkich pojawiających się problemów i usterek
sprzętu kamerowego.
Rozwijania odporności na stres i zdolności do zażegnywania konfliktów.
Doskonalenia kompetencji zawodowych poprzez samokształcenie i uczestnictwo w szkoleniach
specjalistycznych.
Podporządkowywania się zaleceniom operatora kamery/obrazu lub reżysera.

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
asystent operatora obrazu.
10
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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 asystent operatora obrazu

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 asystent operatora obrazu 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
Asystent operatora obrazu może znaleźd zatrudnienie na planach zdjęciowych:
 filmów reklamowych,
 teledysków,
 filmów fabularnych oraz dokumentalnych,
 seriali telewizyjnych.
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
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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 asystent operatora obrazu. Osoba pracująca w tym zawodzie może kształcid się na
uczelniach wyższych, np. na kierunku realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia.
Szkolenie
Asystent operatora obrazu może rozwijad i doskonalid kompetencje zawodowe poprzez udział
w kursach i specjalistycznych szkoleniach. Przykładowe tematy szkoleo:
 montaż obrazu,
 warsztaty filmowe,
 światło w filmie.
Szkolenia mogą byd organizowane przez producentów i dystrybutorów sprzętu kamerowego.
Organizatorzy szkoleo poświadczają uzyskane przez uczestników kompetencje stosownymi
certyfikatami lub zaświadczeniami.
Ważnymi sposobami dokształcania się dla asystenta operatora obrazu są: samokształcenie oraz
nauka zdobyte podczas pracy. Asystenci uczą się od współpracowników oraz poprzez praktykę
w coraz trudniejszych i droższych produkcjach filmowych.
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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 asystent operatora obrazu jest zależne m.in.
od powierzonej odpowiedzialności materialnej i merytorycznej. Obecnie asystent operatora obrazu
w praktyce nie ma możliwości zatrudnienia na etat.
Zwyczaj wynagrodzenie płacone jest w dniówkach i wynosi od 300 zł do 500 zł brutto dla asystenta
i od 500 zł do 1400 zł brutto dla ostrzyciela. Należy dodad, że asystenci często oferują własny
samochód do transportu sprzętu, np. za dodatkowe 300-400 zł brutto. Ponadto płatne są nadgodziny.
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 asystenta operatora obrazu możliwe jest zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami.
Warunkiem niezbędnym jest identyfikacja indywidualnych barier, 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 aparatów słuchowych,
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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).

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).
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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).
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.).
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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)
Definicja pojęcia
Nazwa 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.
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
społeczne
Kompetencje
kluczowe

Kompetencja
zawodowa

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.
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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.

17

INFORMACJA O ZAWODZIE – Asystent operatora obrazu 352102
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

Dalmierz

Urządzenie do elektronicznego lub optycznego
pomiaru odległości.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
https://arena.pl/blog/dalmierz
-co-to-jest
*dostęp:31.10.2018+

2

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/wydarz
enia,111,1691,0,1,Produkcjafilmowa-producentdefinicje.html
*dostęp: 31.10.2018+

3

Kanał filmowy

Miejsce, w którym w kamerze analogowej przesuwa
się taśma filmowa.

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

4

Kompendium

Ruchoma obudowa mocowana na przedniej części
kamery, osłaniająca obiektyw przed niepożądanym
działaniem światła oraz posiadająca szuflady na
filtry.

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

5

Loader

Osoba, która ładuje taśmę analogową do kamery
filmowej.

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

6

Matryca filmowa

Inaczej sensor; układ wielu elementów
światłoczułych umieszczonych na prostokącie
o różnych rozmiarach.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Schild W., Pehle T.:
Wideofilmowanie. Techniki
filmowania. Udźwiękowienie.
Montaż. Muza, Warszawa 1993
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7

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.

8

Ostrzyciel

Focus puller; osoba odpowiedzialna za prowadzenie
ostrości względem ruchu kamery do obiektu
filmowanego – istotnego (punktu – obrazu).

19

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Schild W., Pehle T.:
Wideofilmowanie. Techniki
filmowania. Udźwiękowienie.
Montaż. Muza, Warszawa 1993
Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
https://encenc.pl/asystentobrazu
*dostęp: 31.10.2018+

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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