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Fotograf jest osobą, która zawodowo 
zajmuje się wykonywaniem wszelkiego 
rodzaju zdjęć, ich wywoływaniem oraz 

óbką. Wykonuje zdjęcia do 
dokumentów (legitymacyjne, 
paszportowe, do dowodu osobistego, 
do prawa jazdy), zdjęcia 
okolicznościowe (śluby, chrzciny, 
komunie, fotografie szkolne), zdjęcia 
portretowe, reklamowe czy 
reportażowe. Wielu fotografów skupia 

tylko na jednym rodzaju 
wykonywanych fotografii (np. zdjęcia 
lubne, fotografia artystyczna).



Warunki Pracy 
Fotograf pracuje w wielu miejscach. Może to 

ć 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 
więta i niedziele. Pracując w tym zawodzie 

trzeba liczyć się z możliwością narażenia na 
działanie szkodliwych substancji 
chemicznych oraz promieniowania 
elektromagnetycznego.



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. 

ócz 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
• wyobraźnią.



Możliwość 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

łasną działalność i pracować
na własny rachunek.



Zarobki
Zarobki uzależnione są od ilości i jakości 
przyjmowanych zleceń. Fotograf może 
wyceniać poszczególne zdjęcia, serie zdjęć
lub obsługę konkretnej imprezy. Wzięty 
fotograf może zarabiać nawet po kilka czy 
kilkanaście tysięcy miesięcznie. Trzeba przy 
tym pamiętać, że zarobki nie są regularne.



Zlecenia które 
mnie interesują

WARSZAWA – INNE ZLECENIA

FOTOGRAF Z KILKULETNIM DOŚWIADCZENIEM
ślubna (przygotowania, 

ceremonia, wesele, plener) 3600–7000 zł

Sesja rodzinna od 500 zł
Sesja portretowa (osoba 
prywatna) od 500 zł

Sesja portretowa (portret 
korporacyjny, od osoby) 500–1000 zł

uga imprezy firmowej 500–1000 zł
Sesja do magazynu 

trzarskiego 1500–2500 zł

Sesja na facebooka 250 zł
WARSZTATY FOTOGRAFICZNE (ZAROBKI 
PROWADZĄCEGO WARSZTATY)
Dwugodzinne spotkanie ze 
znanym fotografem 1000–1500 zł

odniowe warsztaty ze 
znanym fotografem 4000–7000 zł

Warsztaty wyjazdowe ze 
znanym fotografem 2000 zł/dzień

dniowe, zagraniczne 
warsztaty ze znanym 
fotografem

10 000–15 000 zł

• Fotograf coraz częściej jest postrzegany 
jako ktoś, kto potrafi dobrze ustawić
światło i wykonać zdjęcie poprawne 
technicznie. Nie wymaga się już od 
niego, żeby zdjęciem opowiedział jakąś
„historię”.
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• Zdjęcia mojego wykonania 

• Prezentację przygotowała :
• Zuzanna Przyborowska – 2a
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