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1. DANE IDENTYFIKACYJNE ZAWODU
1.1. Nazwa i kod zawodu (wg Klasyfikacji zawodów i specjalności)
Realizator światła 343912

1.2. Nazwy zwyczajowe zawodu



Oświetleniowiec.
Realizator oświetlenia.

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


3435 Other artistic and cultural associate professionals.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):


Sekcja R – Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją.

1.4. Notka metodologiczna, autorzy i eksperci opiniujący
Notka metodologiczna
Opis informacji o zawodzie opracowano na podstawie:
 analizy źródeł (akty prawne, klasyfikacje krajowe, międzynarodowe) oraz źródeł internetowych,
 analizy opisu zawodu zamieszczonego w wyszukiwarce opisów zawodów na Wortalu Publicznych
Służb Zatrudnienia,
 badań ankietowych prowadzonych w projekcie INFODORADCA+ w październiku 2018 r.,
 zebranych opinii od recenzentów, członków panelu ewaluacyjnego oraz zespołu ds. walidacji
i jakości informacji o zawodach.
Autorzy i eksperci opiniujący
Zespół Ekspercki:





Paweł Piotrowski – Ekspert niezależny, Gdańsk.
Natalia Siuda-Piotrowska – PBS sp. z o.o., Sopot.
Agnieszka Skowrońska – PBS sp. z o.o., Sopot.
Łukasz Wójcik – Fabryka Studio Łukasz Wójcik, Radom.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:






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

Recenzenci:



Artur Mosiołek – Openmedia, Jedlińsk.
Łukasz Pluta – Monolog Films, Pilawa.
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Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:



Grzegorz Sołtysiak – OPZZ, Warszawa.
Dariusz Tomczak – Zespół Szkół Elektrycznych, Białystok.

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

2. OPIS ZAWODU
2.1. Synteza zawodu
Realizator światła jest osobą odpowiedzialną za projekt i wdrożenie koncepcji oświetlenia planu
filmowego, studia telewizyjnego, estrady muzycznej lub sceny teatralnej.

2.2. Opis pracy i sposobu jej wykonywania
Opis pracy
Realizator światła wykonuje projekt oświetlenia zgodnie ze scenariuszem, dostosowując go do
dostępnej przestrzeni oraz jednostek oświetleniowych. Przygotowuje zapotrzebowanie na określone
jednostki oświetleniowe przy współpracy z reżyserem7, realizatorem obrazu, realizatorem
multimediów oraz kierownikiem danej produkcji.
Osoba pracująca w tym zawodzie kieruje montażem i ustawieniem jednostek oświetleniowych przy
współpracy z oświetleniową ekipą techniczną i realizatorem obrazu. Czuwa nad prawidłową pracą
technika oświetlenia i w razie potrzeby koryguje pracę/projekt.
Sposoby wykonywania pracy
Praca realizatora światła polega m.in. na:
 przygotowaniu dokumentacji/wizji lokalnej w miejscu realizacji oświetlenia,
 planowaniu produkcji widowiska, filmu lub programu telewizyjnego w zakresie oświetlenia,
 planowaniu oświetlenia danej przestrzeni, zgodnie z wymaganiami scenariusza,
 dobieraniu sposobów, rodzajów, koloru oraz kierunku oświetlenia,
 przygotowaniu zapotrzebowania technicznego jednostek świetlnych w konsultacji z realizatorem
obrazu i/lub reżyserem,
 wykonywaniu próby światła i korygowaniu błędów,
 nadzorowaniu właściwej realizacji światła w trakcie przedsięwzięcia.
Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2 Kompetencja
zawodowa.

2.3. Środowisko pracy (warunki pracy, maszyny i narzędzia pracy, zagrożenia, organizacja
pracy)
Warunki pracy
Miejsce pracy realizatora światła zależy od specyfiki obsługiwanego przedsięwzięcia. Może to być
zarówno otwarta przestrzeń, jak i pomieszczenie zamknięte, w tym pomieszczenia klimatyzowane.
Warunki pracy są bardzo zróżnicowane, czasem trudne – np. niesprzyjające warunki atmosferyczne
przy pracy w plenerze, bądź pomieszczenia o niskiej, bądź wysokiej temperaturze. Praca w zawodzie
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realizator światła często wymaga długotrwałego przebywania w hałasie. Jest to praca wykonywana
zarówno w pozycji stojącej, jak i w ruchu.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy
Realizator światła w działalności zawodowej wykorzystuje m.in.:
9
 konsoletę oświetleniową ,
 konstrukcje sceniczne,
1
2
3
 różne rodzaje lamp (np. wyładowcze , żarowe , LED ),
 filtry barwne,
 wytwornice dymu,
 przyłącza elektryczne,
 różnego rodzaju okablowanie,
 efekty pirotechniczne i laserowe,
 ekrany LED,
 łączność radiową,
 rzutniki / projektory multimedialne,
 luksomierz,
 woltomierz,
 kolorymetr,
 drabiny,
 podesty,
 statywy,
 podnośniki.
Organizacja pracy
Realizator światła ściśle współpracuje z innymi członkami zespołu twórczego przygotowującego
program telewizyjny czy widowisko, a zwłaszcza z reżyserem, operatorem filmowym4, scenografem8,
realizatorem telewizyjnym6, autorami widowiska czy programu. Kieruje również pracą pomocników,
a w przypadku większych przedsięwzięć telewizyjnych czy estradowych jest to nawet
kilkudziesięcioosobowy zespół.
Realizator świateł rzadko pracuje w regularnych godzinach, najczęściej zawód ten wymaga
elastyczności i dopasowania godzin i dni pracy do charakteru, terminu imprezy oraz organizacji prac
nad widowiskiem. Praca może być wykonywana w godzinach wieczornych i nocnych, także
w weekendy, może się wiązać z podróżami, w tym zagranicznymi.
Organizacja pracy wynika także z miejsca zatrudnienia. Realizator światła może być pracownikiem
etatowym telewizji, teatru lub agencji koncertowej (wówczas regularność godzin pracy jest większa),
jednak może też prowadzić własną działalność gospodarczą i przyjmować zlecenia o zróżnicowanej
specyfice.
Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka
Realizator światła w trakcie wykonywania obowiązków służbowych jest narażony w szczególności na:
 przeciążenia układu mięśniowo-kostnego z powodu wymuszonej pozycji ciała podczas
długotrwałej pracy w terenie oraz przy konsolecie i komputerze, przekładające się m.in. na
dolegliwości kręgosłupa, wady postawy,
 przeciążenia narządu wzroku spowodowane pracą z intensywnym, zmiennym światłem oraz
często gęstym dymem, pyłem i kurzem, wybuchami, powodujące: wady wzroku, podrażnienia
błony śluzowej oczu, ból, łzawienie oczu,
 obciążenia nerwowo-psychiczne spowodowane pracą pod presją czasu (stres, nerwica),

5

INFORMACJA O ZAWODZIE – Realizator światła 343912


ubytek słuchu spowodowany hałasem przekraczającym normy.

Intensywność pracy nie jest rozłożona równomiernie w ciągu doby oraz całego roku, co wpływa na
przemęczenie organizmu i w rezultacie może wywoływać choroby psychosomatyczne.
Do występujących w zawodzie chorób można zaliczyć m.in.:
 zwyrodnienia narządów ruchu,
 zwyrodnienia kręgosłupa,
 choroby związane ze stresem,
 choroby wzroku.

2.4. Wymagania psychofizyczne i zdrowotne
Wymagania psychofizyczne
Dla pracownika wykonującego zawód realizator światła ważne są:
w kategorii wymagań fizycznych
 sprawność narządu słuchu,
 sprawność narządu wzroku,
 sprawność narządów równowagi,
 sprawność układu mięśniowo-szkieletowego;
w kategorii sprawności sensomotorycznych
 koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 spostrzegawczość,
 ostrość słuchu,
 ostrość wzroku,
 rozróżnianie barw,
 zmysł równowagi,
 widzenie stereoskopowe (widzenie głębi umożliwiające ocenę odległości),
 zręczność rąk;
w kategorii sprawności i zdolności
 uzdolnienia artystyczne (twórcze),
 uzdolnienia techniczne,
 łatwość przechodzenia z jednej czynności do drugiej,
 podzielność uwagi,
 współdziałanie i współpraca w zespole (grupie),
 wyobraźnia przestrzenna,
 zdolność strategicznego myślenia;
w kategorii cech osobowościowych
 gotowość do pracy pod presją czasu,
 gotowość do pracy w różnych warunkach środowiskowych,
 gotowość do współdziałania,
 odpowiedzialność,
 cierpliwość,
 rzetelność i dokładność,
 samodzielność,
 wrażliwość estetyczna.
Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.3. Kompetencje społeczne; 3.4. Profil kompetencji kluczowych
dla zawodu.
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Wymagania zdrowotne
W zawodzie realizator światła wymagana jest sprawność układu kostno-mięśniowego, dobry wzrok
i słuch. Pod względem wydatku energetycznego praca w tym zawodzie należy do średnio ciężkich.
Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu są przede wszystkim wady wzroku, ale również
niesprawność kończyn górnych, w szczególności w zakresie zręczności rąk i palców oraz niesprawność
kończyn dolnych, uniemożliwiająca przemieszczanie się po terenie wymagającym oświetlenia.
WAŻNE:
O stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu orzeka lekarz medycyny pracy.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

2.5. Wykształcenie, tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane
do podjęcia pracy w zawodzie
Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie
Obecnie (2018 r.) do wykonywania zawodu realizator światła preferowane jest wykształcenie na
poziomie co najmniej szkoły średniej, np. w zawodzie pokrewnym asystent kierownika produkcji
filmowej/telewizyjnej.
Pracodawcy chętnie zatrudniają też osoby, które posiadają wykształcenie wyższe na kierunkach
związanych z techniką oświetlenia (np. organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej, realizacja obrazu
filmowego i telewizyjnego, czy w zakresie reżyserii światła).
Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie
W zawodzie realizator światła nie występują specyficzne wymagania w zakresie tytułów
zawodowych, kwalifikacji i uprawnień dla kandydata do pracy. Podjęcie pracy w zawodzie ułatwia
posiadanie:
- dyplomu potwierdzającego pełne kwalifikacje zawodowe w zawodzie pokrewnym asystent
kierownika produkcji filmowej/telewizyjnej, uzyskanego po zdaniu egzaminu organizowanego
przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne,
- świadectwa potwierdzającego ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zakresie
kwalifikacji ST.09 Przygotowanie i organizacja produkcji filmowej/telewizyjnej oraz zdanie
egzaminu organizowanego przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.
Dodatkowymi atutami przy zatrudnieniu realizatora światła mogą być między innymi:
 świadectwa / certyfikaty potwierdzające dodatkowe kompetencje przydatne do pracy
w zawodzie realizator światła, np. w zakresie produkcji filmowej, czy organizacji imprez
masowych,
 uprawnienia elektryczne (np. uprawnienia SEP do 1 kV),
 znajomość języka obcego na poziomie komunikatywnym (najczęściej poszukiwany język
angielski).
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
W ramach rozwoju zawodowego realizator światła może:
 obrać ścieżkę specjalistyczną i przy odpowiednim poziomie doświadczenia awansować na
specjalistę / eksperta ds. realizacji światła,
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obrać ścieżkę kierowniczą i awansować na stanowisko np. lidera zespołu, koordynatora
oświetleniowych efektów specjalnych,
założyć własną działalność gospodarczą i świadczyć usługi oprawy wizualnej i oświetlenia.

Możliwości potwierdzania kompetencji
Obecnie (2018 r.) w zawodzie realizator światła nie ma możliwości potwierdzania kompetencji
zawodowych w edukacji formalnej oraz pozaformalnej.
Przystępując do egzaminu przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną (także w trybie eksternistycznym),
możliwe jest potwierdzanie kompetencji przydatnej do wykonywania zawodu realizator światła:
ST.09 Przygotowanie i organizacja produkcji filmowej/telewizyjnej, ujętej w podstawie programowej
dla zawodu asystent kierownika produkcji filmowej/telewizyjnej.
Potwierdzenie kompetencji uzyskanych w toku studiów wyższych na kierunkach związanych
z techniką oświetlenia stanowi dyplom ukończenia właściwych uczelni.
Inną formą potwierdzenia kompetencji jest uzyskanie dyplomów / wyróżnień w konkursach
branżowych.
Więcej informacji można uzyskać w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl oraz
Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

2.7. Zawody pokrewne
Osoba zatrudniona w zawodzie realizator światła może rozszerzać swoje kompetencje zawodowe
w zawodach pokrewnych:
Nazwa zawodu pokrewnego
zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności
Asystent kierownika produkcji filmowej/telewizyjnej
Kierownik planu filmowego
Oświetlacz filmowy
Pirotechnik

S

Kod zawodu
343902
343907
343909
343910

3. ZADANIA ZAWODOWE I WYMAGANE KOMPETENCJE
3.1. Zadania zawodowe
Pracownik w zawodzie realizator światła wykonuje różnorodne zadania, do których należą
w szczególności:
Z1 Opracowanie scenariusza światła.
Z2 Sporządzanie dokumentacji programu telewizyjnego, widowiska na podstawie scenariusza.
Z3 Ustawianie i montowanie świateł z uwzględnieniem wymagań artystycznych.
Z4 Realizowanie efektów świetlnych w zależności od wymogów i potrzeb różnych rodzajów
programów.
Z5 Udział w dokrętkach i dogrywkach stanowiących element programu.

3.2. Kompetencja zawodowa Kz1: Opracowywanie i realizacja techniczna oświetlenia
w produkcji filmowej i telewizyjnej
Kompetencja zawodowa Kz1: Opracowywanie i realizacja techniczna oświetlenia w produkcji
filmowej i telewizyjnej obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, do realizacji których
wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.
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Z1 Opracowanie scenariusza światła
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:









Potrzebę i zasady współpracy z reżyserem,
realizatorem programu i scenografem na etapie
planowania pracy nad efektami świetlnymi;
Znaczenie scenariusza produkcji filmowej lub
telewizyjnej w odniesieniu do scenariusza
oświetlenia;
Zasady tworzenia scenariusza oświetlenia na
planie filmowym i telewizyjnym.




Planować pracę nad efektami świetlnymi na
planie filmowym i telewizyjnym zgodnie
z ogólnie przyjętymi zasadami, we współpracy
reżyserem, scenografem i realizatorem
programu;
Interpretować scenariusz przedsięwzięcia,
do którego ma powstać oświetlenie;
Tworzyć scenariusz oświetlenia na podstawie
ustaleń z reżyserem, realizatorem programu
i scenografem oraz z uwzględnieniem
scenariusza danego przedsięwzięcia.

Z2 Sporządzanie dokumentacji programu telewizyjnego, widowiska na podstawie scenariusza
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:








Zasady sporządzania dokumentacji technicznej
dla pracy nad efektami świetlnymi
w przedsięwzięciu filmowym lub telewizyjnym;
Zasady posługiwania się różnymi technikami
oświetlenia;
Zasady pracy na planie filmowym lub
telewizyjnym.




Sporządzać dokumentację techniczną na
potrzeby realizacji oświetlenia w produkcji
filmowej lub telewizyjnej;
Posługiwać się różnymi technikami oświetlenia
(w tym źródło światła, kierunek, jakość);
Dostosować się do zasad pracy na planie
filmowym lub telewizyjnym.

Z3 Ustawianie i montowanie świateł z uwzględnieniem wymagań artystycznych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:
















Zasady współpracy z ekipą telewizyjną, filmową,
teatralną, estradową itp.;
Zasady planowania pracy na planie telewizyjnym
i realizacji scenicznej oraz poruszania się po
terenie realizacji;
Zasady ustawiania świateł na podstawie
dokumentacji technicznej;
Zasady
przechowywania
sprzętu
oświetleniowego;
Procedury
zastosowania
sprzętu
oświetleniowego w studio lub na scenie;
Zasady zabezpieczania sprzętu przed innymi
osobami;
Zasady montażu sprzętu oświetleniowego;
Instrukcję obsługi urządzeń oświetleniowych;
Przepisy BHP i ppoż. podczas ustawiania świateł
na scenie;
Zasady doboru środków technicznych (rodzaj
lampy, filtry barwne) w zależności od warunków
lokalizacji.
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Współpracować z ekipą telewizyjną, filmową,
teatralną, estradową w sposób profesjonalny i
efektywny;
Planować pracę przy przedsięwzięciach
artystycznych zgodnie z przyjętymi zasadami
poruszania się po terenie realizacji;
Ustawiać światła na podstawie dokumentacji
technicznej;
Dbać o właściwe składowanie, konserwację, stan
techniczny oświetlenia;
Stosować sprzęt oświetleniowy zgodnie
z procedurami;
Rozmieszczać źródła oświetlenia w studio lub na
scenie;
Montować sprzęt oświetleniowy w sposób
zapewniający właściwą jakość oświetlenia oraz
bezpieczeństwa otoczenia;
Dobierać parametry środków technicznych do
warunków lokalizacji.
Obsługiwać urządzenia oświetleniowe zgodnie
z ich instrukcją obsługi oraz z zachowaniem
przepisów BHP i ppoż.
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Z4 Realizowanie efektów świetlnych w zależności od wymogów i potrzeb różnych rodzajów
programów
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:









Metody uzyskiwania efektów świetlnych;
Programy do wykonywania efektów świetlnych;
Metody dokonywania korekt światła;
Schematy podłączeń oświetlenia;
Zasady i przepisy BHP, ppoż. i ochrony
środowiska podczas realizacji efektów
świetlnych.








Realizować efekty świetlne z wykorzystaniem
różnych metod, z uwzględnieniem wymogów
i potrzeb różnych rodzajów programów;
Obsługiwać oprogramowanie służące do
profesjonalnego wykonywania efektów
świetlnych;
Odczytywać schematy podłączeń oświetlenia;
Realizować efekty świetlne zgodnie z przepisami
BHP, ppoż. i ochrony środowiska;
5
Zapisywać presety ustawień światła;
Dokonywać korekt światła m.in. przestawiania
i przemieszczania świateł.

Z5 Udział w dokrętkach i dogrywkach stanowiących element programu
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:








Zasady realizacji przedsięwzięć artystycznych;
Oczekiwania zespołu realizującego program
w odniesieniu do dokrętek oraz dogrywek;
Wytyczne dotyczące parametrów urządzeń
oświetleniowych (np. dotyczących trwałości
źródeł światła).





Przestrzegać zasad realizacji przedsięwzięć
artystycznych;
Dostosować warunki oświetleniowe do
bieżących potrzeb zespołu realizującego
program;
Zapewniać ciągłość pracy urządzeń świetlnych
w sytuacjach wykraczających poza wcześniej
ustalone plany.

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









Ponoszenia odpowiedzialności za skutki podejmowanych działań w zakresie ustalania strategii
działania, jak i w czasie realizowania oświetlenia w produkcji filmowej, telewizyjnej, teatralnej,
estradowej itp.
Podejmowania współdziałania z innymi podmiotami podczas realizacji zadań związanych
z realizacją oświetlenia w programie telewizyjnym, spektaklu teatralnym, widowisku
estradowym, reklamie lub na koncercie.
Podejmowania działań na rzecz usprawniania organizacji pracy podczas realizacji przedsięwzięcia
artystycznego.
Kierowania się zasadami etyki zawodowej, w tym przyjętymi w branży zasadami pracy na planie
filmowym lub scenie.
Podnoszenia własnych kompetencji zawodowych w kontekście nowych trendów i technik
realizacji światła.
Funkcjonowania samodzielnie lub w zespole w różnych miejscach i na stanowiskach pracy
właściwych dla branży estradowej.
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3.4. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu
Pracownik powinien mieć zdolność właściwego wykonywania zadań zawodowych i predyspozycje
do rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych.
Zostały one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla
zawodu realizator światła.
Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania internetu
Umiejętności matematyczne
Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania
Sprawność motoryczna
Planowanie i organizowanie pracy
Wywieranie wpływu/przywództwo
Komunikacja ustna
Współpraca w zespole
Rozwiązywanie problemów

0

1

2

3

4

5

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu realizator światła

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

3.5. Powiązanie kompetencji zawodowych z opisami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji
oraz Sektorowej Ramy Kwalifikacji
Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie realizator światła nawiązują do opisów poziomów
Polskiej Ramy Kwalifikacji.
Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny
dla przygotowania (lub aktualizacji) opisów kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu
Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:
 Zintegrowany System Kwalifikacji: https://www.kwalifikacje.gov.pl
 Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji: https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

4. ODNIESIENIE DO SYTUACJI ZAWODU NA RYNKU PRACY I MOŻLIWOŚCI
DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie
Realizator światła może się ubiegać o pracę m.in. w:
 teatrze,
 operze,
 studiu telewizyjnym,
 firmie produkującej reklamy,
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firmie obsługującej wydarzenia estradowe.

Zazwyczaj obsługą estrady zajmują się kompleksowo firmy nagłośnieniowo-oświetleniowe.
Wielu realizatorów światła pracuje także jako tzw. freelancerzy – osoby do wynajęcia na konkretne
wydarzenie, na podstawie umowy o dzieło lub samozatrudnienia.
Zawód realizator oświetlenia jest zawodem niszowym. Zapotrzebowanie na osoby pracujące w tym
zawodzie jest relatywnie stałe i w najbliższym czasie nie należy się spodziewać większych zmian
w tym zakresie.
WAŻNE:
Zachęcamy do sprawdzenia dostępnych ofert pracy w Centralnej Bazie Ofert Pracy:
http://oferty.praca.gov.pl
Natomiast aktualizacje informacji o możliwościach zatrudnienia w zawodzie, przyszłe zapotrzebowanie na
dany zawód na rynku pracy oraz dodatkowe informacje można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł
danych.
Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:
Ranking (monitoring) zawodów deficytowych i nadwyżkowych:
http://mz.praca.gov.pl
https://www.gov.pl/web/rodzina/zawody-deficytowe-zrownowazone-i-nadwyzkowe
Barometr zawodów: https://barometrzawodow.pl
Wojewódzkie obserwatoria rynku pracy:
Mazowieckie – http://obserwatorium.mazowsze.pl
Małopolskie – https://www.obserwatorium.malopolska.pl
Lubelskie – http://lorp.wup.lublin.pl
Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi – http://obserwatorium.wup.lodz.pl
Pomorskie – http://www.porp.pl
Opolskie – http://www.obserwatorium.opole.pl
Wielkopolskie – http://www.obserwatorium.wup.poznan.pl
Zachodniopomorskie – https://www.wup.pl/pl/dla-instytucji/zachodniopomorskie-obserwatorium-rynkupracya
Podlaskie – http://www.obserwatorium.up.podlasie.pl
Zielona Linia. Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia:
http://zielonalinia.gov.pl
Portal Prognozowanie Zatrudnienia:
www.prognozowaniezatrudnienia.pl
Portal EU Skills Panorama:
http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en
Europejski portal mobilności zawodowej EURES:
https://eures.praca.gov.pl
https://ec.europa.eu/eures/public/pl/homepage

4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach
zawodu
Kształcenie
Obecnie (2018 r.) w ramach systemu kształcenia zawodowego w Polsce nie przygotowuje się
kandydatów do pracy w zawodzie realizator światła.
Kształcenie w zawodzie (szkolnym) pokrewnym asystent kierownika produkcji filmowej/telewizyjnej
oferują dwuletnie szkoły policealne.
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Możliwe jest również uczestnictwo w kwalifikacyjnych kursach zawodowych (dla dorosłych)
w ramach kwalifikacji ST.09 Przygotowanie i organizacja produkcji filmowej/telewizyjnej, które mogą
prowadzić:
 publiczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe,
 niepubliczne szkoły posiadające uprawnienia szkół publicznych, prowadzące kształcenie
zawodowe,
 publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego,
ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego,
 instytucje rynku pracy prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową,
 podmioty prowadzące działalność oświatową na podstawie ustawy Prawo przedsiębiorców.
Kwalifikację ST.09 Przygotowanie i organizacja produkcji filmowej/telewizyjnej (również w trybie
eksternistycznym) potwierdzają Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.
Osoby, które uzyskały powyższą kwalifikację, mają możliwość otrzymania suplementu Europass
(w języku polskim i angielskim), wydawanego na prośbę zainteresowanego przez Okręgowe Komisje
Egzaminacyjne (do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe), co ma istotne znaczenie
w przypadku poszukiwania pracy za granicą.
Kompetencje przydatne do wykonywania zawodu realizator oświetlenia można uzyskać studiując
w szkołach wyższych (szkoły filmowe) – na kierunkach związanych z techniką oświetlenia bądź
realizacji produkcji filmowych, teatralnych, telewizyjnych.
Szkolenie
Szkolenia dla osób wykonujących zawód realizator oświetlenia oferują:
 dostawcy urządzeń oświetleniowych,
 instytucje funkcjonujące na rynku specjalistycznych usług szkoleniowych.
Tematyka szkoleń może dotyczyć nowych technik oświetlenia, oprogramowania służącego
profesjonalnemu wykonywaniu efektów świetlnych.
Organizatorzy tych szkoleń poświadczają uzyskane przez uczestników kompetencje stosownymi
certyfikatami/zaświadczeniami.
WAŻNE:
Więcej informacji o instytucjach oferujących kształcenie, szkolenie i/lub walidację kompetencji w ramach
zawodu można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.
Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:
Szkolnictwo wyższe:
www.wybierzstudia.nauka.gov.pl
Szkolnictwo zawodowe:
https://www.ore.edu.pl/category/ksztalcenie-zawodowe-i-ustawiczne
http://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod
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
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4.3. Zarobki osób wykonujących dany zawód/daną grupę zawodów
Obecnie (2018 r.) wynagrodzenie osób pracujących w zawodzie realizatora światła zazwyczaj waha
się w granicach od 4000 zł do 20000 zł brutto miesięcznie. Wysokość zarobków jest uzależniona m.in.
od:
 rodzaju przedsięwzięcia artystycznego i jego budżetu,
 miejsca zatrudnienia (pracodawcy),
 wielkości miasta,
 stażu pracy,
 doświadczenia zawodowego,
 wykształcenia i umiejętności.
WAŻNE:
Zarobki osób wykonujących dany zawód/grupę zawodów są orientacyjne i mogą szybko stracić aktualność.
Dlatego na bieżąco należy sprawdzać, jakie zarobki oferuje rynek pracy, korzystając z polecanych źródeł
danych.
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 realizatora światła możliwe jest zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami.
Warunkiem niezbędnym jest identyfikacja indywidualnych barier i dostosowanie technicznych
i organizacyjnych warunków środowiska oraz stanowiska pracy do potrzeb zatrudnienia osób
z dysfunkcją narządu słuchu (03-L), pod warunkiem, że niepełnosprawność ta jest możliwa do
skorygowania za pomocą aparatów słuchowych.
Niepełnosprawność kandydata do tego zawodu nie może wpływać na skuteczny kontakt
interpersonalny, komunikację oraz funkcje poznawcze.
WAŻNE
Decyzja o zatrudnieniu osoby z jakimkolwiek rodzajem niepełnosprawności może być podjęta wyłącznie po
indywidualnej konsultacji z lekarzem medycyny pracy.

5. ODNIESIENIE DO EUROPEJSKIEJ KLASYFIKACJI
UMIEJĘTNOŚCI/KOMPETENCJI, KWALIFIKACJI I ZAWODÓW (ESCO)
Europejska klasyfikacja umiejętności/kompetencji, kwalifikacji i zawodów (European
Skills/Competences, Qualifications and Occupations – ESCO) jest narzędziem łączącym rynek edukacji
z rynkiem pracy. ESCO jest częścią strategii „Europa 2020”. W klasyfikacji określono i uszeregowano
umiejętności, kompetencje, kwalifikacje i zawody istotne dla unijnego rynku pracy oraz kształcenia
i szkolenia. Tworzenie europejskiego rynku pracy, a w przyszłości wspólnego obszaru kształcenia
ustawicznego wymaga, aby zdobywane przez jednostki umiejętności oraz kwalifikacje były zrozumiałe
oraz łatwo porównywalne między krajami, a także – by promowały mobilność wśród pracowników.
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Obecnie (2018 r.) klasyfikacja ESCO jest dostępna w 27 językach (w 24 językach UE, islandzkim,
norweskim i arabskim) za pośrednictwem platformy ESCO:
https://ec.europa.eu/esco/portal/home
Klasyfikacja ESCO została oparta na trzech filarach i pokazuje w sposób systematyczny relacje między
nimi:
• Zawody: https://ec.europa.eu/esco/portal/occupation
• Umiejętności/Kompetencje: https://ec.europa.eu/esco/portal/skill
• Kwalifikacje: https://ec.europa.eu/esco/portal/qualification

6. ŹRÓDŁA DODATKOWYCH INFORMACJI O ZAWODZIE
Podstawowe regulacje prawne:
Stan prawny na dzień: 31.10.2018 r.










Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.
986, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.
1870).
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.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych
warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
(Dz. U. poz. 1663).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy
programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. poz. 860, z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji
zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. poz. 622, z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 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).

Literatura branżowa:






Borys-Damięcka B.: Zasady realizacji audycji telewizyjnych. Ośrodek Szkolenia i Analiz
Programowych TVP S.A., Warszawa 1996.
Hess A.: Ekspozycja. Sekrety doskonałego naświetlania. Helion, Gliwice 2011.
Keller M.: Fascynujące Światło. Oświetlenie w teatrze i na estradzie. LTT Sp. z o.o., Warszawa
2013.
London B., Upton J., Stone J.: Almanach fotografii. Wydanie X. Helion, Gliwice 2011.
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
szkoleń: ftp://kwalifikacje.praca.gov.pl
Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy: https://www.ciop.pl
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Informator dotyczący egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie Asystent kierownika
produkcji filmowej/telewizyjnej:
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/informatory/formula_2017/343902.pdf
Portal Asystent BHP: https://asystentbhp.pl
Projekt Zintegrowany System Kwalifikacji: http://kwalifikacje.edu.pl
Standardy orzecznictwa lekarskiego ZUS: http://www.zus.pl/lekarze/publikacje/standardyorzecznictwa-lekarskiego-zus
Wyszukiwarka opisów zawodów: http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/klasyfikacjazawodow-i-specjalnosci/wyszukiwarka-opisow-zawodow

7. SŁOWNIK POJĘĆ
7.1. Definicje powiązane z opisem informacji o zawodzie (zawodoznawcze)
Nazwa pojęcia

Definicja pojęcia

Awans zawodowy

Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje awansu – pionowy oraz poziomy. Awans pionowy
oznacza zmianę stanowiska na wyższe w hierarchii przedsiębiorstwa/organizacji oraz przyznanie
wyższego wynagrodzenia i poszerzenie uprawnień, np. awans polegający na osiągnięciu
wyższego stopnia wymagań formalnych w policji, w wojsku, mianowanie na wyższy stopień –
awans nauczycielski. Awans poziomy oznacza zmianę stanowiska niepociągającą za sobą zmiany
pozycji pracownika w hierarchii firmy, np. objęcie dodatkowego stanowiska przez pracownika,
powierzenie nowych zadań, rozszerzenie uprawnień i zakresu podejmowanych decyzji.

Czynności
zawodowe

Są to działania podejmowane w ramach zadania zawodowego i dające efekt w postaci realizacji
celu przewidzianego w zadaniu zawodowym.

Edukacja formalna

Kształcenie realizowane przez publiczne i niepubliczne szkoły oraz inne podmioty systemu
oświaty, uczelnie oraz inne podmioty systemu szkolnictwa wyższego w ramach programów, które
prowadzą do uzyskania kwalifikacji pełnych oraz kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów
podyplomowych (zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym) albo kwalifikacje w zawodzie
(zgodnie z przepisami oświatowymi).

Edukacja
pozaformalna

Kształcenie i szkolenie realizowane w ramach programów, które nie prowadzą do uzyskania
kwalifikacji pełnych lub kwalifikacji właściwych dla edukacji formalnej.

Efekty uczenia się

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

Europejskie Ramy
Kwalifikacji (ERK)

Przyjęta w Unii Europejskiej struktura i opis poziomów kwalifikacji umożliwiająca porównanie
kwalifikacji uzyskiwanych w różnych państwach. W ERK wyróżniono 8 poziomów kwalifikacji
opisywanych za pomocą efektów uczenia się (wiedza, umiejętności i kompetencje). ERK stanowi
układ odniesienia do krajowych ram kwalifikacji, w tym do PRK.

Kody
niepełnosprawności

Są symbolami rodzaju schorzenia, które ma decydujący wpływ na to, do jakich prac osoba
niepełnosprawna może być kierowana, a do jakich nie powinna ze względu na jej zdrowie
i skuteczność pracy na danym stanowisku. Podstawowe kody niepełnosprawności:
01-U upośledzenie umysłowe,
02-P choroby psychiczne,
03-L zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu,
04-O choroby narządu wzroku,
05-R upośledzenie narządu ruchu,
06-E epilepsja,
07-S choroby układu oddechowego i krążenia,
08-T choroby układu pokarmowego,
09-M choroby układu moczowo-płciowego,
10-N choroby neurologiczne,
11-I inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby
zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego,
12-C całościowe zaburzenia rozwojowe.
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Kompetencje
społeczne

Jest to rozwinięta w toku uczenia się zdolność kształtowania własnego rozwoju oraz
autonomicznego i odpowiedzialnego uczestniczenia w życiu zawodowym i społecznym,
z uwzględnieniem etycznego kontekstu własnego postępowania.

Kompetencje
kluczowe

Są to kompetencje (połączenie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych) integracji
społecznej i zatrudnienia potrzebne w życiu zawodowym i pozazawodowym oraz do bycia
aktywnym obywatelem. Na potrzeby opracowania informacji o zawodach wyróżniono
9 kompetencji, które zostały wybrane i pogrupowane ze zbioru 15 kompetencji kluczowych
wyodrębnionych w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − Projekt PIAAC
prowadzonym cyklicznie przez OECD.
Jest to układ wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych do wykonywania,
w ramach wydzielonego zakresu pracy w zawodzie zestawu zadań zawodowych. Posiadanie jednej
lub kilku kompetencji zawodowych powinno umożliwić zatrudnienie na co najmniej jednym
stanowisku pracy w zawodzie.

Kompetencja
zawodowa

Kwalifikacja

Oznacza zestaw efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych
nabytych w edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez uczenie się nieformalne,
zgodnych z ustalonymi dla danej kwalifikacji wymaganiami, których osiągnięcie zostało
sprawdzone w procesie walidacji oraz formalnie potwierdzone przez uprawniony podmiot
certyfikujący. W Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji wyodrębniono 4 rodzaje kwalifikacji: pełne,
cząstkowe, rynkowe i uregulowane.

Polska Rama
Kwalifikacji (PRK)

Opis ośmiu wyodrębnionych w Polsce poziomów kwalifikacji odpowiadających odpowiednim
poziomom Europejskich Ram Kwalifikacji sformułowany za pomocą ogólnych charakterystyk
efektów uczenia się dla kwalifikacji na poszczególnych poziomach ujętych w kategoriach wiedzy,
umiejętności i kompetencji społecznych.

Potwierdzanie
kompetencji

Jest to proces polegający na sprawdzeniu, czy kompetencje wymagane dla danej kwalifikacji
zostały osiągnięte. Terminy o podobnym znaczeniu: „walidacja”, „egzaminowanie”. Proces ten
prowadzi do certyfikacji − wydania przez upoważnioną instytucję „dyplomu”, „świadectwa”,
„certyfikatu”.

Sektorowa Rama
Kwalifikacji (SRK)

Opis poziomów kwalifikacji funkcjonujących w danym sektorze lub branży; poziomy Sektorowych
Ram Kwalifikacji odpowiadają odpowiednim poziomom Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Sprawności
sensomotoryczne

Są to sprawności związane z funkcjonowaniem narządów zmysłów (wzroku, słuchu, smaku,
powonienia, dotyku) oraz narządu ruchu (sprawność rąk, precyzja ruchów rąk, sprawność nóg,
koordynacja wzrokowo-ruchowa itp.).

Stanowisko pracy

Jest to miejsce pracy w strukturze organizacyjnej, np. przedsiębiorstwa, instytucji, organizacji,
w ramach którego pracownik wykonuje zadania zawodowe stale lub okresowo. Do prawidłowego
wykonywania zadań na danym stanowisku pracy konieczne jest posiadanie wiedzy, umiejętności
oraz kompetencji społecznych właściwych dla kompetencji zawodowych wyodrębnionych
w zawodzie.

Tytuł zawodowy

Jest przyznawany osobie, która udowodniła, że posiada określony zasób wiedzy i umiejętności
potrzebny do wykonywania danego zawodu. W niektórych grupach zawodowych (technicy,
lekarze, rzemieślnicy) istnieją ustawowo zadekretowane nazwy i hierarchie tych tytułów, podczas
gdy w innych nie ma takich systemów. Przykładowo tytuły zawodowe uzyskiwane w szkołach
i placówkach oświaty to: robotnik wykwalifikowany i technik, w rzemiośle: uczeń, czeladnik, mistrz,
w kulturze fizycznej: trener, instruktor, menedżer sportu.

Umiejętności

Jest to przyswojona w procesie uczenia się zdolność do wykonywania zadań i rozwiązywania
problemów właściwych dla dziedziny uczenia się lub działalności zawodowej.

Uprawnienia
zawodowe

Oznaczają posiadanie prawa do wykonywania czynności zawodowych (zawodu), do których dostęp
jest ograniczony poprzez przepisy prawne przewidujące konieczność posiadania odpowiedniego
wykształcenia, spełnienia wymagań kwalifikacyjnych lub innych dodatkowych wymagań.

Uczenie się
nieformalne

Uzyskiwanie efektów uczenia się poprzez różnego rodzaju aktywność poza edukacją formalną
i edukacją pozaformalną, w tym poprzez samouczenie się i doświadczenie uzyskane w pracy.

Walidacja

Oznacza sprawdzenie, czy osoba ubiegająca się o nadanie określonej kwalifikacji, niezależnie od
sposobu uczenia się (edukacja formalna, pozaformalna i uczenie się nieformalne) tej osoby,
osiągnęła wyodrębnioną część lub całość efektów uczenia się wymaganych dla tej kwalifikacji.

Wiedza

Jest to zbiór opisów obiektów i faktów, zasad, teorii oraz praktyk przyswojonych w procesie
uczenia się, odnoszących się do dziedziny uczenia się lub działalności zawodowej.
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Wykształcenie

Oznacza rezultat procesu kształcenia w zakresie ogólnym i specjalistycznym charakteryzowany na
podstawie:
 poziomu wykształcenia odpowiadającego poziomowi ukończonej szkoły (np. wykształcenie:
podstawowe, gimnazjalne, ponadpodstawowe, ponadgimnazjalne, czeladnicze, policealne,
wyższe (pierwszy, drugi i trzeci stopień),
 profilu wykształcenia (ukończonej szkoły) lub dziedziny wykształcenia (kierunek lub kierunek
i specjalność ukończonej szkoły wyższej lub wyższej szkoły zawodowej).

Zadanie zawodowe

Jest to logiczny wycinek lub etap pracy w ramach zawodu o wyraźnie określonym początku i końcu
wykonywany na stanowisku pracy. Na zadanie zawodowe składa się układ czynności zawodowych
powiązanych jednym celem, kończący się określonym wytworem, usługą lub istotną decyzją.
W wyniku podziału pracy każdy zawód różni się wykonywanymi zadaniami, na które składają się
czynności zawodowe.
Jest to zbiór zadań zawodowych wyodrębnionych w wyniku społecznego podziału pracy,
wykonywanych przez poszczególne osoby i wymagających odpowiednich kwalifikacji i kompetencji
(wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych), zdobytych w wyniku kształcenia lub praktyki.
Wykonywanie zawodu stanowi źródło utrzymania.

Zawód

Zintegrowany
System Kwalifikacji
(ZSK)

Wyodrębniona część Krajowego Systemu Kwalifikacji, w której obowiązują określone w ustawie
standardy opisywania kwalifikacji oraz przypisywania poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji do
kwalifikacji, zasady włączania kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i ich
ewidencjonowania w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji (ZRK), a także zasady i standardy
certyfikowania kwalifikacji oraz zapewniania jakości nadawania kwalifikacji.
Informacje o ZSK są dostępne pod adresem: https://www.kwalifikacje.gov.pl

Zintegrowany
Rejestr Kwalifikacji
(ZRK)

Rejestr publiczny prowadzony w systemie teleinformatycznym ewidencjonujący kwalifikacje
włączone do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Informacje o ZRK są dostępne pod adresem:
https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

7.2. Definicje związane z wykonywaniem zawodu (branżowe)
Lp.

Nazwa pojęcia

Definicja

Źródło

1

Lampy wyładowcze

Lampy, które świecą poprzez wyładowania
elektryczne w oparach metali (najczęściej rtęci) lub
gazów (najczęściej argonu, neonu). W zależności od
typu lampy, jej bańka może być pokryta
luminoforem (specjalna farba, która zamienia
niewidzialne promieniowanie elektromagnetyczne
na widzialne).

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
https://www.ciop.pl/CIOPPortal
WAR/appmanager/ciop/pl?_nfp
b=true&_pageLabel=P3000183
1335539182278&html_tresc_ro
ot_id=23200&html_tresc_id=23
218&html_klucz=19558&html_
klucz_spis=
[dostęp: 31.10.2018]

2

Lampy żarowe

Lampy o temperaturowym wytwarzaniu światła, są
to źródła światła, w których do wytwarzania
strumienia świetlnego używany jest drut (kiedyś był
to grafit, dzisiaj stosuje się wolfram), który dzięki
przepływowi prądu elektrycznego rozgrzewa się,
wytwarzając energię świetlną.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
https://www.ciop.pl/CIOPPortal
WAR/appmanager/ciop/pl?_nfp
b=true&_pageLabel=P3000183
1335539182278&html_tresc_ro
ot_id=23200&html_tresc_id=23
218&html_klucz=19558&html_
klucz_spis=
[dostęp: 31.10.2018]
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3

LED

Dioda elektroluminescencyjna (LED) - mechanizm
generowania światła (fotonów) oparty jest na
zjawisku elektroluminescencji. Jest to zjawisko
przejścia elektronu ze stanu wzbudzonego do stanu
podstawowego.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki
https://www.ciop.pl/CIOPPortal
WAR/appmanager/ciop/pl?_nfp
b=true&_pageLabel=P3000183
1335539182278&html_tresc_ro
ot_id=23200&html_tresc_id=23
218&html_klucz=19558&html_
klucz_spis=
[dostęp: 31.10.2018]

4

Operator filmowy

Operator zdjęć, kierownik zdjęć, reżyser obrazu,
autor zdjęć, operator obrazu. Osoba będąca szefem
zespołu fotograficzno-operatorskiego,
odpowiedzialna za wszystko, co wiąże się z obrazem.
Ustala z reżyserem i scenografem kompozycję
plastyczną kadru, oświetlenia i rodzaje stosowanych
planów filmowych. Inaczej.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Wyszukiwarka opisów
zawodów:
http://psz.praca.gov.pl/rynekpracy/bazy-danych/klasyfikacjazawodow-ispecjalnosci/wyszukiwarkaopisow-zawodow
[dostęp: 31.10.2018]

5

Presety

Ustawienie wstępne może odnosić się do czegoś
ustalonego wcześniej lub ustawione jako domyślne
w danym urządzeniu.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Borys-Damięcka B.: Zasady
realizacji audycji telewizyjnych.
Ośrodek Szkolenia i Analiz
Programowych TVP S.A.,
Warszawa 1996

6

Realizator
telewizyjny

Osoba zajmująca się organizacją działań twórczych
mających na celu powstanie przekazu
audiowizualnego. Uczestniczy w pracach nad
scenariuszem, scenopisem, odpowiada za kosztorys,
wybór miejsc i czas realizacji. Konsultuje projekty i
wykonanie scenografii.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Wyszukiwarka opisów
zawodów:
http://psz.praca.gov.pl/rynekpracy/bazy-danych/klasyfikacjazawodow-ispecjalnosci/wyszukiwarkaopisow-zawodow
[dostęp: 31.10.2018]

7

Reżyser

Autor dzieła scenicznego lub filmowego
odpowiedzialny za jego całokształt, inicjator
spektaklu teatralnego, filmu, widowiska muzycznego
bądź estradowego. Tworzy koncepcję artystyczną
sztuki, kieruje aktorami.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Wyszukiwarka opisów
zawodów:
http://psz.praca.gov.pl/rynekpracy/bazy-danych/klasyfikacjazawodow-ispecjalnosci/wyszukiwarkaopisow-zawodow
[dostęp: 31.10.2018]

8

Scenograf

Artysta plastyk projektujący scenografię
i nadzorujący jej realizację. Do jego zadań należy
zorganizowanie przestrzeni scenicznej (dekoracje),
zaprojektowanie kostiumów, rekwizytów oraz
wszystkich obiektów znajdujących się na scenie,
czasami także oświetlenia.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
http://encyklopediateatru.pl/ha
sla/263/scenograf
[dostęp: 31.10.2018]
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9

Konsoleta
oświetleniowa

Pulpit realizatora światła, pozwalający na zdalną
obsługę poszczególnych jednostek oświetleniowych.

20

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Borys-Damięcka B.: Zasady
realizacji audycji telewizyjnych.
Ośrodek Szkolenia i Analiz
Programowych TVP S.A.,
Warszawa 1996

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.

ISBN 978-83-7789-495-8 [407]

