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1. DANE IDENTYFIKACYJNE ZAWODU
1.1. Nazwa i kod zawodu (wg Klasyfikacji zawodów i specjalności)
Charakteryzator 514201

1.2. Nazwy zwyczajowe zawodu





Kostiumograf.
Makijażysta.
Stylista.
Wizażysta.

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


5142 Beauticians and related workers.

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 marcu 2019 r.,
 zebranych opinii od recenzentów, członków panelu ewaluacyjnego oraz zespołu ds. walidacji
i jakości informacji o zawodach.
Autorzy i eksperci opiniujący
Zespół Ekspercki:




Robert Będziński – Doradca Consultants Ltd. sp. z o.o., Gdynia.
Marzena Blokus – Zakład Perukarski – Fryzjerstwo Marzena Blokus, Wejherowo.
Magdalena Różalska – Usługi fryzjersko-perukarskie Magdalena Różalska, Gdynia.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:





Sebastian Bieszke – Doradca Consultants Ltd. sp. z o.o., Gdynia.
Wojciech Gostomski – Doradca Consultants Ltd. sp. z o.o., Gdynia.
Joanna Gralak-Merchel – Doradca Consultants Ltd. sp. z o.o., Gdynia.
Krzysztof Symela – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.

Recenzenci:



Anna Węgrzynowicz – Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, Warszawa.
Anna Żuk – ATELIER Salon Fryzjersko-Kosmetyczny Teresa Osuch, Gdynia.
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Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:



Janusz Figurski – Ekspert niezależny, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., Katowice.
Katarzyna Plichta – Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Gdyni, Gdynia.

Data (rok) opracowania opisu informacji o zawodzie: 2019 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
Charakteryzator zajmuje się zmianą wyglądu osób występujących w produkcjach telewizyjnych,
filmowych czy teatralnych nadając ich twarzy oraz sylwetce cech odtwarzanych postaci. Do tego celu
wykonuje szereg zabiegów charakteryzatorskich, wykorzystując wypożyczone lub samodzielnie
przygotowane rekwizyty5, w tym elementy perukarsko-charakteryzatorskie.

2.2. Opis pracy i sposobu jej wykonywania
Opis pracy
Charakteryzator jest zawodem o charakterze usługowym. Celem jego pracy jest przygotowanie
wyglądu charakteryzowanej osoby w taki sposób, żeby się upodobniła do granej postaci
w określonych warunkach zewnętrznych, w których występuje. Tworzy różne efekty specjalne na
ciele charakteryzowanej osoby m.in. wykonuje makijaże, nadaje twarzy nowe rysy, zmienia kolor
skóry, przykleja dodatkowy zarost, blizny czy szramy oraz zmienia sylwetkę w zależności do potrzeb
roli, w którą wciela się aktor.
Ważnym elementem charakteryzacji jest dostosowanie jej do scenografii oraz inscenizacji. Praca
charakteryzatora polega również na samodzielnym przygotowaniu różnych rekwizytów, w tym
elementów perukarsko-charakteryzatorskich.
Sposoby wykonywania pracy
Praca charakteryzatora polega m.in. na:
 zapoznaniu się z koncepcją charakteryzowanej postaci, jej rysem psychologicznym,
 konsultacji wyglądu charakteryzowanej postaci ze scenografem oraz reżyserem,
 przygotowaniu notatki i szkiców, a także dokumentacji fotograficznej swojej pracy,
 opracowaniu budżetu związanego z realizacją charakteryzacji, który uwzględnia zakup
materiałów i środków charakteryzatorskich, wykonawstwo usługi, wypożyczenie sprzętu,
wynajmu pomieszczeń i stanowisk przenośnych do charakteryzacji podczas realizacji danej
produkcji telewizyjnej, filmowej czy teatralnej wraz z niezbędnym wyposażeniem,
 przygotowaniu lub wypożyczaniu różnego rodzaju peruk, zarostów, tresów7, warkoczy itp. oraz
dokonywaniu w nich przeróbek dopasowujących do charakteryzowanej osoby,
 dobieraniu kosmetyków do cery, inscenizacji czy rodzaju taśmy filmowej dla charakteryzowanej
osoby,
 dostarczaniu różnego rodzaju rekwizytów, w tym elementów perukarsko-charakteryzatorskie do
garderób charakteryzowanych osób lub na miejsca ich gry, według ustalonych harmonogramów,
 wykonywaniu charakteryzacji osób wg projektów scenograficznych oraz rozcharakteryzowaniu
odtwórców po zakończonych projektach,
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myciu, czyszczeniu, czesaniu, naprawianiu i konserwowaniu elementów perukarsko-charakteryzatorskich typu: peruki, zarosty itp.,
magazynowaniu, przygotowaniu do transportu i prowadzeniu ewidencji posiadanych lub
wypożyczonych rekwizytów, w tym elementów perukarsko-charakteryzatorskich.

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2 i 3.3.
Kompetencje zawodowe.

2.3. Środowisko pracy (warunki pracy, maszyny i narzędzia pracy, zagrożenia, organizacja
pracy)
Warunki pracy
Praca w zawodzie charakteryzator wykonywana jest najczęściej w tzw. charakteryzatorni. Jest to
pomieszczenie w studio filmowym, telewizyjnym czy teatralnym służące do przygotowania
charakteryzacji osób oraz rekwizytów z nią związanych. Charakteryzatornia pozbawiona jest
przeważnie okien, dlatego jest w niej intensywne sztuczne oświetlenie, co powoduje lekko
podwyższoną temperaturę otoczenia. Pomieszczenie to, w zależności od standardu budynku,
w którym się znajduje, posiada wentylację lub klimatyzację.
Charakteryzator zatrudniony w teatrze pracuje także na zapleczu, gdzie panuje przeważnie tłok,
a pomieszczenia są małe, z niskim stropem. Zdarza się również, że pracuje w garderobach aktorów.
Natomiast miejscem pracy charakteryzatora pracującego w plenerze na planach filmowych są
przeważnie przyczepy kempingowe.
Charakteryzator musi umieć pracować w różnych warunkach, niekiedy ciężkich, na przykład na
mrozie czy podczas kręcenia scen nocnych. Praca wykonywana jest zarówno w pozycji stojącej, lekko
pochylonej, jak i siedzącej, w zależności od realizowanych zadań.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy
Charakteryzator w działalności zawodowej wykorzystuje m.in.:
 trzyskrzydłowe lustro z oświetleniem,
 krzesło obrotowe,
 konsole na przybory,
 umywalkę i prysznic,
 przybory charakteryzatorskie, w tym: nożyczki fryzjerskie, grzebienie, szczotki, maszynki do
strzyżenia, suszarki ręczne, pędzle, szpatułki, gąbki,
 kufry, kosmetyczki,
 telefon,
 komputer/laptop z drukarką i dostępem do internetu oraz oprogramowaniem do tworzenia
wizualizacji komputerowej.
Organizacja pracy
Charakteryzator pracuje najczęściej przez 8 godzin dziennie. W teatrze może samodzielnie
dysponować czasem dostosowując się jedynie do pory rozpoczęcia przedstawień. W filmie i telewizji
czas pracy jest nienormowany i zależy od stacji, w jakiej pracuje oraz aktualnego zapotrzebowania na
jego usługi. Charakteryzator może realizować swoje zadania o każdej porze, nawet późno w nocy,
również w niedzielę i święta. W teatrze oraz w telewizji charakteryzator zatrudniony jest przeważnie
na umowę o pracę, natomiast w innych miejscach pracy na umowę zlecenie.
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Charakteryzator musi być dostępny przez cały czas realizacji sztuki teatralnej czy kręcenia scen
filmowych lub reklamowych, często zdarza się bowiem, że wymagane są poprawki charakteryzacji
bądź jej odświeżenie. Praca w zawodzie charakteryzator zwłaszcza na planach filmowych czy
reklamowych wymaga wyjazdów służbowych, co jest związane z kręceniem zdjęć w różnych
lokalizacjach. Z uwagi na twórczy charakter pracy nie jest ona rutynowa i często wymaga
rozwiązywania bieżących problemów zawodowych.
Podczas wykonywania pracy charakteryzator ma bliski kontakt z klientem, z którym komunikuje się
ustnie lub telefonicznie oraz z wykorzystaniem technologii IT, zwłaszcza kiedy przedstawia
realizowane projekty charakteryzacji. Wykonywana praca w dużym stopniu jest samodzielna, czasami
jednak charakteryzator współpracuje z fryzjerami, wizażystkami czy perukarzami, a przy większych
produkcjach z zespołem charakteryzatorów. Powierzone zadania wykonuje na podstawie scenariuszy
zatwierdzonych przez reżyserów i producentów we współpracy z kostiumografami2 oraz
scenografami komunikując się z nimi ustnie oraz z wykorzystaniem technologii IT.
Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka
Podstawowymi zagrożeniami związanymi z wykonywaniem pracy w zawodzie charakteryzator są:
 czynniki fizyczne, jak:
 uderzenie czy potknięcie się o elementy wyposażenia pomieszczenia, gdzie odbywa się
charakteryzacja,
 poślizgniecie się na śliskiej podłodze (powierzchni) spowodowane wylaniem preparatów
chemicznych stosowanych podczas wykonywania prac charakteryzatorskich lub śliskiej
powierzchni, pracując w naturalnych warunkach np. na mrozie podczas kręcenia scen
filmowych lub reklamowych,
 czynniki chemiczne: uczulające, drażniące, żrące oraz łatwopalne substancje i preparaty
stosowane do tworzenia wyrobów charakteryzatorskich,
 czynniki psychofizyczne: obciążenie statyczne i stres,
 czynniki biologiczne: bakterie, wirusy i grzyby.
Do występujących w zawodzie chorób możemy zaliczyć:
 reakcje alergiczne, wywołane przez czynniki biologiczne i chemiczne stosowane
w pomieszczeniach do charakteryzacji,
 nieżyty błon śluzowych nosa, gardła, krtani i tchawicy wywołane działaniem substancji o silnym
działaniu drażniącym lub uczulającym,
 choroby zakaźne,
 choroby układu mięśniowo-kostno-szkieletowego (urazy oraz dolegliwości bólowe pleców,
ramion, rąk, i kręgosłupa).

2.4. Wymagania psychofizyczne i zdrowotne
Wymagania psychofizyczne
Dla pracownika wykonującego zawód charakteryzator ważne są:
w kategorii wymagań fizycznych
 ogólna wydolność fizyczna,
 sprawność układu oddechowego,
 sprawność układu kostno-stawowego,
 sprawność narządu wzroku,
 sprawność narządu słuchu,
 sprawność narządu węchu,
 sprawność zmysłu dotyku;
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w kategorii sprawności sensomotorycznych
 ostrość wzroku,
 ostrość słuchu,
 rozróżnianie barw,
 czucie dotykowe,
 powonienie,
 koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 zręczność rąk,
 zręczność palców;
w kategorii sprawności i zdolności
 zdolność koncentracji uwagi,
 dobra pamięć,
 umiejętności plastyczne i artystyczne,
 wyobraźnia i myślenie twórcze,
 zdolności manualne,
 zdolność improwizacji,
 zdolność nawiązywania kontaktu z ludźmi,
 współdziałanie i współpraca w zespole (grupie),
 dobra organizacja pracy własnej,
 zdolność podejmowania szybkich i trafnych decyzji;
w kategorii cech osobowościowych
 gotowość do pracy w szybkim tempie,
 gotowość do współdziałania,
 gotowość do pracy indywidualnej,
 gotowość do prezentowania wyników swojej pracy,
 komunikatywność,
 asertywność,
 samodzielność,
 samokontrola,
 dyspozycyjność,
 odporność na działanie pod presją czasu,
 radzenie sobie ze stresem,
 rzetelność,
 dokładność,
 dbałość o jakość pracy,
 wytrwałość i cierpliwość,
 ciekawość poznawcza,
 wrażliwość estetyczna,
 wysoka kultura osobista,
 zainteresowania artystyczne.
Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.4. Kompetencje społeczne, 3.5. Profil kompetencji kluczowych
dla zawodu.

Wymagania zdrowotne
Do pracy w zawodzie charakteryzator wymagany jest ogólny dobry stan zdrowia. Pod względem
wydatku energetycznego praca w tym zawodzie należy do prac średnio ciężkich. Występują w niej
również obciążenia umysłowe, związane np. z analizowaniem i rozwiązywaniem problemów.
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Charakteryzator musi być odporny psychicznie, ponieważ pracuje zazwyczaj z dużą grupą ludzi, często
pod presją czasu.
Do przeciwwskazań uniemożliwiających pracę w zawodzie charakteryzator można zaliczyć:
 poważne wady wzroku (daltonizm),
 zaburzenia układu kostno-stawowego,
 choroby zakaźne,
 alergia na chemikalia stosowane przy charakteryzacji osób,
 choroby psychiczne,
 alkoholizm i inne uzależnienia.
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 (2019 r.) do podjęcia pracy w zawodzie charakteryzator preferowane jest wykształcenie co
najmniej średnie z zakresu sztuk plastycznych lub w zawodach (szkolnych) pokrewnych np. technik
usług fryzjerskich czy technik usług kosmetycznych, uzyskanie których wymaga ukończenia technikum
lub branżowej szkoły II stopnia (od 1 września 2020 r.).
Jednakże większe szanse na zatrudnienie mają osoby, które ukończyły policealne studium z zakresu
charakteryzacji, wizażu i stylizacji oraz kostiumów i rekwizytów scenicznych lub z wykształceniem
wyższym I lub II stopnia na kierunku artystycznym z zakresu sztuk plastycznych.
Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie
W zawodzie charakteryzator nie jest wymagane posiadanie tytułów zawodowych, kwalifikacji
i szczególnych uprawnień, jednakże podjęcie pracy ułatwiają:
 dyplomy uczelni wyższych i studiów podyplomowych z zakresu sztuk plastycznych,
 dyplom ukończenia szkoły policealnej z zakresu charakteryzacji, wizażu i stylizacji oraz kostiumów
i rekwizytów scenicznych,
 ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego i zdanie egzaminu organizowanego przez
Okręgowe Komisje Egzaminacyjne, potwierdzającego kwalifikację AU.21 Wykonywanie zabiegów
fryzjerskich oraz AU.26 Projektowanie fryzur, w zawodzie technik usług fryzjerskich,
 ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego i zdanie egzaminu organizowanego przez
Okręgowe Komisje Egzaminacyjne, potwierdzającego kwalifikację AU.61 Wykonywanie zabiegów
kosmetycznych twarzy oraz AU.62 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni, stóp
i zdając egzamin w zawodzie technik usług kosmetycznych.
Dodatkowym atutem przy zatrudnieniu charakteryzatora jest uzyskanie certyfikatu potwierdzającego
kwalifikacje: „Wizażystka/stylistka - Dyplom mistrzowski”, „Wizażystka/stylistka - Świadectwo
czeladnicze”, „Kosmetyczka - dyplom mistrzowski” lub „Kosmetyczka - świadectwo czeladnicze”,
zgodnie z zasadami walidacji i certyfikacji kwalifikacji rynkowych, wprowadzonych do
Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji.
Podjęcie pracy w zawodzie charakteryzator ułatwia wiedza z zakresu:
 historii sztuki, historii ubioru, operatorstwa, scenografii, fotografii,
 teorii koloru oraz światła,
 anatomii ciała, a w szczególności głowy,
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 praw rządzących sceną, jak „widzi” kamera czy aparat fotograficzny, jak na wygląd wpływa tło,
scenografia6, strój,
 tricków, które pozwalają oszukać oczy odbiorców lub obiektyw aparatu fotograficznego czy
kamery.
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
Nowozatrudniony pracownik bez doświadczenia w zawodzie charakteryzator zaczyna pracę jako
asystent charakteryzatora. Następnie może awansować na stanowisko samodzielnego
charakteryzatora oraz kierownika pracowni. Warunkiem jest podnoszenie kwalifikacji oraz
zdobywanie doświadczenia zawodowego.
Obecnie charakteryzatorami mogą być osoby po ukończeniu branżowej szkoły II stopnia lub
technikum w jednym z zawodów pokrewnych (np. technik usług fryzjerskich czy technik usług
kosmetycznych). Ich umiejętności przypominają umiejętności charakteryzatora, ale dopiero
wieloletnia praktyka lub ukończenie, po zdaniu egzaminu dojrzałości, nauki w policealnych szkołach z
zakresu charakteryzacji, wizażu i stylizacji oraz kostiumów i rekwizytów scenicznych lub studiów
wyższych I lub II stopnia na kierunku artystycznym z zakresu sztuk plastycznych, pozwala im zostać
charakteryzatorem.
Charakteryzator ma możliwość:
 uczestniczyć w specjalistycznych kursach i szkoleniach z zakresu wykonywania peruk,
modelowania fryzur, wykonywania makijażu, przygotowania charakteryzacji,
 rozszerzać swoje kompetencje zawodowe poprzez podejmowanie kształcenia i/lub szkolenia
w zawodach pokrewnych.
Możliwości potwierdzania kompetencji
Obecnie (2019 r.) osoba wykonująca zawód charakteryzator może potwierdzić swoje kompetencje
poprzez zdobycie dyplomów szkoły policealnej na kierunkach charakteryzacji, wizażu i stylizacji oraz
kostiumy i rekwizyty sceniczne lub uczelni wyższych na kierunkach sztuk plastycznych.
Możliwe jest potwierdzanie kompetencji w zawodach (szkolnych) pokrewnych przydatnych dla
charakteryzatora, poprzez zdanie egzaminu przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną (także w trybie
eksternistycznym), potwierdzającego kwalifikacje:
 AU.21 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich,
 AU.26 Projektowanie fryzur,
 AU.61 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy,
 AU.62 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni, stóp.
Istnieje możliwość przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikację rynkową
„Wizażystka/stylistka - Dyplom mistrzowski”, „Wizażystka/stylistka - Świadectwo czeladnicze”,
„Kosmetyczka - dyplom mistrzowski” lub „Kosmetyczka - świadectwo czeladnicze”, zgodnie
z zasadami walidacji i certyfikacji kwalifikacji rynkowych, wprowadzonych do Zintegrowanego
Rejestru Kwalifikacji.
Więcej informacji można uzyskać w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl oraz
Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

9

INFORMACJA O ZAWODZIE – Charakteryzator 514201

2.7. Zawody pokrewne
Osoba zatrudniona w zawodzie charakteryzator może rozszerzać swoje kompetencje zawodowe
w zawodach pokrewnych:
Nazwa zawodu pokrewnego
zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności
S

Fryzjer
Fryzjer damski
Fryzjer męski
Perukarz
S
Technik usług fryzjerskich
Kosmetyczka
S
Technik usług kosmetycznych
Wizażystka / stylistka

Kod zawodu
514101
514102
514103
514104
514105
514202
514207
514208

3. ZADANIA ZAWODOWE I WYMAGANE KOMPETENCJE
3.1. Zadania zawodowe
Pracownik w zawodzie charakteryzator wykonuje różnorodne zadania, do których należą
w szczególności:
Z1 Przygotowanie do wykonywania projektów charakteryzatorskich i zleceń artystycznych.
Z2 Ustalanie zakresu wizualizacji charakteryzatorskich.
Z3 Tworzenie dokumentacji charakteryzatorskiej.
Z4 Kompletowanie rekwizytów charakteryzatorskich dla projektów artystycznych.
Z5 Nadzorowanie podwykonawców wspierających zadania charakteryzatorskie.
Z6 Wykonywanie charakteryzacji oraz rekwizytów według projektów scenograficznych.
Z7 Przygotowywanie rozliczenia charakteryzatorskiego.

3.2. Kompetencja zawodowa Kz1: Dostosowywanie projektów charakteryzatorskich do
wymogów granej postaci oraz warunków, w których będzie tworzona scenografia
Kompetencja zawodowa Kz1: Dostosowywanie projektów charakteryzatorskich do wymogów
granej postaci oraz warunków, w których będzie tworzona scenografia obejmuje zestaw zadań
zawodowych Z1, Z2, Z3, Z4, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy
i umiejętności.
Z1 Przygotowanie do wykonywania projektów charakteryzatorskich i zleceń artystycznych
WIEDZA – zna i rozumie:









UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:


4

Zasady i procesy projektów scenograficznych ;
Zasady profesjonalnej i rzeczowej komunikacji
z klientami oraz współpracownikami tworzącymi
charakteryzację przy projektach
scenograficznych;
Kryteria możliwości wykonania oceny i wyceny
projektów scenograficznych będących
przedmiotem charakteryzacji;
Rodzaje rekwizytów, narzędzi, środków
charakteryzatorskich dostosowanych do różnych
9
założeń artystycznych ;
Zasady analizowania scenariuszy pod kątem
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Wykonywać projekty scenograficzne
z uwzględnieniem ustalonych branżowych zasad
i procesów;
Nawiązywać kontakt z klientami oraz
współpracownikami tworzącymi charakteryzację
przy projektach scenograficznych;
Oceniać możliwości wykonania i wyceniać
projekty scenograficznych będące przedmiotem
charakteryzacji;
Przygotowywać rekwizyty, narzędzia, środki
charakteryzatorskie dostosowane do różnych
założeń artystycznych;
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wpływu chronologii wydarzeń na wygląd i cechy
poszczególnych postaci;
Zasady i przepisy odnoszące się do projektów
charakteryzatorskich i ochrony ich praw
autorskich oraz własności intelektualnej.



Analizować scenariusze pod kątem wpływu
chronologii wydarzeń na wygląd oraz cechy
poszczególnych postaci;
Stosować zasady i przepisy odnoszące się do
projektów charakteryzatorskich i ochrony ich
praw autorskich oraz własności intelektualnej.

Z2 Ustalanie zakresu wizualizacji charakteryzatorskich
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

















Zasady i sposoby prezentacji oferty
charakteryzatorskiej dostosowanej do różnych
typów scenariuszy scenicznych;
Zasady przeprowadzania wywiadów
konsultacyjnych z klientami;
Formy i rodzaje prób charakteryzatorskich
z udziałem zaangażowanych odtwórców ról;
Zasady określania niezbędnych zadań
charakteryzatorskich podczas realizacji danego
projektu artystycznego;
Zakładany harmonogram realizacji i inne
uwarunkowania projektów charakteryzatorskich,
w tym uwarunkowania techniczne;
Zasady korzystania z programów
komputerowych wspomagających usługi
charakteryzatorskie;
Metody wizualizacji komputerowej tworzonych
rekwizytów oraz już zrealizowanych projektów
artystycznych;
Programy komputerowe dostępne do wizualizacji
charakteryzatorskich.













Prezentować ofertę charakteryzatorską
dostosowaną do różnych typów scenariuszy
scenicznych;
Przeprowadzać wywiady konsultacyjne
z klientami;
Uczestniczyć w próbach charakteryzatorskich
z udziałem zaangażowanych odtwórców ról;
Ustalać zasady niezbędnych zadań
charakteryzatorskich podczas realizacji projektu
artystycznego;
Przygotowywać harmonogramy realizacji i inne
uwarunkowania projektów charakteryzatorskich,
w tym uwarunkowania techniczne;
Korzystać z programów komputerowych
wspomagających projektowanie usług
charakteryzatorskich;
Korzystać z wizualizacji komputerowej
tworzonych rekwizytów oraz już zrealizowanych
projektów artystycznych;
Użytkować programy komputerowe do
wizualizacji charakteryzatorskich.

Z3 Tworzenie dokumentacji charakteryzatorskiej
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:











Zasady branżowe tworzenia opisu projektów
artystycznych;
Zasady tworzenia fotografii scenicznej;
Narzędzia i techniki przygotowywania szkiców
i rysunków scenicznych;
Rodzaje scenariuszy przygotowanych przez
producenta oraz kostiumografa do realizacji
zadań charakteryzatorskich oraz związanymi
z nimi materiałami dokumentacyjnymi;
Zasady opracowywania dokumentacji
1
ikonograficznej .







Tworzyć opisy projektów artystycznych według
przyjętych zasad branżowych;
Tworzyć fotografię sceniczną;
Stosować narzędzia i techniki przygotowujące
szkice i rysunki sceniczne;
Wykorzystywać scenariusze przygotowane przez
producenta oraz kostiumografa do realizacji
zadań charakteryzatorskich oraz związanymi
z nimi materiałami dokumentacyjnymi;
Opracowywać dokumentację ikonograficzną.

Z4 Kompletowanie rekwizytów charakteryzatorskich dla projektów artystycznych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:





Zasady kompletowania rekwizytów według
określonego stylu zdjęć, epoki, tematu, gatunku
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Kompletować rekwizyty według określonego
stylu zdjęć, epoki, tematu, gatunku i sposobu
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i sposobów realizacji projektu artystycznego;
Techniki naprawiania uszkodzeń peruk,
zarostów, dopinek, warkoczy;
Zasady przeprowadzania inwentaryzacji
w magazynach środków inscenizacyjnych
i elementów charakteryzatorskich;
Zasady rozmieszczania i oznakowania
rekwizytów i środków charakteryzatorskich
w charakteryzatorni;
Zasady prowadzenia dokumentacji magazynowej
dotyczącej wydawania rekwizytów i środków
charakteryzatorskich.







realizacji projektu artystycznego;
Naprawiać uszkodzone peruki, zarosty, dopinki,
warkocze;
Przeprowadzać w magazynach inwentaryzację
środków inscenizacyjnych i elementów
charakteryzatorskich;
Umieszczać i oznaczać rekwizyty i środki
charakteryzatorskie w charakteryzatorni.
Wpisywać w dokumentacji magazynowej
wydawane rekwizyty i środki
charakteryzatorskie.

3.3. Kompetencja zawodowa Kz2: Wykonywanie projektów i prac charakteryzatorskich
Kompetencja zawodowa Kz2: Wykonywanie projektów i prac charakteryzatorskich obejmuje
zestaw zadań zawodowych Z5, Z6, Z7, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy
i umiejętności.
Z5 Nadzorowanie podwykonawców wspierających zadania charakteryzatorskie
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:










Zasady współpracy artystyczno-twórczej
z reżyserem, producentem, operatorem oraz
członkami zespołu wspomagającego, tj.
fryzjerami, perukarzami, manikiurzystkami itp.;
Zasady nadzoru artystycznego, technologicznego
3
i autorskiego wspierające zadania
charakteryzatorskie;
Trendy charakteryzatorskie w różnych formach
scenicznych;
Sposoby zabezpieczania i nadzorowania
transportu środków charakteryzatorskich.






Nadzorować współpracę artystyczno-twórczą
z reżyserem, producentem, operatorem oraz
członkami zespołu wspomagającego, tj.
fryzjerami, perukarzami, manikiurzystkami itp.;
Wdrażać zasady nadzoru artystycznego,
technologicznego i autorskiego podczas zadań
charakteryzatorskich;
Śledzić bieżące trendy charakteryzatorskie
w różnych formach scenicznych;
Zabezpieczać i nadzorować transport środków
charakteryzatorskich.

Z6 Wykonywanie charakteryzacji według projektów scenograficznych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:













Zasady opracowywania projektów
charakteryzatorskich dostosowanych do założeń
artystycznych;
Rodzaje zabiegów charakteryzatorskich
wykonywanych na ciele aktorów;
Wskazania i przeciwwskazania zdrowotne do
wykonywania zabiegów charakteryzatorskich
ciała;
Zasady łączenia barw w charakteryzacji osób
i wnętrzach artystycznych;
Zasady organizacji własnego stanowiska pracy,
sprawdzania jakości wykonywanej pracy, zasad
bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony
przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz
ergonomii;
Narzędzia i techniki charakteryzacji 3D, m.in.:
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Opracowywać projekty charakteryzatorskie
dostosowane do założeń artystycznych;
Wykonywać zabiegi charakteryzatorskie na ciele
aktorów;
Wykonywać zabiegi charakteryzatorskie ciała
według wskazań i przeciwwskazań zdrowotnych;
Diagnozować wskazania i przeciwwskazania
zdrowotne do wykonywania zabiegów
charakteryzatorskich ciała;
Łączyć barwy w charakteryzacji osób i wnętrzach
artystycznych;
Organizować własne stanowisko pracy,
sprawdzać jakość wykonywanej pracy,
przestrzegać zasady bezpieczeństwa i higieny
pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony
środowiska oraz ergonomii;
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doklejki silikonowe, lateksowe części ciała, maski,
8
rany, efekty specjalne, stylizacje i wizaż ;
Założenia stylu, formy i sposobu realizacji obrazu
całego projektu scenograficznego, jak również
poszczególnych scen i sekwencji;
Zasady gromadzenia środków czystości
i kosmetyków do rozcharakteryzowywania
odtwórców po realizowanych projektach
artystycznych.







Używać narzędzia i techniki charakteryzacji 3D,
m.in.: doklejek silikonowych, lateksowych części
ciała, masek, ran, efektów specjalnych, stylizacji
i wizażu;
Dopasowywać sposoby przedstawiania projektu
scenograficznego, jak również poszczególnych
scen i sekwencji do ustalonych założeń, stylu
i formy realizacji ostatecznego jej obrazu;
Gromadzić środki czystości i kosmetyki do
rozcharakteryzowania odtwórców po
realizowanych projektach artystycznych.

Z7 Przygotowywanie rozliczenia charakteryzatorskiego
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:












Zasady dotyczące wyceny rekwizytów, z uwagi
m.in. na czas ich tworzenia, rozmiar i stan
zachowania;
Zasady wyceny materiałów i środków
charakteryzatorskich oraz powierzonego sprzętu
technicznego i wyposażenia charakteryzatorni;
Zasady konstruowania budżetu zawierającego
wypożyczenia sprzętu oświetleniowego, mebli,
wynajem pomieszczeń i stanowisk przenośnych;
Sposoby budżetowania wynagrodzeń zespołów
charakteryzatorskich;
Zasady współpracy z bankami udzielającymi
kredytów i pożyczek na usługi
charakteryzatorskie.








Wyceniać rekwizyty z uwagi m.in. na czas ich
tworzenia, rozmiar i stan zachowania;
Wyceniać materiały i środki charakteryzatorskie
oraz powierzony sprzęt techniczny
i wyposażenie charakteryzatorni;
Konstruować budżet zawierający wypożyczenie
sprzętu oświetleniowego, mebli, wynajmu
pomieszczeń i stanowisk przenośnych;
Ustalać wynagrodzenia zespołów
charakteryzatorskich;
Współpracować z bankami udzielającymi kredyty
i pożyczki na usługi charakteryzatorskie.

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








Ponoszenia odpowiedzialności za skutki wykonywania usług charakteryzatorskich z udziałem
klientów oraz za powierzony sprzęt i narzędzia.
Podejmowania samodzielnych decyzji z uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań klientów.
Podejmowania współpracy w grupie podczas wykonywania poszczególnych etapów usług
charakteryzatorskich.
Utrzymywania trwałych relacji z pracownikami i partnerami zewnętrznymi.
Postępowania zgodnie z zasadami etyki zawodowej w zakresie wykonywania usług
charakteryzatorskich.
Ponoszenia konsekwencji za skutki wykonywanych rozliczeń dotyczących usług
charakteryzatorskich.
Doskonalenia kompetencji zawodowych zgodnie z nowymi trendami i technologiami w usługach
charakteryzatorskich.

3.5. 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
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one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla zawodu
charakteryzator.

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 charakteryzator

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 charakteryzator 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
Charakteryzatorzy stanowią relatywnie nieliczną grupę zawodową, co z kolei daje im dobrą pozycję
na rynku pracy i powoduje, że jest to zawód deficytowy. Zatrudnienie znajdują głównie na planach
filmowych, w teatrach oraz przy produkcjach telewizyjnych lub reklamowych.
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
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dany zawód na rynku pracy oraz dodatkowe informacje można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł
danych.
Polecane źródła danych [dostęp: 31.03.2019]:
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 (2019 r.) do pracy w zawodzie charakteryzator przygotowują w Polsce policealne szkoły
artystyczne oraz jedna prywatna szkoła wyższa.
Natomiast kształcenie w zawodach (szkolnych) pokrewnych technik usług fryzjerskich oraz technik
usług kosmetycznych – branżowe szkoły II stopnia i technika.
Kształcenie w ramach kwalifikacyjnego kursu zawodowego (dla dorosłych) w zakresie kwalifikacji:
AU.21 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich oraz AU.26 Projektowanie fryzur lub AU.61 Wykonywanie
zabiegów kosmetycznych twarzy oraz AU.62 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni,
stóp w ww. zawodach mogą organizować:
 publiczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe,
 niepubliczne szkoły posiadające uprawnienia szkół publicznych, prowadzące kształcenie
zawodowe,
 publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego,
ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego,
 instytucje rynku pracy prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową, podmioty prowadzące
działalność oświatową na podstawie ustawy Prawo przedsiębiorców.
Kwalifikacje AU.21, AU.26, AU.61, AU.62
Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

potwierdzają (również w trybie eksternistycznym)

15

INFORMACJA O ZAWODZIE – Charakteryzator 514201
Osoby, które uzyskały powyższe kwalifikacje, mają możliwość otrzymania również 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.
Istnieje również możliwość przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikację rynkową
„Wizażystka/stylistka - Dyplom mistrzowski”, „Wizażystka/stylistka - Świadectwo czeladnicze”,
„Kosmetyczka - dyplom mistrzowski” lub „Kosmetyczka - świadectwo czeladnicze”, wprowadzone do
Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji, zgodnie z zasadami walidacji i certyfikacji prowadzonymi przez
instytucje uprawnione do nadawania tej kwalifikacji.
WAŻNE:
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów
i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego,
które wchodzi w życie od 1 września 2019 r., ulegają zmianie dotychczasowe symbole kwalifikacji
wyodrębnione w zawodach szkolnictwa zawodowego, na kody składające się z trzech wielkich liter,
wskazujących na przyporządkowanie do jednej z 32 branż, występujących w klasyfikacji zawodów
szkolnictwa branżowego. Zmianie uległy również nazwy niektórych z dotychczasowych kwalifikacji. Nowa
regulacja umożliwia prowadzenie kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych lub na kursach
umiejętności zawodowych.

Szkolenie
W ramach kursów i szkoleń organizowanych przez specjalistyczne firmy szkoleniowe charakteryzator
może podnosić swoje kwalifikacje, np. w zakresie:
 technik fryzjerskich,
 perukarstwa,
 makijażu,
 stylizacji,
 wizażu,
 kosmetologii,
 efektów specjalnych.
Ponadto charakteryzator może uczestniczyć w szkoleniach przeprowadzanych przez dostawców
produktów do charakteryzacji, których zakup (większej partii) dokonywany jest często w pakiecie
z kursem szkoleniowym.
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: 31.03.2019]:
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
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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 (2019 r.) osób pracujących w zawodzie charakteryzator waha się zazwyczaj
od 2500 zł do 10000 zł miesięcznie brutto w przeliczeniu na pełen etat.
Poziom wynagrodzeń miesięcznych brutto kształtuje się przy tym następująco:
 w przypadku osób bez doświadczenia na stanowisku asystenta w zakresie od 2500 zł do 3000 zł,
 po kilku latach pracy, uzyskaniu doświadczenia w pracy na planach produkcji telewizyjnych czy
filmowych, w przedziale od 3000 zł do 4500 zł,
 na stanowisku wymagającym wyższych kompetencji oraz dużego doświadczenia – np. kierownika
pracowni charakteryzatorskiej – od 4500 zł do 7500 zł,
 dla doświadczonych z udokumentowanymi kwalifikacjami charakteryzatorów, zaangażowanych
w duże projekty filmowe – do 10000 zł.
Poziom wynagrodzeń osób wykonujących zawód charakteryzator uzależniony jest m.in. od:
 doświadczenia i posiadanych kwalifikacji,
 szczegółowego zakresu zadań,
 zaangażowania w pracę i uzyskiwana wydajności wykonywanej pracy,
 rodzaju pracodawcy (teatr, telewizja, producent filmowy),
 regionu Polski.
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: 31.03.2019]:
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 charakteryzator możliwe jest zatrudnianie osób niepełnosprawnych.
Warunkiem niezbędnym do zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w zawodzie jest
identyfikacja 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,
 z wadami i dysfunkcją wzroku (04-O), w przypadku możliwości skorygowania ich szkłami
optycznymi lub soczewkami kontaktowymi,
 z niewielką dysfunkcją kończyn dolnych (05-R), która nie wyklucza stania i chodzenia, w tym
samodzielnego przemieszczania się,
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z innymi rodzajami niepełnosprawności wynikającymi z chorób układu krążenia, oddechowego,
pokarmowego, moczowo-płciowego i innymi, pod warunkiem, że praca nie wymaga znacznego
wysiłku fizycznego lub jest zorganizowana w taki sposób, aby pracownik miał możliwość
regularnego przyjmowania leków i dokonywania niezbędnych zabiegów pielęgnacyjno-medycznych (np. zastrzyków insulinowych).

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.
Obecnie (2019 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: 31.03.2019 r.








Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646, 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 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.
2153, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.).
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.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów
i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa
branżowego (Dz. U. poz. 316).
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).
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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).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych
wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez
pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 191, poz. 1596, z późn. zm.).
Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prognozy
zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym
i wojewódzkim rynku pracy (M.P. poz. 276).
Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie
włączenia kwalifikacji rynkowej "Kosmetyczka – Dyplom mistrzowski" do Zintegrowanego
Systemu Kwalifikacji (M.P. poz. 852).
Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie
włączenia kwalifikacji rynkowej "Kosmetyczka – Świadectwo czeladnicze" do Zintegrowanego
Systemu Kwalifikacji (M.P. poz. 853).
Obwieszczenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie
włączenia kwalifikacji rynkowej "Wizażystka/Stylistka – Dyplom mistrzowski" do Zintegrowanego
Systemu Kwalifikacji (M.P. poz. 622).
Obwieszczenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie
włączenia kwalifikacji rynkowej "Wizażystka/Stylistka – Świadectwo czeladnicze" do
Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (M.P. poz. 621).

Literatura branżowa:











Aucoin K.: Makijaż Sztuka Przemiany. Galaktyka, Łódź 2012.
Brown B.: Perfekcyjny makijaż dla wszystkich. Galaktyka, Łódź 2017.
Cieślak F., Lewandowska P., Przyjemska H. Charakteryzacja i perukarstwo. Wydawnictwo
Przemysłu Lekkiego i Spożywczego, Warszawa 1967.
Eldridge L.: Face Paint: Historia makijażu. Znak, Kraków 2017.
Golińska D.: Kanony kobiecej urody. Buchmann, Warszawa 2014.
Kosiński D.: Słownik teatru. Zielona Sowa, Kraków 2006.
Hebda P., Madejski J.: Zawód z pasją. Nauka – praca – kariera. Park, Bielsko-Biała 2004.
Morris R.: Makijaż bez tajemnic. Galaktyka, Łódź 2012.
Uzarowicz W.: Sztuka makijażu profesjonalnego – podręcznik dla wizażystów. Warszawska
Akademia Wizerunku, Warszawa 2010.
Zabłocki M.: Organizacja produkcji filmu fabularnego w Polsce. Wydawnictwo Wojciech Marzec,
Warszawa 2013.

Zasoby internetowe [dostęp: 31.03.2019]:



Barometr zawodów 2019. Raport podsumowujący badania w Polsce:
https://barometrzawodow.pl/userfiles/Barometr/2019/raport_ogolnopolski_pl.pdf
Baza danych standardów kwalifikacji/kompetencji zawodowych i modułowych programów
szkoleń: ftp://kwalifikacje.praca.gov.pl
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Informatory o egzaminach potwierdzających kwalifikacje zawodowe: https://cke.gov.pl/egzaminzawodowy/egzamin-zawodowy-formula-2017/informatory/informatory-2
Informator o egzaminie w kwalifikacji AU.21 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich:
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/informatory/formula_2017/514105.pdf
Informator o egzaminie w kwalifikacji AU.26 Projektowanie fryzur:
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/informatory/formula_2017/514105.pdf
Informator o egzaminie w kwalifikacji AU.61 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy:
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/informatory/formula_2017/514207.pdf
Informator o egzaminie w kwalifikacji AU.62 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni,
stóp:
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/informatory/formula_2017/514207.pdf
Informator o egzaminie w zawodzie Technik usług kosmetycznych:
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/informatory/formula_2017/514207.pdf
Informator o egzaminie w zawodzie Technik usług fryzjerskich:
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/informatory/formula_2017/514105.pdf
Projekt Zintegrowany System Kwalifikacji: http://kwalifikacje.edu.pl
Portal Asystent BHP: https://asystentbhp.pl
Portal dla charakteryzatorów: http://www.e-charakteryzator.com/ksiazki-przydatna-literaturabranzowa
Standardy orzecznictwa lekarskiego ZUS: http://www.zus.pl/lekarze/publikacje/standardyorzecznictwa-lekarskiego-zus
Stowarzyszenie filmowców polskich: https://www.sfp.org.pl/wydarzenia,242,1868,1,1,Zawodcharakteryzator.html
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).
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Europejskie Ramy
Kwalifikacji (ERK)

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

Kody
niepełnosprawności

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

Kompetencje
społeczne

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

Kompetencje
kluczowe

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

Kompetencja
zawodowa

Kwalifikacja

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

Polska Rama
Kwalifikacji (PRK)

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

Potwierdzanie
kompetencji

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

Sektorowa Rama
Kwalifikacji (SRK)

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

Sprawności
sensomotoryczne

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

Stanowisko pracy

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

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

Umiejętności

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

Uprawnienia
zawodowe

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

Uczenie się
nieformalne

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

Walidacja

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

Wiedza

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

Wykształcenie

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

Zadanie zawodowe

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

Zawód

Zintegrowany
System Kwalifikacji
(ZSK)

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

Zintegrowany
Rejestr Kwalifikacji
(ZRK)

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

7.2. Definicje związane z wykonywaniem zawodu (branżowe)
Lp.
1

Nazwa pojęcia
Dokumentacja
ikonograficzna

Definicja
Dokumentacja teatralna, której zadaniem jest opis
i interpretacja użytych treści i symboli w dziełach
sztuki. Opis zawiera przedmioty trwałe, takie jak
rekwizyty, kostiumy, elementy scenografii oraz
nagrania dźwiękowe i audiowizualne. Zbiory
dokumentacji teatralnej mogą znajdować się
w archiwach państwowych i instytucjonalnych, jak
i w bibliotekach i muzeach.
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Źródło
Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Kosiński D.: Słownik teatru.
Zielona Sowa, Kraków 2006
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2

Kostiumograf

Osoba zajmująca się opracowywaniem koncepcji
plastycznej kostiumów oraz fryzur i rekwizytów dla
aktorów występujących w kinie lub teatrze.
Projektanci kostiumów często starają się by kostium,
ubiór odtwarzanego bohatera, odpowiadał jego
osobowości i charakterem reprezentował go przez
cały rozwój fabuły.

https://shophurt.pl/historiakrawiectwa/rzemioslorekodzielopokrewne/kostiumograf
[dostęp: 31.03.2019]

3

Nadzór artystyczny,
technologiczny
i autorski

Umowa z osobą, instytucją posiadającą prawa
autorskie do utworu – treści sztuki. Nadzór powinien
dotyczyć przeniesienia praw autorskich lub licencji na
wykorzystanie utworu przez dany zespół
charakteryzatorski w obszarze artystycznym
i technologicznym. W umowie należy określić, jak
długo można korzystać z treści a także, jakie będzie
wynagrodzenie autorskie (stałe lub zależne od liczby
przedstawień, lub wpływów z biletów – można
umówić się na wszystkie lub niektóre rodzaje
wynagrodzenia).

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Kosiński D.: Słownik teatru.
Zielona Sowa, Kraków 2006

4

Projekty scenograficzne

Wizualizacja plastycznej oprawy filmu, sztuki
teatralnej, widowiska operowego, baletowego lub
telewizyjnego. Składa się z projektów dekoracji,
kostiumów, rekwizytów, charakteryzacji postaci i
oświetlenia.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Kosiński D.: Słownik teatru.
Zielona Sowa, Kraków 2006

5

Rekwizyt

Przedmiot potrzebny w przedstawieniu teatralnym
lub na planie filmowym, związany z akcją sztuki albo
filmu. Przedmiot niezbędny do wykonywania
określonej czynności lub charakterystyczny dla kogoś.

https://sjp.pwn.pl/slowniki/re
kwizyt.html
[dostęp: 31.03.2019]

6

Scenografia

Opracowanie plastycznej i architektonicznej oprawy
widowiska, filmu itp., ale też: oświetlenie,
dekoracje, kostiumy i charakteryzacja postaci.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Kosiński D.: Słownik teatru.
Zielona Sowa, Kraków 2006

7

Tresa

Rodzaj peruki w postaci warkocza, loków lub koka,
przypinanych dla uzupełnienia lub przyozdobienia
fryzury.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Cieślak F., Lewandowska P.,
Przyjemska H. Charakteryzacja
i perukarstwo. Wydawnictwo
Przemysłu Lekkiego
i Spożywczego, Warszawa
1967

8

Wizaż

Makijaż artystyczny kreujący cały wizerunek, dobór
fryzury oraz pełna stylizacja ubioru.

Uzarowicz W.: Sztuka makijażu
profesjonalnego - podręcznik
dla wizażystów. Warszawska
Akademia Wizerunku,
Warszawa 2010

9

Założenia artystyczne

Układ artystyczny oraz plastyczny oprawy danego
przedstawienia, filmu, sztuki teatralnej, widowiska
operowego, baletowego oraz telewizyjnego i ściśle
powiązanych zasad obrazujący zaplanowaną formę i
treścią.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
Zabłocki M.: Organizacja
produkcji filmu fabularnego
w Polsce. Wydawnictwo
Wojciech Marzec, Warszawa
2013
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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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