
 

 

ZAWÓD FOTOGRAF 

 

 

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU 
 
Zawód fotografa polega na utrwalaniu osób, rzeczy, przyrody, martwej 
natury itp. za pomocą aparatu cyfrowego lub analogowego. Do głównych 
obowiązków fotografa należy: organizacja stanowiska pracy, planowanie 
działalności gospodarczej, dobieranie rekwizytów do ujęć fotograficznych 
oraz materiałów fotograficznych, wykonywanie różnego typu fotografii 
(portretowych, reklamowych i in.), prowadzenie obróbki chemicznej i 
cyfrowej materiałów fotograficznych, archiwizacja prac. 
 
 
WYMAGANIA 
 
Fotografem może zostać każdy niezależnie od wykształcenia. Wystarczy 
posiadanie odpowiednich umiejętności. Mimo to wskazane jest 
wykształcenie w kierunku fotografii albo ukończenie specjalistycznych 



kursów. Można także podjąć studia na kierunku realizacja obrazu 
filmowego, telewizyjnego i fotografii lub czysto fotograficzne. Oprócz wiedzy 
czysto technicznej kształtuje się na nich również wrażliwość artystyczną 
przyszłego fotografa. Fotograf musi charakteryzować się: ostrością wzroku, 
rozróżnianiem barw, spostrzegawczością, refleksem, koncentracją uwagi, 
dobrą koordynacją wzrokowo - ruchową, komunikatywnością, umiejętnością 
przekonywania i negocjowania, dokładnością, cierpliwością. 
 
 
WARUNKI PRACY 
 
Fotograf pracuje w wielu miejsach. Może to być zakład fotograficzny, 
prywatne mieszkanie, instytucja czy otwarta przestrzeń. Czas pracy zależy 
od potrzeb klienta, pory dnia i pogody. Godziny pracy nie są stałe, fotograf 
może pracować także w święta i niedziele. Pracując w tym zawodzie trzeba 
liczyć się z możliwością narażenia na działanie szkodliwych substancji 
chemicznych oraz promieniowania elektromagnetycznego. 
 
 
MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA 
 
Fotograf może szukać zatrudnienia w zakładach fotograficznych, w 
redakcjach gazet, w agencjach modelek, w domach mody oraz we 
wszelkiego typu placówkach, wymagających wiedzy i umiejętności 
artystycznych. Fotograf może także założyć własną działalność i pracować 
na własny rachunek. 

 

Fotograf zatrudniony w studio fotograficznym obok robienia 
zdjęć, zajmuje się także ich wywoływaniem i tworzeniem 
odbitek z materiałów dostarczonych przez klientów, różnego 

rodzaju obróbką zdjęć (odświeżanie starych fotografii, retusz, 
zmiana kolorów, dodawanie lub usuwanie elementów) oraz 
dodatkowo sprzedażą materiałów związanych z branżą 

fotograficzną (filmy, karty pamięci, środki do konserwacji 
aparatów, albumu zdjęciowe). 

  

Fotograf zatrudniony w redakcji gazety zajmuje się z kolei 

wykonywaniem fotografii, które będą obrazować materiał 
tekstowy zamieszczony w prasie. Wykonuje zdjęcia podczas 

różnych wydarzeń, imprez, fotografuje osoby udzielające 
wywiadów itd. 



Nieco inaczej z kolei wygląda praca fotografów pracujących dla 
potrzeb takich firm, jak agencje modelek, domy mody etc. 
Współpracują oni z modelkami podczas sesji zdjęciowych, 
dbając o ich odpowiednie upozowanie i narzucając własną wizję 

artystyczną. Otrzymują w ten sposób materiał zdjęciowy 

przeznaczony np. do celów reklamowych. 

  

Zarobki fotografa 

 

W zależności od charakteru wykonywanej pracy, fotografowie 

mogą liczyć na bardzo zróżnicowane wynagrodzenie. 
Najczęściej ustalają indywidualną kwotę za każde wykonane 

zlecenie - wówczas wysokość zarobków zależy od liczby 
przyjętych zamówień. Przy stałej współpracy z daną firmą 
wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od podpisanego 
kontraktu. Pensja fotografów współpracujących z czasopismami 
jest często uzależniona od liczby wykonanych zdjęć, 

umieszczonych w gazecie. 
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