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Jako jedyna warszawska instytucja miejska zajmująca się filmem realizujemy ważne zadanie 
związane z upowszechnianiem kultury filmowej, refleksją nad rolą kultury audiowizualnej  
i cyfrowej w dzisiejszym społeczeństwie. Inicjujemy poszukiwania edukacyjne właśnie  
w kierunku filmu, szczególnie z myślą o młodym człowieku borykającym się z dylematami 
wyboru przyszłego zawodu. Kierujemy się nie tylko własnym, wieloletnim doświadczeniem  
w edukacji filmowej, swoją wizją i intuicją, lecz także palącą potrzebą społeczną. Na naszych 
oczach, w roku pandemii społeczeństwo wkroczyło, żeby nie powiedzieć – wbiegło, w kulturę 
cyfrową i zachłysnęło się jej zbawiennym wpływem na człowieka zamkniętego w pułapce 
lockdownu. Czy mamy wystraczające kompetencje do wartościowej lektury dzieł cyfrowych, 
w tym także filmów? Czy posiadamy umiejętności i moce przerobowe, żeby tę kulturę tworzyć  
i kształtować na wysokim, jakościowym poziomie? Na razie jednak zyskujemy profesjonalny 
i bardzo aktualny raport, który można w wieloraki sposób wykorzystać.

W CKF-ie pracujemy m.in. nad strategią programową pozwalającą wprowadzić edukację au-
diowizualną do szkół, a konkretnie wdrożyć jej elementy do podstawy programowej kształcenia 
młodych, świadomych obywateli cyfrowego świata przyszłości. Kto jednak wie, jakie kompeten-
cje i umiejętności będą się liczyły, powiedzmy, za 10 lat? Kogo branża filmowa i audiowizualna 
będzie chętnie zatrudniać w przyszłości? Jakie więc zawody filmowe najlepiej kształcić teraz? 
Co rekomendować wahającym się uczniom, zarówno tym, którzy już połknęli bakcyla kina, jak  
i tym, którzy godzinami surfują po internecie, a świata sprzed mediów społecznościowych pra-
wie zupełnie nie znają? Jakie rozwiązania dydaktyczne proponować nauczycielom w obszarze 
edukacji filmowej? A jakie pedagogom wolnego czasu, zagospodarowującym potrzebę pasji  
i uprawiania hobby dla nowych pokoleń młodzieży? I jakie praktyczne propozycje rekomendo-
wać osobom dojrzałym, mającym już doświadczenie zawodowe, ale poszukującym kształcenia 
ustawicznego i myślącym o zmianie zawodu?

W tak szybko zmieniającym się świecie trudno to dokładnie przewidzieć. Dlatego szukamy, 
kierując się słowami Andrzeja Wajdy, „porozumienia z rzeczywistością, jaka jest tu i teraz”. 
Żeby tę rzeczywistość poznać i zrozumieć, postanowiliśmy za pośrednictwem firmy Qualio. 
przeprowadzić badania branży filmowej, mające wyłonić najbardziej deficytowe zawody filmowe 
przyszłości. Dzięki temu nasze edukacyjne działania mogłyby spotkać się z realnymi potrzebami 
branży i zaoferować młodym osobom, poszukującym zawodowego ukierunkowania, właściwe 
kursy zawodowe i szkolenia. Jesteśmy przekonane, że badania mogą zasilić wiedzę potrzebną 
do ułożenia dobrej oferty edukacyjnej i szkoleniowej zarówno dla młodzieży, jak i dorosłych 
pragnących poszerzyć kompetencje zawodowe.

Precyzowałyśmy obszar badania, przysłuchując się dyskusji toczonej w środowisku filmo-
wym, w którym mówiło się wiele o potrzebie kształcenia zawodów rzemieślniczych lub ściśle 
związanych z pracą na planie filmowym w związku ze spodziewanym wzrostem koprodukcji 
międzynarodowych, co miało nastąpić w efekcie uruchomienia tzw. zachęt podatkowych. Dru-
gim motorem naszego myślenia była obserwacja rosnącego znaczenia technologii cyfrowych  
w kinematografii i mariażu, zlewania się branży filmowej z sektorami kreatywnymi. To wskazy-
wałoby, na konieczność edukacji także w dziedzinach związanych z technologią.

W IMIENIU CENTRUM KULTURY FILMOWEJ IM. ANDRZEJA WAJDY Z DUMĄ ODDAJEMY 
W RĘCE CZYTELNIKÓW TEN RAPORT.
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Badania CKF-u zostały skoncentrowane więc na poszukiwaniu brakujących rąk do pracy  
w rozwijającej się branży filmowej, audiowizualnej i sektorach kreatywnych. Odbywały się  
w pierwszym roku pandemicznym, co tylko wzmocniło naszą potrzebę analityczną. 

Wraz z Qualio zaczęłyśmy badania od wyłonienia 21 zawodów filmowych, z których wy-
brałyśmy tylko siedem do pogłębionej analizy. Pierwsze pięć to zawody, które wymagają 
wszechstronnego wykształcenia, mają związek z rosnącą digitalizacją kultury i komunikacji  
i są odzwierciedleniem zmian w dystrybucji filmów oraz rosnącej ilości treści audiowizualnych: 
producent kreatywny, specjalista ds. PR-u filmowego, konsultant scenariuszowy, agent twórcy, 
agent sprzedaży zagranicznej. 

Pozostałe dwa zawody omówione w raporcie: producent VFX i producent doświadczeń VR, 
są dużo bardziej związane z technologią. Mimo że producent, twórca doświadczeń VR nie jest  
zawodem filmowym, zdecydowałyśmy się go umieścić w obiektywie naszego zainteresowania 
ze względu na rosnący potencjał tego nowego audiowizualnego medium. VR wraz z siostrza-
nymi technologiami XR nie tylko prężnie się rozwija, równolegle do tradycyjnych wizualnych 
narracji, lecz także jest tematem ciągłych dyskusji o możliwościach i zagrożeniach płynących  
z użytkowania tej technologii. Chciałyśmy włączyć się w tę dyskusję, wnosząc perspektywę 
codziennej praktyki osób doskonalących VR w Polsce, a wywodzących się wprost z branży 
filmowej.

Wyniki badania mocno nas zaskoczyły, jeśli chodzi o listę deficytowych zawodów, ale też po-
twierdziły nasze najgłębsze intuicje. Do świata filmu nie da się wejść z ulicy, jak w amerykań-
skim śnie o karierze w Hollywood. Trafia się tam już z pewnymi kompetencjami i określonymi 
predyspozycjami. Bywa, że droga do zawodowej satysfakcji w obszarze filmu prowadzi krętymi 
ścieżkami. To, co wydaje nam się bardzo ważne, a nawet niezbędne, to dostęp do... mapy. 
Nasze badania są jej zalążkiem.

Konkretne rekomendacje dydaktyczne, które będą projektowane na podstawie tego rapor-
tu, będą więc skierowane raczej do osób już dojrzałych, mających dorobek praktyczny, ale  
w różnym, niekoniecznie związanym z filmem obszarze. Wyniki skłaniają nas też do nakreślenia 
optymistycznej wizji świata, w której na nowe zawodowe wyzwania nigdy nie jest za późno. 
Czytając badania, myślmy więc egoistycznie i odważnie o sobie. Myślmy z troską i czułością, 
gdyż, jak się okazuje, branża filmowa może zrealizować nawet w drugiej i trzeciej wiośnie nasze 
marzenia o zawodowym spełnieniu. Badania pokazały też pewną ogólną prawdę dotyczącą 
natury ludzkiej, niepodlegającą zmianom cywilizacyjnym i technologicznym. Według naszych 
rozmówców, którzy opowiadali o swojej ścieżce dojścia do wykonywanych zawodów filmowych, 
ta pasja zaczyna się w dzieciństwie. To odkrycie jest dla nas motorem do dalszej pracy nad 
edukacją filmową dzieci i młodzieży.

O przeczytanie gotowego raportu poprosiłyśmy w pierwszej kolejności ekspertów. Oto fragment  
opinii dr Anny Wróblewskiej:

„(…) otrzymaliśmy dzieło przemyślane, wypełniające dojmujące luki informacyjne, aktualne 
i – nie waham się użyć tego słowa – błyskotliwe. Skąd te komplementy? Otóż jako badaczka 
production studies oraz dziennikarka branżowa zmagam się (i moi koledzy również) z brakiem 
wystarczającej liczby profesjonalnych publikacji, badań, monografii, raportów. Ostatnio braki 
te głośno zdefiniował PISF podczas konsultacji eksperckich, zapowiadając akcję pobudzenia 
aktywności środowiska w tym obszarze. Bardzo się cieszymy, ale to nadal pieśń przyszłości, 
na razie jednak zyskujemy profesjonalny i bardzo aktualny raport, który można w wieloraki 
sposób wykorzystać.(…) 

Inspirującej lektury!

Joanna Rożen-Wojciechowska, dyrektorka CKF
Katarzyna Ślesicka, zastępczyni dyrektorki, szefowa Działu Edukacji CKF

Mimo iż za dwa lata będzie pewnie miejscami nieaktualny, to właśnie ta przemijająca  
aktualność jest największym atutem. Pozwala bowiem na wyciągnięcie wniosków – przez 
szkoły, organizacje samorządowe, instytucje i w końcu samych filmowców”.

Nasz raport, tak chciałybyśmy go zarekomendować, jest więc uchwyceniem motyla w locie. 
Zmiany postępują tak szybko, że każda próba zatrzymania ich w kadrze jest z góry skazana 
na niepowodzenie. Dlatego zachęcamy do traktowania go nie jako definitywnej diagnozy, lecz 
pretekst do uruchomienia branżowej dyskusji, a nawet – humanistycznej refleksji. 

Dziękujemy wszystkim przedstawicielom różnych zawodów filmowych, którzy wzięli udział  
w badaniu i podzielili się z nami swoimi opiniami, a często także bardzo osobistymi historiami 
oraz ekspertom: Annie Wróblewskiej, Irenie Strzałkowskiej i Maciejowi Dydo za przekazanie 
nam swoich wrażeń i uwag po lekturze raportu. 

Dziękujemy zespołowi CKF-u: Annie Rembowskiej, Małgorzacie Świderskiej i Kindze Ga-
łuszce, za twórczy wkład w przygotowanie i opracowanie badań, Zuzannie Sorówce i Klarze 
Bogusławskiej za wnikliwą lekturę raportu i komentarze oraz Monice Górskiej za koordynację 
prac związanych z publikacją.

Zachęcamy czytelników raportu do rozwijania filmowej pasji i zarażania nią kolejnych pokoleń 
uczniów i studentów.
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Niniejszy raport stanowi podsumowanie 
kilkuetapowych, trwających  
od 28 listopada 2019 do 19 listopada  
2020 roku, badań eksploracyjnych.
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WPROWADZENIE

Niniejszy raport stanowi podsumowanie kilkuetapowych, trwających od 28 listopada 2019 do 
19 listopada 2020 roku, badań eksploracyjnych, które miały zdiagnozować kondycję nowych 
lub deficytowych zawodów w branży filmowej w Polsce. Projekt zainicjowało i sfinansowało 
Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy w Warszawie, które również wyznaczyło jego 
najistotniejsze cele i wskazało narzędzia badawcze służące ich osiągnięciu. Przed zespołem 
badawczym zostały zatem postawione zadania: 

 – określenia najistotniejszych zjawisk i trendów, które mają istotny wpływ na funkcjonowanie 
świata filmu, a zwłaszcza na wyłanianie się lub przeobrażanie zawodów i specjalności,

 – określenia zawodów, które najprężniej rozwijają się w Polsce lub w których brakuje profe-
sjonalistów,

 – zdefiniowania najistotniejszych kwalifikacji, kompetencji społecznych oraz predyspozycji 
i postaw, które są potrzebne w danym fachu.

Żeby zrealizować te ambitne wyzwania, zaplanowano pięć etapów działań badawczych, 
które pozwoliły najpierw rozpoznać najbardziej ogólne zagadnienia, a następnie przejść do 
kwestii związanych z konkretnymi zawodami, wybranymi na podstawie danych oraz w dialogu  
z CKF-em. Strukturę badania obrazuje diagram poniżej.

Ilustracja 1. Etapy badania. Źródło: opracowanie własne.
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Ilustracja 2. Typy źródeł wykorzystanych w desk research. Źródło: opracowanie własne.
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Desk research
 
Do najważniejszych celów pierwszego etapu projektu, na którym dokonano analizy 
źródeł zastanych (desk research), należało:

 – przeanalizowanie trendów edukacyjnych, a także trendów i tendencji związanych z rozwo-
jem branży filmowej,

 – zebranie informacji na temat badanych zawodów i specjalizacji filmowych w kontekście 
wymaganych na rynku kompetencji oraz propozycji edukacyjnych i zawodowych.

Kluczowym wyzwaniem, jakie pojawiło się na etapie badania źródeł zastanych, było stworzenie 
odpowiedniego korpusu danych, czyli dotarcie do właściwych dokumentów i skompletowanie 
takiej ich ilości, która pozwala na osiągnięcie efektu wysycenia. Do analizy, w której należało 
uwzględnić zagraniczne rynki filmowe i sytuację na rynku filmowym, włączyliśmy zatem przede 
wszystkim anglojęzyczne materiały źródłowe, których najważniejsze typy zostały przedsta-
wione w diagramie. Linki do wykorzystanych źródeł zamieszczamy w aneksie do raportu. 
W rezultacie analizy została stworzona mapa znaczących tendencji oraz zawodów, które 
w światowej branży filmowej można uznać za wschodzące, dynamicznie rozwijające się lub 
deficytowe. W kolejnych fazach badania postawiliśmy sobie za cel skonfrontowanie tych odkryć 
z doświadczeniami przedstawicieli polskiej branży filmowej.
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Wywiady eksperckie
 
Do najistotniejszych celów stawianych na tym etapie projektu należały: 

 – analiza zmian technologicznych, organizacyjnych, ekonomicznych i edukacyjnych, które 
szczególnie wyraźnie wpływają na wyłanianie się nowych lub deficytowych specjalizacji  
i zawodów oraz na doświadczenia zawodowe przedstawicieli świata filmu, 

 – wskazanie głównych tendencji w rozwoju branży filmowej, które mogą mieć wpływ na poja-
wianie się kolejnych zmian w niedalekiej przyszłości,

 – pozyskanie wiedzy o najważniejszych, w opinii badanych przedstawicieli branży, kompeten-
cjach dla wybranych zawodów i specjalizacji filmowych. 

Narzędziem pozwalającym na realizację celów badania był wywiad ekspercki. Był to rodzaj 
wywiadu swobodnego opartego na wytycznych, przeprowadzonego z osobami pracującymi 
od wielu lat w różnych obszarach branży filmowej. Kluczem do sukcesu stał się odpowiedni 
dobór 12 respondentów1 – tak by ich kompetencje pozwalały na pozyskanie jednocześnie 
pogłębionego obrazu zmian zachodzących w rodzimym przemyśle filmowym. Zgodnie z przy-
jętą koncepcją badawczą poszczególne etapy projektu były wzajemnie powiązane – zarówno 
scenariusz wywiadu eksperckiego, jak i sposób dobierania ekspertów w znacznej mierze 
bazował na rezultatach analizy źródeł zastanych, z której wynikało, że zmiany są wywoływane  
przede wszystkim przez czynniki technologiczne, a także uwarunkowania ekonomiczne, prawne, 
ekologiczne i kulturowe i dotyczą sytuacji w dwóch równoległych obszarach – szeroko rozumia-
nej produkcji (z wszystkim jej etapami) oraz dystrybucji. Z tego względu w badaniach wzięły 
udział osoby o zróżnicowanych kompetencjach i zainteresowaniach: ośmiu przedstawicieli  
i przedstawicielek produkcji i postprodukcji, dwóch dystrybucji i dwóch PR-u filmowego. Co istot-
ne, eksperci mieli zróżnicowane doświadczenia, które wynikały z ich dostosowywania się w cią-
gu dotychczasowego życia zawodowego do różnych okoliczności i wyzwań. Wywiady trwały  
od półtorej godziny do ponad dwóch godzin i były rejestrowane (zapis audio) za zgodą uczestników. 
Wszelkie cytaty pojawiające się w dalszych częściach raportu zostały zanonimizowane przez nada-
nie kodów oraz usunięcie danych pozwalających na pośrednią identyfikację tożsamości badanych. 

Ankieta środowiskowa
 
Celem ilościowego etapu badania było szersze skonsultowanie ze środowiskiem filmowym 
wniosków płynących z wcześniejszych faz projektu oraz uzyskanie danych pomocnych  
w wyborze siedmiu zawodów, które będą podlegać dalszej, pogłębionej eksploracji. Przed-
miotem diagnozy były również uwarunkowania, jakie towarzyszą procesowi kształcenia oraz 
przebiegowi kariery zawodowej. Rozpowszechniana za pośrednictwem internetu ankieta była 
adresowana do przedstawicieli branży filmowej z uwzględnieniem jej różnorodnych interesa-
riuszy, a zwłaszcza przedstawicieli podmiotów współtworzących filmowy rynek pracy (takich 
jak studia i wytwórnie filmowe o różnej wielkości i pozycji na rynku, firmy postprodukcyjne, dys-
trybutorskie, lokacyjne, agencje marketingowe zaangażowane w promowanie filmu), instytucji 
publicznych wspierających przemysł filmowy, stowarzyszeń twórczych i zawodowych, instytucji 
kultury i edukacyjnych. Wśród badanych znaleźli się zarówno przedstawiciele największych 
pracodawców w polskiej branży filmowej, jak i niewielkich podmiotów rozproszonych na tere-
nie kraju. W badaniu wzięło udział łącznie 312 osób, w tym 71 reprezentantów 14 zawodów, 

1. Liczba respondentów uczestniczących w wywiadach eksperckich i biograficznych została określona w zamówieniu i wynikała z założeń merytorycznych i budżetowych.

WPROWADZENIE

Na tym etapie postawiliśmy sobie następujące pytania badawcze:

 – Które ze zmian, jakie zaszły w polskiej branży filmowej w ciągu ostatnich 10 lat, są najbar-
dziej znaczące?

 – Jakie nowe zawody stały się ważne w poszczególnych obszarach branży filmowej?  
Jakich specjalistów brakuje? 

 – Jaką wiedzę, umiejętności i predyspozycje powinni obecnie mieć przedstawiciele tych za-
wodów? 

 – Jakie sposoby ich nabywania są w tej chwili dostępne w Polsce? Czy są one wystarczająco 
skuteczne? Jak można udoskonalić system nabywania umiejętności w tych zawodach?  
Co powinno się zmienić w tym zakresie?

Ilustracja 3. Respondenci według miejsca zatrudnienia. Źródło: opracowanie własne.

Firma producencka

Instytucja kultury

Firma postprodukcyjna

Instytucja edukacyjna

Obecnie nie pracuję

Stacja telewizyjna

Firma dystrybutorska

Agencja marketingowa

Organizacja pozarządowa

Firma lokacyjna

Inne

48%

21%

20%

11%

9%

9%

6%

4%

2%

1%

8%

które zostały wytypowane dzięki wcześniej przeprowadzonym badaniom jakościowym i we-
wnętrznej dyskusji. Należy podkreślić, że badanie nie było reprezentatywne pod względem 
statystycznym, jego wyniki odnoszą się więc do badanej grupy, nie mogą być uogólniane  
na całe środowisko filmowe.

Miejsca zatrudnienia (respondenci pracowali równocześnie w różnych miejscach i mieli możliwość wskazania wszystkich 
obecnych miejsc zatrudnienia)
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54% 
Kobiety

45% 
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1% 
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47% 
36–50 lat

36% 
20–35 lat

12% 
51–65 lat

3% 
66 lat lub więcej 

2% 
mniej niż 20 lat

WPROWADZENIE

Ilustracja 4b. Respondenci według wieku. Źródło: opracowanie własne.

Ilustracja 4a. Respondenci według płci. Źródło: opracowanie własne.

Respondenci według płci, wieku i stażu w zawodzie

Płeć

Wiek

47% 
Krócej niż rok

28% 
1–5 lat

24% 
6–10 lat

1% 
Więcej niż 10 lat

Ilustracja 4c. Respondenci według stażu w zawodzie. Źródło: opracowanie własne.

Staż 
w zawodzie
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Wywiady biograficzne
 
Podczas czwartego etapu projektu zrealizowaliśmy 14 wywiadów inspirowanych metodą bio-
graficzną wśród przedstawicieli siedmiu zawodów filmowych wyłonionych w trakcie wcze-
śniejszych faz badania. Rozmowy były prowadzone face to face lub za pośrednictwem narzę-
dzi do komunikacji on-line. Decyzję co do formy komunikacji pozostawialiśmy respondentom, 
wychodząc z założenia, że powinni mieć poczucie bezpieczeństwa i czuć się możliwie jak 
najswobodniej podczas rozmowy, która dotyczyła często osobistych wniosków i refleksji.  
Wywiady trwały 1,5–2,5 godziny i były rejestrowane (zapis audio) za zgodą respondentów.

Celem badania było zebranie opowieści przedstawicieli wybranych zawodów i spe-
cjalizacji filmowych na temat przebiegu ich edukacyjnego i zawodowego rozwoju  
ze szczególnym uwzględnieniem:

 – ścieżek kariery osób pracujących w wybranych nowych lub deficytowych zawodach i spe-
cjalizacjach filmowych,

 – kluczowych momentów „wchodzenia” do zawodu, a także motywacji i okoliczności prowa-
dzących do podjęcia decyzji o wyborze konkretnego zawodu lub specjalizacji,

 – sposobów ich nabywania oraz oceny jakości tych doświadczeń edukacyjnych.

Ilustracja 5. Uczestnicy wywiadów inspirowanych metodą biograficzną. Źródło: opracowanie własne.

WPROWADZENIE
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Konsultacje środowiskowe
 
Ostatni etap pracy terenowej, czyli konsultacje środowiskowe, miał na celu pogłębienie i roz-
winięcie poszczególnych tematów i wątków badawczych, skonfrontowanie dotychczasowych 
wyników z perspektywą praktyków, pracodawców i edukatorów z branży, a także wspólne 
wypracowanie rekomendacji dotyczących nowych lub deficytowych zawodów filmowych. 
Spotkania przeprowadzono metodą inspirowaną formatem World Café, który – w związku 
z ograniczeniami wywołanymi przez pandemię – zaadaptowaliśmy do wspólnej pracy on-line. 

Dyskusja była zogniskowana wokół trzech obszarów tematycznych: 

 – wpływu tendencji społeczno-kulturowych na poszczególne zawody,

 – ścieżek edukacyjnych, które prowadzą lub powinny prowadzić do wykształcania pożądanych 
kwalifikacji zawodowych i kompetencji miękkich,

 – rynku pracy, który formułuje określone oczekiwania wobec pracowników w poszczególnych 
zawodach. 

Uczestnicy spotkania albo reprezentowali jeden z siedmiu opisywanych zawodów, albo też 
współpracowali z jego przedstawicielami. Łącznie odbyły się trzy spotkania, podczas których 
eksperci brali udział w trzech półgodzinnych rundach przy „wirtualnym stoliku”. Konsultacje 
odbywały się równolegle przy wszystkich trzech stolikach tematycznych, a grupy zamieniały 
się miejscami – wędrując między stolikami po upływie czasu przewidzianego na jedną rundę.

Wpływ tendencji społeczno- 
-kulturowych na wybrane zawody

Konsultant scenariuszowy  
i producent kreatywny

Zapotrzebowanie na kwalifikacje 
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Projektant doświadczeń VR.
producent supervisor VFX

Wykształcanie pożądanych kwalifikacji 
i kompetencji społecznych  

w wybranych zawodach
Agent sprzedaży zagranicznej, 

agent twórcy, publicist 
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SPOTKANIE III

STRUKTURA 
KONSULTACJI
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O raporcie
 
Ze względu na głównie jakościowy charakter badania i jego zakres niniejszy raport należy 
traktować jako próbę pogłębionej analizy niewielkiego wycinka polskiej rzeczywistości filmowej. 
Zagadnieniem, które organizowało zbieranie danych, ich analizę, wreszcie sposób przedstawie-
nia wyników pracy terenowej w tym opracowaniu, był proces wyłaniania się i rozwoju nowych 
lub deficytowych zawodów filmowych oraz czynniki, które miały na to wpływ. W badaniu bardzo 
ważne było dotarcie do doświadczeń przedstawicieli takich zawodów – tak by uzyskać jak 
najbardziej pogłębioną wiedzę o wykonywanych przez nich profesjach. Ale równie istotne było 
wykorzystanie opinii ekspertów z branży i spoglądających na nią z „lotu ptaka”. Stąd w wielu 
miejscach raportu oddajemy głos reprezentantom tych dwóch grup, przytaczając licznie ich 
wypowiedzi i opisując ich punkty widzenia.

Badanie miało strukturę odwróconego lejka. Poruszaliśmy się od kwestii najbardziej ogólnych 
do bardziej szczegółowych – doprecyzowując i zawężając je w kolejnych krokach do tych 
najbardziej kluczowych w świetle przyjętych celów badawczych. Dzięki takiemu zabiegowi 
najpierw naszkicowaliśmy możliwie szczegółową mapę różnorodnych zjawisk i nowych zawo-
dów, by następnie – dzięki pomocy uczestników badania – kategoryzować je, hierarchizować, 
dokonywać ich selekcji w odniesieniu do opinii respondentów i założonych celów badania.  
W rezultacie tych zabiegów, których efekty przedstawiamy w trzech kolejnych rozdziałach, 
wyłoniliśmy siedem zawodów, którym przyglądamy się ze szczególną uważnością.

Podziękowania
 
W imieniu całego zespołu badawczego pragniemy gorąco podziękować wszystkim osobom, 
które zechciały wziąć udział w badaniu. Znaczna część pracy terenowej przypadła na trudny 
czas pandemii, jesteśmy więc tym bardziej wdzięczni za gotowość do włączenia się do tego 
projektu i podzielenia się swoimi opiniami i doświadczeniami. W szczególności dziękujemy 
wszystkim rozmówcom biorącym udział w wywiadach eksperckich, biograficznych oraz kon-
sultacjach środowiskowych. 

Bardzo dziękujemy również wszystkim tym, którzy poświęcili swoją uwagę i podzielili się swoimi 
opiniami w ankiecie środowiskowej.

Osobne podziękowania kierujemy do całego zespołu Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja 
Wajdy za dobrą współpracę, wspieranie badaczy na różnych etapach realizacji projektu,  
pomoc w rekrutacji uczestników poszczególnych etapów badania i czuwanie nad kwestiami 
organizacyjnymi.

WPROWADZENIE
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GŁÓWNE ŹRÓDŁA ZMIAN NA POLSKIM RYNKU KINEMATOGRAFICZNYM 

Na podstawie analizy źródeł zastanych oraz wywiadów z ekspertami zidentyfikowaliśmy 
trzy grupy czynników mających największy wpływ na przeobrażenia polskiego rynku pracy  
w branży kinematograficznej. Są to:

 – warunki finansowo-organizacyjne,

 – zmiany technologiczne,

 – nowe praktyki kulturowe wyrosłe na fundamencie zmian technologicznych.

Doprowadziły one albo do powstania nowych zawodów, albo szybkiego rozwoju już istnieją-
cych, albo sprawiły, że niektóre kompetencje stały się deficytowe.  

O ile warunki finansowo-organizacyjne są specyficzne dla Polski, to wpływ czynników techno-
logicznych i kulturowo-technologicznych na branżowy rynek nie odróżnia naszej kinematografii 
od innych. Jak wynika z zestawienia danych zebranych podczas desk researchu oraz wywiadów 
eksperckich, polscy twórcy i widzowie doświadczają różnorodnych zmian, które przyniosły 
rewolucja cyfrowa, globalizacja czy pojawienie się platform streamingowych. Dlatego zarówno 
przeobrażenia w procesie tworzenia, jak i w sposobach odbioru dzieł filmowych zachodzą  
u nas tak, jak się to dzieje na zagranicznych rynkach. 

Desk research zasygnalizował również, a kolejne etapy badań to potwierdziły, że występujące 
na Zachodzie profesje filmowe są już w Polsce obecne, choć rozwijają się w nierównomiernym 
tempie. Jedne dopiero się pojawiają na polskim rynku pracy, inne zdobyły ugruntowaną pozycję 
i przyciągają wiele zainteresowanych nimi osób, pracodawców i edukatorów. Ich rozwój wiąże 
się czasami z trudnościami terminologicznymi czy różnymi sposobami określania zakresu kom-
petencji i podziału obowiązków. Polscy specjaliści częściej muszą być wielozadaniowi i bardziej 
elastyczni niż ich zachodni koledzy, co wynika przede wszystkim z ograniczeń budżetowych.

Jednak „generaliści” mają więcej pracy na rynku niż specjaliści, którzy są już bardzo ukie-
runkowanym zawodem. Wszystkie ze specjalizacji, które są tutaj wymienione, funkcjonują. 
Tylko niejednokrotnie okazuje się, że człowiek, który robi to, robi też to i to (…) zajmuje się 
VR, a czasem, jak trzeba, to usiądzie do on-line i zrobi rekonstrukcję i digitalizację. Cały czas 
w Polsce (…) ciężko jest, by rację bytu miały bardzo wąskie specjalizacje. Ludzie, z którymi 
pracowaliśmy w latach 2010–2015, a którzy poszli ściśle w jakimś kierunku, wyjechali. Pracują 
głównie w Stanach i Kanadzie. Chyba 80 proc. zespołu, który pracował przy jedynce „Sali sa-
mobójców” Janka Komasy (…) nie ma w Polsce. Pracują za granicą (…) Cały czas obserwuję 
taki trend, że ludzie wyjeżdżają. I tam też zaczynają od najniższego szczebla. Bo o co tutaj 
jest dosyć wysokim szczeblem, niekoniecznie ma odzwierciedlenie na Zachodzie [E01GW].

Niektórzy z uczestników badania zauważali, że polska branża filmowa szybko adaptuje się 
do globalnych zmian. Z jednej strony sprawia to, że polscy twórcy już dziś są równorzęd-
nymi partnerami w międzynarodowych projektach. A z drugiej – pozwala czerpać inspiracje  
(np. edukacyjne) z innych krajów – zwłaszcza w przypadku zawodów stosunkowo nowych 
w Polsce lub takich, które mają jeszcze u nas duży potencjał rozwojowy. Widać to wyraźnie 
w ścieżkach zawodowych części 16 respondentów – doświadczenia zagraniczne były ważnym 
elementem ich drogi zawodowej, a w szerszym planie miały również wpływ na rozwój nowych 
(często jeszcze niszowych) specjalizacji na rodzimym rynku.

W tej części raportu korzystamy z wszystkich elementów badań – od desk researchu nakiero-
wanego na kraje zachodnie, przez wywiady z ekspertami komentującymi sytuację w polskiej 
branży filmowej i wywiady biograficzne z profesjonalistami wykonującymi poszczególne zawody 
w Polsce, aż po ankietę i konsultacje środowiskowe. 

Pozwoli to naszkicować istotny kontekst dla przedmiotu badania, a w rezultacie – taką 
mamy nadzieję – lepiej naświetlić, w jaki sposób różnorodne globalne i lokalne uwarun-
kowania wpływają na pojawienie się, rozwój lub niedobór określonych profesji.
 
Warunki organizacyjno-finansowe
 
Z badań jednoznacznie wynika, że w tej grupie czynników najważniejszym katalizato-
rem zmian było utworzenie na mocy Ustawy o kinematografii w 2005 roku Polskiego  
Instytutu Sztuki Filmowej. Jeden z respondentów stwierdził wręcz, że historia współczesnej  
polskiej kinematografii dzieli się na tę sprzed powstania PISF-u i po nim. Po latach zapaści 
– wywołanej likwidacją państwowych wytwórni i studiów filmowych oraz wynikającym z tych 
procesów niekontrolowanym urynkowieniem – polska branża filmowa otrzymała wreszcie syste-
mowe, długofalowe wsparcie. Instytut, w opinii respondentów, w znacznym stopniu przyczynił się 
do stabilizacji rodzimej kinematografii oraz do wzmocnienia pozycji polskiego kina na świecie.

Nastąpił przełom w polskiej kinematografii. Od momentu powstania PISF-u można zaobser-
wować wzrost pozycji polskiego kina [E01EJ].

Stabilizacja, o której mowa, umacniała się dzięki rozwojowi różnorodnych form wsparcia pu-
blicznego, co podkreślali badani – począwszy od współfinansowania produkcji filmowej przez 
PISF w formie dotacji, przez aktywność Regionalnych Funduszy Filmowych, aż po najnowszy 
instrument finansowania, czyli uruchomienie systemu wsparcia produkcji audiowizualnych, 
tzw. zachęt. Pozytywnie oceniano całoroczną (bezsesyjną) dostępność środków z PISF-u dla 
niektórych przedsięwzięć (w 2020 roku były to tzw. development scenariuszowy i promocja 
filmów za granicą). Wszystkie te instrumenty pobudziły polską produkcję filmową, pozwoliły 
na podejmowanie bardziej ryzykownych pod względem finansowym decyzji (inwestycje w kino 
artystyczne) oraz zwiększyły możliwości międzynarodowej współpracy. Nawet jeśli, zdaniem 
większości badanych, inwestycje PISF-u niekoniecznie zawsze były inwestycjami w jakość,  
to przez samo zwiększenie liczby produkcji zwiększyły szanse na realizację ambitniejszych 
projektów.

Instytut umożliwił twórcom produkcję rzeczy, które prawdopodobnie bez jego pomocy by nie 
powstały, np. filmów artystycznych, dokumentów kreacyjnych [E05NM].

Zdaniem części ekspertów w ostatnich latach łatwiejsze stały się też debiuty – m.in. dzięki 
odpowiednim zapisom w Ustawie o kinematografii i towarzyszących jej rozporządzeniach oraz 
w programach operacyjnych realizowanych przez PISF. Warto wspomnieć również o dzia-
łającym od 15 lat programie realizowanym przez Studio Munka, wspierającym reżyserów 
przed pełnometrażowym debiutem, dzięki któremu powstało już ponad 200 filmów krótko 
- lub średniometrażowych. W 2018 roku PISF uruchomił dodatkowy program wsparcia finan-
sowego pełnometrażowych debiutów, których koszty produkcji nie przekroczą łącznej kwoty  
700 tysięcy złotych, czyli tzw. mikrobudżetów. Filmowcy mogą też rozwijać swoje kompetencje, 
uczestnicząc w programach profesjonalizacji zawodowej w Polsce i za granicą. Instytut dofi-
nansowuje zarówno polskich organizatorów takich szkoleń, jak i udział poszczególnych osób 
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w zagranicznych wydarzeniach branżowych, kursach czy wizytach studyjnych. Dzięki temu, 
zdaniem respondentów, cała branża może się coraz bardziej profesjonalizować.
 

Narzędzia wsparcia oferowane przez PISF – ocena istotności
 
Uczestnicy badania ilościowego zostali poproszeni o ocenę istotności różnych zjawisk i czyn-
ników na przebieg własnej kariery w branży filmowej. Potwierdzili to, co wydaje się oczywiste: 
największy wpływ na życie zawodowe respondentów mają programy współfinansowania pro-
dukcji filmowych, które za istotne uznało łącznie 76 proc. badanych (w tym 55 proc. za zdecy-
dowanie istotne), narzędzia finansowe wpierające promocję polskich filmów za granicą (istotne 
dla 73 proc. badanych, w tym dla 44 proc. zdecydowanie istotne) oraz rozwiązania prawne 
lub finansowe wspierające realizację koprodukcji (istotne dla 71 proc., w tym zdecydowanie 
istotne dla 45 proc.). Nieco mniej osób uznało za ważne dla siebie programy pozwalające  
na szybszy rozwój zawodowy młodych twórców (np. mikrobudżety, programy stypendialne) oraz 
narzędzia wspierające rozwój kompetencji zawodowych (np. udział w międzynarodowych tar-
gach, warsztatach itp.), nadal jednak są to wysokie odsetki wskazań: odpowiednio 67 i 68 proc.

Na ile istotne dla Pani/Pana kariery są programy współfinansowania produkcji filmowych?

Na ile istotne Pani/Pana zdaniem są programy programy pozwalające na szybszy rozwój zawodowy młodych 
twórców (np. mikrobudżety, programy stypendialne)?
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Ilustracja 7. Ocena wpływu programów współfinansowania produkcji filmowych na karierę zawodową badanych. Źródło: opracowanie własne.

Ilustracja 8. Ocena wpływu narzędzi wspierających młodych twórców na karierę badanych. Źródło: opracowanie własne.
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Oczywiście jednostkowe oceny poszczególnych działań PISF-u są różne. Badani przyznają, 
że funkcjonowanie Instytutu nie jest też remedium na wszelkie problemy, z jakimi mierzą się 
filmowcy. Przykładowo, zasadnicza kwestia, dotycząca obowiązkowego pozyskania środków 
finansowych, pochodzących ze źródeł innych niż PISF, co jest niezbędne, żeby zamknąć 
budżet i rozpocząć produkcję, wciąż stanowi wielkie wyzwanie. Badani mają świadomość,  
że środków w PISF-ie zawsze będzie za mało w stosunku do potrzeb, co oznacza, że zawsze 
ktoś będzie niezadowolony. Dodają też jednak, że działalność PISF-u stała się bodźcem do 
aktywizacji środowiska – przyglądania się sposobom dzielenia funduszy, wypracowywania 
dobrych praktyk, oddolnego organizowania się i zabiegania o określone rozwiązania finansowe 
czy dyskusji o możliwych i wystarczająco efektywnych metodach oceny projektów ubiegających 
się o finansowanie PISF-u.
 
To cały czas rozwijało się, cały czas budząc różne gorące dyskusje na temat systemu oceny tych 
filmów, czy to oceniać artystycznie, czy to produkcyjnie, czy punktowo, czy opisowo. Dyskusja 
nieustanna, ciągle wracają te same wątki. To jest po prostu bardzo trudne, nie ma, uważam, 
możliwości jakichś obiektywnych kryteriów, które mogłyby ocenić projekt filmowy [E02EJ].

Finansowanie filmów stało się stabilne i przewidywalne. Sprawiedliwość w kwestii przyzna-
wania tych pieniędzy jest dyskusyjna, ale nie zmienia to faktu, że i tak miało ogromny wpływ 
na branżę [E03NM].

To nie jest tak, że to się stał jakiś łatwiejszy biznes. Bo zasada działania PISF-u jest taka,  
że daje połowę budżetu, a drugą połowę trzeba znaleźć na rynku, i teraz ciągle problemem 
pozostaje ta druga połowa [E02EJ].

Tym, co podkreślali badani, była dotychczasowa otwartość PISF-u na opinie płynące ze środo-
wiska oraz partycypacyjny sposób podejmowania decyzji o rodzajach i zasadach przyznawania 
wsparcia. Jako przykład wymieniano wprowadzenie dotacji dla młodych twórców – PISF zrobił to 
m.in. w odpowiedzi na mocny głos Stowarzyszenia Film 1,2, które pracowało na rzecz wsparcia 
młodych twórców na rynku. Inną sprawą jest kwestia początkujących czy wręcz debiutujących 
na rynku firm produkcyjnych aplikujących o dofinansowanie własnych projektów. To nie mniej 
ważne, bo odpowiedzialność za powodzenie wielowymiarowego i obarczonego tak wieloma 
ryzykami projektu, jakim jest wyprodukowanie filmu, racjonalne dysponowanie najczęściej 
kilkumilionowym budżetem, a także uczciwe i zasadne rozliczenie ogromnych nakładów finan-
sowych, należą wyłącznie do producenta, nie twórcy. Instytucje, w tym PISF, świadome ryzyka 
podejmowania współpracy z początkującymi producentami, były na nią otwarte.

Myślę, że nam się udało faktycznie doprowadzić do takiej zmiany, dlatego że wtedy, po pierwsze, 
pojawił się w wyniku działania tego stowarzyszenia priorytet dla młodych twórców i inne trakto-
wanie. W sensie dofinansowanie do 70 proc. (...). Tak samo doprowadziło to do otwarcia, jakby 
innego spojrzenia na młodych producentów. I była wtedy taka fala młodych producentów, którzy 
wylali się na rynek, jak te drzwi otworzyły się trochę szerzej. Nie tylko my, ale ileś tam młodych 
firm mogło wtedy zaistnieć i zacząć funkcjonować na rynku krajowym i międzynarodowym, bo 
to się wiąże jedno z drugim, tak. To znaczy trzeba mieć pieniądze z rynku krajowego, żeby 
móc zacząć funkcjonować na rynku międzynarodowym, wchodzić w koprodukcje itd. [E04EJ].

Niektórzy z badanych wskazywali, że od jakiegoś czasu instytucje wolą jednak współpracować 
z doświadczonymi firmami producenckimi, a i samo wsparcie łatwiej uzyskać, będąc uznanym 
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twórcą. Wybrzmiała też obawa przed upolitycznieniem PISF-u i próbą sztucznego sterowania 
tematyką filmów. Przyglądając się jednak wynikom ostatnich konkursów dotacyjnych Instytutu, 
wydaje się, że te obawy można uznać za słuszne jedynie częściowo.

Eksperci biorący udział w badaniu wskazywali na zainteresowanie nowym mechanizmem, 
uruchomionym niedawno przez PISF, czyli systemem „zachęt”, który polega na zwrocie części 
poniesionych w Polsce kosztów produkcji audiowizualnych (30 proc. wydatków kwalifikowal-
nych). Mogą z niego skorzystać polscy producenci, partnerzy koprodukcyjni oraz podmioty 
świadczące usługi dla zagranicznych producentów (tzw. serwisy). Mechanizm ten ma zapewnić 
obustronne korzyści, zarówno rodzimej gospodarce i branży audiowizualnej, jak i międzynaro-
dowym firmom, które lokują w Polsce swoje produkcje i wydają tu spore środki, wykorzystując 
potencjał rodzimych ekip, specjalistów czy innych usług. Zdaniem respondentów mechanizm 
ten, jeśli będzie dobrze wdrożony i wypromowany, zwiększy liczbę koprodukcji, wzmocni za-
interesowanie Polską wśród zagranicznych producentów, a w konsekwencji spowoduje dalsze 
umacnianie pozycji polskiej kinematografii. Badani wyjaśnili, że Polska była jednym z ostatnich 
krajów europejskich, który nie stosował tego mechanizmu, choć próby przekonywania ustawo-
dawcy o biznesowych efektach gospodarczych trwały od czasu powstania PISF-u.
 
Sukcesy międzynarodowe i większa frekwencja w kinach
 
Większa widoczność polskiego kina w światowej kinematografii jest doskonałym przykła-
dem działania zasady dodatnich sprzężeń zwrotnych. Sukcesy zagraniczne, obecność  
na liczących się festiwalach filmowych, zdobywane nagrody – przynajmniej po części będące 
efektem działania PISF-u – przekładają się na większe zainteresowanie polskimi filmami wśród 
rodzimej publiczności. Dziś już mało kto pamięta czasy sprzed mniej więcej dekady, kiedy 
to kino polskie nie potrafiło przyciągnąć 20 widzów do kin, nie mając szans z atrakcyjnością 
zagranicznych propozycji. Każdy bilet kupiony na polski film oznacza lepsze wyniki finansowe 
polskiej branży filmowej.

Wcześniej polskie kino kojarzyło się z obciachem.

[Publiczne wsparcie] to zaczęła być stała, która dofinansowała tę dziedzinę i zbudowała wiarę  
w twórcach, że polskie filmy mogą dotrzeć na sam szczyt, nie tylko mówię o Oscarach, które są 
gdzieś tam za oceanem i daleko, ale też o takich prestiżowych festiwalach międzynarodowych, 
na których nas nie było albo bywaliśmy (...) a teraz właściwie jest to normą, że na jednym, 
drugim ważniejszym festiwalu polski film, czy dokument, czy fabuła, po prostu jest [E01EJ].

Badani zauważali, że wyraźnie rosnąca w ostatnich latach frekwencja w kinach (w tym  
na polskich filmach) wynikała oczywiście nie tylko z sukcesów polskiego kina za granicą, lecz 
także (a może nawet w większym stopniu) z innych uwarunkowań, takich jak wzrost zasobności 
Polaków, zmieniający się styl życia w związku z postępującą urbanizacją czy poszerzanie się 
klasy średniej. Innym ważnym, by nie powiedzieć przełomowym, czynnikiem zwiększającym 
zarówno zainteresowanie polskimi filmami, jak i frekwencję kinową w ogóle było publiczne 
wsparcie dla kin i DKF-ów w obszarze cyfryzacji (m.in wyposażenie kin w cyfrowe projektory). 
Dzięki temu widzowie mogli oglądać filmy w dniu ich premiery czy doświadczać technologii 
3D. Rozwój sieci kin studyjnych i poprawa ich infrastruktury wpłynęły pozytywnie zarówno na 
poszerzenie publiczności, jak i wzrost jej zainteresowania kinem autorskim.
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Państwo wyposażyło się w mechanizmy wspierania mniejszych kin i dzięki temu możliwe były 
ich modernizacje oraz wzmocnienie ich pozycji na rynku. Mniejsze, lokalne kina bez pomocy 
by sobie nie poradziły. A też pomogła im cyfryzacja, bo mają dostęp do filmów w tym samym 
czasie co duże kina [E04NM].

Niezależnie od źródeł tego zjawiska większa frekwencja w kinach przełożyła się na pomnożenie 
przychodów w branży. Część tych środków – zgodnie z założeniami systemu finansowania,  
na których opiera się działanie PISF-u – wracała do Instytutu, powiększając pulę na kolejne 
filmy. Podobnie jak część zysków ze sprzedaży biletów na filmy będące sukcesem frekwen-
cyjnym, zrealizowanych dzięki dofinansowaniu PISF-u.

Jednocześnie, zwiększały się perspektywy i możliwości dalszych zagranicznych sukcesów 
festiwalowych, sprzedażowych, a także współpracy koprodukcyjnej. W ślad za nimi przyszło 
zainteresowanie świata polskimi twórcami i współpracą koprodukcyjną, co przyspieszyło roz-
wój branży nie tylko w sensie ekonomicznym i artystycznym, lecz także w zakresie procesów 
organizacyjnych, technologicznych, kultury pracy czy rozwiązań prawnych.

Mogliśmy nie tylko iść i prosić o pieniądze, żeby wspierano nasze filmy, ale również mogło się 
to odbywać na zasadzie wzajemności. Czyli zagraniczni twórcy za pośrednictwem polskich 
producentów mogli się ubiegać o wsparcie z polskich źródeł. I myślę, że to przystąpienie do ko-
produkcji jest również ogromnym rozwojem naszego, nie lubię tego słowa, przemysłu. Tej dzie-
dziny życia kulturalnego Polski, że rzeczywiście poznawaliśmy rynki zagraniczne, poznawaliśmy 
różne inne metody finansowania filmów, inne metody pracy, produkowania. Mimo że jesteśmy  
w Europie, to kultura pracy różni się w różnych krajach i myślę, że to również był pewien ciąg 
naczyń połączonych, czyli powstanie Instytutu i to, co się za tym rozwinęło [E03NM].

Jak zatem widać, funkcjonowanie PISF-u uruchomiło – bezpośrednio lub pośrednio – lawinę 
pozytywnych skutków. Najpierw ustabilizowała się polska produkcja filmowa, potem polskie 
kino zaczęło powoli odbudowywać obecność w światowej kinematografii. A w końcu polska 
branża stawała się wiarygodnym partnerem w międzynarodowych projektach.
 
Wpływ uwarunkowań finansowo-organizacyjnych na filmowy rynek pracy
 
Pieniądze płynące z PISF-u i większe wpływy z kin zwiększyły liczbę produkcji filmowych, 
a tym samym zapotrzebowanie na pracę osób związanych z branżą. Ten rodzaj wpływu można  
by nazwać horyzontalnym i rozumieć jako wzmocnienie i ustabilizowanie filmowego rynku 
pracy. Z wypowiedzi badanych można wywnioskować, że PISF otworzył nowe perspektywy 
zarówno przed uznanymi twórcami, jak i debiutantami. Znacząco przyczynił się również do 
umiędzynarodowienia karier polskich artystów i specjalistów oraz do zwiększenia rangi pol-
skiego kina na świecie. Co więcej, Instytut zadbał o to, żeby dokonania rodzimej kinematografii 
zostały zachowane dla przyszłych pokoleń – w dobie postępującej cyfryzacji wprowadził wymóg 
utrwalania dotowanych filmów na taśmie filmowej, dzięki czemu wzrasta prawdopodobieństwo,  
że będą one trwale zarchiwizowane.

Ale działalność PISF-u, która zaowocowała wzrostem pozycji polskiego kina na arenie mię-
dzynarodowej, pośrednio zwiększyła również zapotrzebowanie na konkretne umiejętności 
i profesje – związane ze sprzedażą polskich filmów, z promocją polskich talentów i pozyskiwa-
niem zagranicznych partnerów. Te zawody to przede wszystkim agenci sprzedaży zagranicz-
nej, agenci twórców, selekcjonerzy – przy czym chodzi o takich przedstawicieli tych profesji, 
którzy potrafią swobodnie się komunikować w językach obcych i równie swobodnie poruszać  
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na zróżnicowanych rynkach, w różnych systemach prawnych i odmiennych kulturach. A takich 
osób, zdaniem respondentów, jest wciąż za mało.

Na zakończenie tej części warto dodać, że środki z PISF-u nie są jedynymi, które pobudzają 
polską produkcję filmową i tym samym stabilizują filmowy rynek pracy. Respondenci doce-
niali też rolę Regionalnych Funduszy Filmowych i zacieśniającą się współpracę samorządów 
z branżą filmową. Wskazywali również na rosnący udział środków prywatnych inwestorów, 
zasilających budżety komercyjnych głównie, gatunkowych produkcji – w ciągu ostatniej dekady 
trend ten coraz bardziej się umacnia.
 
Zmiany technologiczne
 
Kolejną grupą czynników mocno wpływających – według respondentów – na branżę kinema-
tograficzną i doświadczenia zawodowe jej przedstawicieli są zmiany technologiczne wywołane 
rewolucją cyfrową. Przenosiny filmu z taśmy na dysk przeorganizowały techniczne zaplecze 
kinematografii. Na planach filmowych i w studiach pojawiły się nowe sprzęty, techniki pracy, 
oprogramowanie.

Przede wszystkim to zmiana negatywu na pliki. To jest największy przełom i to podyktowało 
nam najwięcej historii technologicznej. Mniej więcej 2008/2009 to był ten moment. Ta taśma 
jeszcze funkcjonowała przez jakiś czas, ale już coraz rzadziej [E01GW].

Za zmianami technologicznymi muszą nadążać ludzkie kompetencje. Z opowieści naszych 
rozmówców wynika, że składy ekip filmowych nie zmieniły się w znaczący sposób, więc wielu 
pracowników tej branży musiało nabyć nowe umiejętności, a czasem wręcz się przekwalifiko-
wać. Na to nałożyła się specyfika polskiej branży filmowej – wieloletniego niedofinansowania 
i niższych niż na Zachodzie budżetów produkcyjnych – sprawiająca, że wielu specjalistów 
musi łączyć kompetencje, które w bardziej rozwiniętych kinematografiach są przypisywane  
różnym osobom.

Cały czas w Polsce (…) ciężko jest, by rację bytu miały bardzo wąskie specjalizacje [E01GW].

Dokształcenie staje się procesem ciągłym. Jak wskazują uczestnicy badania, technologia  
cyfrowa szybko się zmienia, co wymaga stałej aktualizacji zaplecza technicznego. Z jednej 
strony oznacza to, że mimo niższych cen sprzętu cyfrowego i obniżenia kosztów zapisu (dyski 
są tańsze niż taśmy), wcale nie maleją koszty wynikające z wynajmu czy zakupu nowoczesnego 
sprzętu potrzebnego do profesjonalnej produkcji oraz konieczności zabezpieczania bardziej 
narażonych na uszkodzenia danych cyfrowych. A z drugiej strony od specjalistów ciągłe zmiany 
technologiczne wymagają nieustannej nauki i bycia na bieżąco.

Zmieniły się stawki, zmieniły się maszyny. Przechodziliśmy z technologii taśmy na technolo-
gie cyfrowe, bo to też miało dużo znaczenie, że powoli zamierał negatyw. Przede wszystkim 
cenowo, ale technicznie oczywiście też [E01GW].

Mimo że sam przewrót cyfrowy został zapoczątkowany wiele lat temu, to wciąż jest on źródłem 
kolejnych zmian – czy to stricte technicznych, czy organizacyjnych. W ostatnich latach silnym 
trendem jest upowszechnianie się rozwiązań chmurowych – praca na danych przechowywanych 
na zdalnych, rozproszonych serwerach rodzi nowe wyzwania i generuje zapotrzebowanie na 
nowe kompetencje. A nasi rozmówcy przewidują jeszcze wiele innych zmian, które przełożą się 
na nowe kierunki przekształceń w branży i – co ważniejsze w świetle podejmowanej w niniejszym 
opracowaniu tematyki – na wyłanianie się nowych zawodów, specjalności czy kwalifikacji. W prze-
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prowadzonej ankiecie poprosiliśmy respondentów o ocenę istotności zjawisk technologicznych 
i społeczno-kulturowych na ich życie zawodowe. Badani uznali, że najbardziej znaczące dla 
nich są zmiany w sposobie promowania produkcji filmowych, związane z rozwojem tzw. nowych 
mediów, które za istotne uznało blisko 93 proc. respondentów, w tym za zdecydowanie istotne 
ponad 59 proc. Duży wpływ na życie zawodowe uczestników badania ma również wprowadzanie 
nowych technik i narzędzi w produkcji i postprodukcji filmowej, które za ważne uznało ponad 89 
proc. badanych, w tym prawie 69 proc. za zdecydowanie ważne. Za znaczące uznano również 
procesy związane z rozwojem platform cyfrowych, upowszechniających nowy model dystrybucji, 
co ma wpływ na kształtowanie się oczekiwań i mentalność odbiorców (oba zjawiska okazały 
się istotne dla blisko. 89 proc. badanych). Stosunkowo najmniej respondentów przyznało,  
że ważna dla ich funkcjonowania w branży jest dostępność aplikacji wspierających różne 
działania zawodowe (76 proc.) oraz pojawianie się nowych zawodów i specjalności filmowych 
(blisko 80 proc.).
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Na ile istotne dla Pani/Pana kariery są zmiany w sposobie promowania produkcji filmowych związane z rozwojem  
tzw. nowych mediów?

Na ile istotne dla Pani/Pana kariery jest wprowadzanie nowych technik i narzędzi w produkcji i postprodukcji filmowej?

Ilustracja 9. Ocena istotności wprowadzania nowych technik i narzędzi w produkcji i postprodukcji filmowej. Źródło: opracowanie własne.
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Na ile istotne dla Pani/Pana kariery jest nowy model dystrybucji związany z rozwojem platform 

takich jak Netfli xczy HBO GO?

Ilustracja 10. Ocena istotności nowego modelu dystrybucji związanego z rozwojem platform takich jak Netflix czy HBO GO. Źródło: opracowanie własne.

Postprodukcja – największy poligon zmian
 
Zdaniem ekspertów biorących udział w badaniu zmiany technologiczne w najistotniejszy spo-
sób wpłynęły i będą dalej wpływać na pracę specjalistów z obszaru postprodukcji. Ten etap 
powstawania filmu jest obecnie znacznie bardziej skomplikowany i coraz bardziej znaczący 
w całym procesie produkcyjnym. W dziedzinie postprodukcji pojawiło się dużo nowych zawo-
dów i można się spodziewać w niedalekiej przyszłości kolejnych przeobrażeń. Za przykład 
niech posłuży stanowisko kierownika postprodukcji, które w Polsce występuje obecnie głównie  
po stronie studia postprodukcyjnego, ale wzorem bardziej rozbudowanych kinematografii taka 
rola już pojawia się także po stronie producenta

Postprodukcja filmowa zyskuje na znaczeniu. Ma to istotne znaczenie w strukturze budżetów 
i zmianie organizacji produkcji, co wykonać w postprodukcji, a co w produkcji [E04EJ].

Postprodukcja jest teraz bardzo skomplikowana i szybko się zmienia. Również operatorzy 
obrazu, na planie filmowym, muszą myśleć z wyprzedzeniem o postprodukcji (…). Potrzeba 
koordynatorów postprodukcji, którzy zarządzaliby zebranym materiałem filmowym. Trzeba przed 
rozpoczęciem produkcji myśleć o postprodukcji, żeby ją jak najlepiej przygotować i ułatwić 
dalszą pracę nad filmem [E03GW].

Postprodukcja w dobie cyfrowej to przede wszystkim praca z danymi. Zarówno ta kreatywna, 
wykonywana np. przez grafików 3D, animatorów, twórców efektów specjalnych, jak i ta stricte 
techniczna, związana z bezpieczeństwem danych, ich przechowywaniem, aktualizacją, dosto-
sowywaniem do zmieniających się formatów zapisu i sposobów odtwarzania.

Należy pamiętać, że szybki rozwój technologii, zmiana nośników wymusza nie tylko rekon-
strukcję i digitalizację treści filmowych z taśmy na nośniki cyfrowe, ale również zwiększanie 
rozdzielczości plików, które były nagrane w niższej rozdzielczości, tak by były dostosowane 
do urządzeń odtwarzających [E04EJ].
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Niektóre specjalizacje pojawiły się na skutek współpracy z zagranicznymi partnerami – re-
spondenci wskazywali szczególnie na standardy narzucone przez platformę Netflix. Przykła-
dem może być tu specjalista QC (quality control) odpowiedzialny za sprawdzanie wszystkich 
zebranych materiałów z planu filmowego, by wyłapać ewentualne usterki, które przekładają 
się na jakość nagrań.

Rośnie więc zapotrzebowanie na kompetencje związane z obróbką danych – coraz bardziej wy-
specjalizowane i przekształcające się w osobne zawody czy specjalizacje. W wielu wypadkach 
wymagające uprzedniego wykształcenia technicznego – np. „około 90 proc. data wranglerów 
to absolwenci politechniki i mechatroniki” [K2]. Ale oprócz zaplecza technicznego i zaintere-
sowań technologicznych niezbędne są określone kompetencje miękkie: otwartość na zmiany, 
umiejętność pracy w zespole i odporność na szybkie tempo pracy (jeden z respondentów użył 
nawet sformułowania „na akord”).

Postprodukcja – przykładowe nowe zawody i specjalności po przewrocie cyfrowym

 – DIT, data wrangler, data loader,

 – motion capture,

 – grafik 3D, animator 3D,

 – supervisor efektów specjalnych (VFX), specjalista VR,

 – specjalista ds. rekonstrukcji i digitalizacji.
 
Inne aspekty wpływu technologii na pracę w branży
 
Podczas badań pojawiło się jeszcze kilka innych refleksji na temat wpływu zmian technolo-
gicznych na branżę kinematograficzną i na warunki pracy w niej. Jednym z nich jest zjawisko 
zwiększonego tempa pracy. Jak już wcześniej wspomnieliśmy, niektórzy wręcz mówią o pracy 
„na akord”. Jednocześnie część naszych rozmówców odnosi wrażenie, że czas pojedynczych 
produkcji się wydłuża. Dokładna analiza wypowiedzi respondentów przynosi wyjaśnienie 
tej pozornej rozbieżności. Faktycznie, zdarza się, że filmy są produkowane bardzo długo 
– wynika to m.in. z trudności w finansowaniu lub z tendencji do zaczynania produkcji bez 
domkniętego budżetu w nadziei na pozyskanie dodatkowych inwestorów, przez co czasem 
trzeba chwilowo zawieszać pracę nad filmem. A z drugiej strony „obecnie nie poświęca się  
na produkcję filmu tyle czasu, ile poświęcano wcześniej, bo twórcy pracują nad kilkoma tytu-
łami jednocześnie” [E01EJ]. Pracownicy branży mogą mieć więc wrażenie intensywnej pracy,  
ale niekoniecznie musi to przekładać się na szybsze kończenie projektów. To wrażenie jest 
tym mocniejsze, że pojawiła się tendencja do zdalnego komunikowania i konsultowania zmian, 
nanoszenia poprawek, recenzowania materiałów – przez co specjaliści są w pracy niemal 
całodobowo, obsługując różne projekty na różnych etapach zaawansowania.

Drugim powracającym w wywiadach wątkiem jest pytanie, czy technologia ułatwia wejście  
na ścieżkę twórczą osobom, które nie ukończyły uczelni artystycznych, czy raczej jest to tylko 
pozorna możliwość, która skutkuje jedynie nadprodukcją treści pozbawionych większej wartości. 
Nie pada jednoznaczna odpowiedź na to pytanie, choć szala przechyla się w stronę optymi-
stycznego stwierdzenia o ujawnianiu się talentów, które – dzięki zwiększającej się dostępności 
technologii – mogą z sukcesem podejmować aktywności twórcze. Trudno również jednoznacz-
nie rozsądzić, na ile taki stan rzeczy wynika z upowszechniania się samej technologii, a na ile 
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z łatwiejszego dostępu do różnego rodzaju form kształcenia pozaformalnego i nieformalnego.

Teraz jest cała masa samouków (…) Jakby ta droga digitalizacji filmowej bardzo ułatwiła 
młodym ludziom dostęp do tych technologii. Kiedyś trzeba było mieć studia, wiedzieć, jak 
się pracuje z negatywem, mieć jednak minimum tej wiedzy, umiejętność pracy ze światłem, 
z kamerą. Teraz już trochę mniej. To ma oczywiście też dobre strony, bo pojawiło się wiele 
talentów, które wcześniej nie miały dostępu do dużych technologii. Teraz łatwiej mogą pokazać, 
co potrafią [E01GW].

Polska na technologicznym tle świata
 
Jak wynika z polskich i zagranicznych doświadczeń uczestników badania, polscy producenci, 
studia postprodukcyjne i dystrybutorzy często korzystają z tych samych technologii co ich 
odpowiednicy w krajach z najbardziej rozwiniętym przemysłem filmowym. Wdrażają także 
analogiczne procesy i procedury. Jak stwierdził jeden z badanych: „Dwa lata temu byliśmy przy 
okazji pobytu w Kalifornii w tamtejszych studiach postprodukcyjnych – nie mają niczego, czego 
nie mielibyśmy i my”. Inną sprawą z pogranicza filmu i nowych technologii jest imponująco 
rozwinięty w Polsce rynek gier komputerowych.
 
Wpływ zmian technologicznych na rynek pracy
 
Jak wynika z wcześniejszego wywodu, zmiany technologiczne wywołane przewrotem cyfro-
wym przyniosły najwięcej zmian w pracy specjalistów zajmujących się postprodukcją. Ten etap 
tworzenia filmu zyskał na znaczeniu, a jednocześnie skomplikował się – pojawiły się nowe 
wymagania i nowe specjalizacje. To spowodowało konieczność koordynacji całego procesu 
przez kierownika postprodukcji oraz wzmocniło rolę wszystkich zawodów związanych z digi-
talizacją („twórczych” i „technicznych”). Również współpraca z partnerami takimi jak Netflix 
wymusiła pojawienie się nowych specjalizacji związanych z zapewnianiem jakości materiału.

Mimo wzrastającego poziomu komplikacji pracy i nowych standardów w wielu obszarach 
związanych z powstawaniem filmu, co na Zachodzie skutkuje rozwojem wąskich specjalizacji, 
w Polsce wciąż większe szanse na rynku pracy mają – jak określiła to jedna z badanych osób 
– „generaliści”, potrafiący łączyć różne funkcje i zmieniać role zawodowe. Dlatego rewolucja 
cyfrowa nie przyczyniła się w Polsce do znaczących zmian w składzie ekip filmowych, lecz raczej 
wymusiła nabywanie nowych umiejętności przez specjalistów i zaowocowała potrzebą jeszcze 
większej wielokompetencyjności. Pozyskiwanie nowych kwalifikacji często odbywało się na 
drodze samokształcenia – np. przez samodzielne zgłębianie dostępnych w internecie poradni-
ków i tutoriali czy współpracę z doświadczonymi w danej dziedzinie zawodowcami – ponieważ 
pewnych umiejętności nie było gdzie się w Polsce nauczyć na drodze formalnej edukacji.

Nowe praktyki kulturowo-technologiczne
 
Równolegle z przewrotem cyfrowym pojawiły się nowe media i platformy, które zrewolucjoni-
zowały zwyczaje i oczekiwania związane z konsumowaniem treści filmowych czy komunikacją 
z odbiorcami.
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Nowe platformy dystrybucji
 
Jak wskazuje wielu z uczestników badania, w dobie Netflixa, HBO GO oraz dziesiątek platform 
streamingowych i VoD niemal każdy utwór filmowy – w coraz krótszym czasie od premiery  
i kinowej eksploatacji – jest dostępny „na żądanie” – o dowolnej porze, w dowolnych ilościach, 
bez wysiłku i za kwotę niższą niż bilet do kina. Znacząco zmienia to sposób, w jaki oglądane 
są filmy i seriale, oraz wpływa na oczekiwania odbiorców.

Totalna zmiana produkcji filmowej to jest wejście Netflixa na szeroką skalę, czyli na skalę świa-
tową. Czyli udostępnienie filmów z polskimi napisami i z polskim lektorem, czyli zwiększenie 
zasięgu. Na początku, kiedy Netflix powstawał, wszyscy myśleli: „No, w Stanach okej to dzia-
ła”, ale wszyscy mówili, że bariera językowa sprawi, że to nie będzie miało takiego zasięgu. 
Jednak okazało się, że wszyscy byli w błędzie, absolutnie wszyscy, którzy tak mówili. Dlatego  
że koszty tłumaczeń absolutnie nie są tak olbrzymie jak liczba abonentów, subskrypcji i pie-
niędze, płynące z krajów, w których tłumaczenia są dokonywane [E03EJ].

Nowe sposoby dystrybucji filmów to również nowe formy piractwa i nowa skala strat z tego 
tytułu. Niektórzy z respondentów zaznaczają jednak, że zwyczaje konsumenckie powoli się 
normalizują i widzowie są dziś częściej skłonni do płacenia za treści udostępniane w sieci.  
Istotny wpływ na ten proces, oprócz kampanii społecznych, zdaniem naszych rozmówców 
mogą mieć również same platformy streamingowe, które uczą użytkowników, że za dostęp 
do kultury trzeba zapłacić. Otwarte pozostaje pytanie, jak rosnąca popularność nowych 
sposobów odbioru filmów i seriali w dłuższej perspektywie będzie wpływać na popularność 
chodzenia do kina. Zdaniem niektórych respondentów platformy są wręcz siłą napędową 
rozwoju publiczności, skłonnej do inwestowania swojego czasu i zasobów finansowych  
zarówno w abonament Netflixa czy innych platform, jak i bilety do kina, o czym może świadczyć 
rosnąca nawet o kilka punktów procentowych rocznie liczba widzów2. Potwierdzają to badania 
z czasów sprzed pandemii, wskazujące, że wzajemna relacja kina i VoD nie jest konkurencyjna: 
kino zwiększa obecność filmów w serwisach VoD, a VoD otwiera nowe rynki dla mniej udanych 
filmów (źródło: https://rm.coe.int/from-cinemas-to-vod-2020-edition/1680a018a4). 

Niektórzy z respondentów twierdzą, że ostatecznie platformy będą jednak zagrożeniem dla 
kin. Nawet jeśli nie w znaczeniu odciągania widzów od ekranów kinowych, to z powodu prze-
znaczania coraz większych części budżetów na produkcje tworzone właśnie z myślą o plat-
formach cyfrowych. Nie wiadomo również, jak na omawianą sytuację wpłynie okres pandemii 
i tzw. lockdown, który przyniósł czasowe zamykanie kin lub ograniczenia w ich działalności 
przy równoczesnym ugruntowywaniu się (z konieczności) zwyczaju intensywnego oglądania 
filmów i seriali w domu.

Istnieje ryzyko, że dystrybucja kinowa będzie marginalizowana w związku z rozwojem platform 
cyfrowych. Powodem mogą być zmieniające się nawyki odbiorców, którzy są przyzwyczaje-
ni do otrzymywania filmów i seriali na platformach w tym samym czasie na całym świecie.  
W przypadku tradycyjnej dystrybucji filmy często wchodzą do kin z opóźnieniem [E02EJ].

2. Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego np. w 2018 roku sprzedano o 4,3 proc. więcej biletów niż 2017 roku. Zob. Działalność kin w 2017 roku, GUS, Kraków 2018; 
Kultura w 2018 roku, GUS, Kraków 2019; Kultura w 2019 roku, GUS, Kraków 2020.
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Trudność w ocenie zjawisk generowanych przez nowych nadawców wynika przede wszystkim 
z braku dostępu do danych na temat wyników sprzedażowych filmów objętych dystrybucją 
w platformach streamingowych. Tak ujęła to jedna z naszych rozmówczyń: „Wszyscy się za-
stanawiają, czy Netflix zagrozi kinu, ale to chyba jeszcze nie jest czas na ostateczną ocenę, 
czy to wpłynęło. My nie poznajemy wyników tych filmów. Przez to, że te filmy też wchodzą do 
Netflixa, wyniki nie są ujawniane na portalu, takim branżowym box office. Wszystkie wyniki 
każdego dystrybutora są dla nas do wglądu, dzięki temu mamy jawną sytuację, ile zarobiła 
konkurencja, ilu przyszło widzów. Stawiamy się tam w »line-upach«, czyli wiemy, kiedy wejść 
z filmem, żeby nie pokryło się to z premierą podobnego filmu itd. A te, które wchodzą do Net-
flixa, nie ujawniają wyników, w związku z czym my nie wiemy, ilu widzów poszłoby na nie do 
kina. Myślę, że z czasem będą takie dane, bo chcielibyśmy wiedzieć, czy to zaszkodziło kinu, 
czy nie” [E02GW].

W ocenie wpływu platform na polski rynek filmowy pojawiają się również takie argumenty jak 
„stały dopływ gotówki” i „szansa na realizację produkcji innych niż dotychczas”. Otwarte też 
pozostaje pytanie, jak na branżę wpłynie coraz odważniejsze wchodzenie platform na rynek 
produkcji filmowych.

Netflix zaczął również produkować filmy, nie tylko seriale, co wpłynie za jakiś czas na branżę. 
Filmy Netflixa będą realizowane w różnych krajach, w tym w Polsce. Są to produkcje wielko-
budżetowe i zróżnicowane, co może pozytywnie wpłynąć na polski rynek filmowy [E03EJ].
 
Przyspieszenie procesów dystrybucyjnych
 
Eksperci biorący udział w badaniu wskazują również na zjawisko przyspieszania procesów 
dystrybucyjnych, co jest m.in. związane z rozwojem omawianych wyżej platform i wykształca-
niem się nowych oczekiwań publiczności. Większość seriali w platformach streamingowych 
jest udostępniana całymi sezonami. Przebój kinowy można obejrzeć na platformach VoD  
po kilku lub najwyżej kilkunastu tygodniach od premiery kinowej. Universal Pictures w tym 
roku, na mocy umowy z największą amerykańską siecią kin, skrócił ten czas do 17 dni – potem 
jego produkcje mają już być dostępne w iTunes. Zresztą filmy wcale nie muszą mieć premiery 
w kinie. Mogą od razu trafiać na platformy VoD.

Zamknięcie kin w związku z epidemią koronawirusa przyspieszyło eksperymenty w polityce 
dystrybucyjnej. Premiery on-line testowały w zasadzie wszystkie duże amerykańskie wytwórnie. 
Ale i polska kinematografia nie pozostawała w tyle – wymieńmy chociażby filmy „W lesie dziś 
nie zaśnie nikt” Bartosza M. Kowalskiego czy „Sala samobójców. Hejter” Jana Komasy, które 
swoje premierowe pokazy miały w sieci. Osobną rzeczą jest to, czy, jak i na ile te zjawiska 
mogą być korzystne dla twórców. Z wnioskami i ocenami należy poczekać na rozwój sytuacji 
i wytworzenie się nowych nawyków wśród publiczności.
 
Seriale i showrunnerzy
 
Badani obserwują również, że ostatnie dwie dekady to czas tzw. seriali nowej generacji, 
którym jakościowo bliżej jest do produkcji kinowych niż do telewizyjnych. Można wręcz za-
ryzykować tezę, że w serialach twórcy znaleźli interesującą przestrzeń na eksperymenty 
i autorskie, odważne pomysły. Ciekawą kwestią jest również zagadnienie autorstwa w se-
rialach, które wydaje się bardziej skomplikowane niż w kinie. Twórcy seriali to zwykle ludzie 
wysoko wykwalifikowani, mający do wykonania wiele różnorodnych zadań, odpowiedzialni  
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za wymyślenie konceptu, przełożenie go na historię i bohaterów, a potem rozpisanie jej wedle 
reguł serialowo-telewizyjnych.

Zobacz sobie, jak się zmieniły ramówki telewizji od 2010 roku. To następowało stopniowo:  
odchodzenie od filmów w ramówkach głównych stacji telewizyjnych. Filmów zostało w tej chwili, 
w tzw. wielkiej czwórce, raz, dwa razy w tygodniu. Mówię o prime timie o 20.00, a tak to są 
same seriale, i to własne [E04GW].
 
Ekonomika uwagi a seriale

Zdaniem wielu respondentów seriale, będą nadal zyskiwać na popularności. A ekonomika 
uwagi i trudności młodzieży w skupieniu się na dłuższych produkcjach spowodują skrócenie 
długości poszczególnych odcinków i otworzą drogę serialom „na telefon”.

Twórcom towarzyszy, a coraz częściej dzieli z nimi kompetencje showrunner, czyli człowiek 
kierujący serialem. Jego obowiązki to konglomerat zadań tradycyjnie przypisywanych sce-
narzyście, konsultantowi scenariuszowemu i producentowi. Nadzoruje cały proces twórczy 
– od skompletowania zespołu scenarzystów, przez wybór obsady i pracę na planie, po efekty 
uzyskiwane w postprodukcji.

Rola ta – w świecie serialowym dobrze znana i już mocno zakorzeniona – wciąż zyskuje na 
znaczeniu. Bardzo rzadko przysłania ją znaczenie reżysera, który w produkcjach serialowych 
często jest postrzegany jako człowiek do wynajęcia, mający ograniczony wpływ na dzieło 
(z wyjątkiem niektórych pilotażowych czy pierwszych odcinków, do których angażuje się zna-
nych reżyserów, by postawili swój autorski stempel na produkcji – oczywiście zgodnie z linią 
zaakceptowaną przez showrunnera).

Na zmianę postrzegania, pozycjonowania roli producenta wpływają seriale. W produkcjach 
Netflixa można zauważyć, że serial jest tworzony przez jednego producenta i kilku reżyserów 
[E03EJ].

Jeśli chodzi o polską czy europejską kinematografię, to na razie model kina „reżyserskiego” 
nadal ma się dobrze. Producent to – w tradycyjnym ujęciu – osoba gwarantująca finansowe, 
prawne i organizacyjne warunki niezbędne do uruchomienia produkcji i późniejszej eksploatacji 
filmu, choć nierzadko bywa także i inicjatorem, i siłą napędową. Niemniej jednak, mimo że ze 
względów prawnych (choćby umów z instytucjami finansującymi, inwestorami, nadawcami)  
to producent musi mieć możliwość podjęcia ostatecznych decyzji dotyczących filmu, obyczaj 
europejskiej kinematografii ciągle chciałby pozostawić decyzję o „final cut” w rękach reżysera.
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Nowe media, nowa promocja
 
Coraz większą rolę odgrywa umiejętność skutecznego komunikowania się z widzami. Jak 
wynika z przeprowadzonych rozmów z osobami zajmującymi się promocją filmową, w świe-
cie nadpodaży tworzenie strategii promocyjnych i marketingowych staje się zajęciem coraz 
trudniejszym i wymagającym wielu różnorodnych kompetencji. Doprowadziło to do zapotrze-
bowania na usługi specjalisty nazywanego publicist – jedna z naszych rozmówczyń, szukając 
polskiego określenia, użyła sformułowania „ekspert marketingu filmowego”, inna zaś „specjalista  
ds. PR-u filmowego” (zastrzegając, że oficjalnie w Polsce takiego zawodu nie ma ani  
że nigdzie się takich specjalistów nie kształci).

Film dziś staje się nieodłączną częścią branży digitalowej: nie tylko dlatego, że coraz częściej 
jest konsumowany za pomocą nowych technologii, lecz także dlatego, że zmieniają się kanały 
i sposób jego promocji.

Media społecznościowe, takie jak Facebook, Instagram, Pinterest, YouTube czy TikTok,  
są nowym sposobem pozyskiwania widowni i porozumiewania się z nią. Odpowiednio dobrane 
i przeprowadzone działania komunikacyjne zwiększają zaangażowanie odbiorców – w większym 
stopniu niż tradycyjne media. A w epoce nadmiaru kluczowe jest właśnie przywiązanie widza 
do tytułu bądź gatunku przez zbudowanie z nim więzi i zaangażowanie go.

W PR i komunikacji social media są dziś podstawowym narzędziem pracy [E01EJ]. 

Media społecznościowe skutecznie pozwalają promować konkretne przekazy, zmniejsza się 
potrzeba transmitowania informacji do dużych grup. Bardziej opłacalne i skuteczne są targe-
towane, niszowe treści [E04EJ].

Do tego media społecznościowe nadają się znakomicie. Zdarza się, że fala entuzjazmu, 
umiejętnie kreowana przez specjalistów od digital marketingu, wirusowo niesie komunikaty 
i wywołuje zjawisko masowego zainteresowania produkcją (hype).

Dlatego promocja i komunikacja w tych kanałach wymagają określonego rodzaju umiejęt-
ności, które można opisać jako kompetencje dotyczące prowadzenia dynamicznej interakcji 
z odbiorcami i pozostawania z nimi w ciągłym kontakcie. Powstają więc konta facebookowe 
i instagramowe dla konkretnych produkcji – zadaniem tych profili jest nieustanne podgrzewanie 
atmosfery wśród widzów. Im szybciej i skuteczniej fani zostaną zaciekawieni i zaangażowani 
w komunikację, tym większe prawdopodobieństwo, że będą podawać dalej generowane przez 
marketingowców treści, przyczyniając się do wzrostu zainteresowania produkcją.
 
Nowe wymagania wobec osób zajmujących się promocją i komunikacją

Skoro w dzisiejszej rzeczywistości audiowizualnej „treść jest wszystkim” (content is everything), 
nie powinno dziwić, że poszukiwane są osoby, które potrafią nie tylko ją tworzyć, lecz także 
profesjonalnie nią zarządzać. Nowe media wymagają więc nowych umiejętności. Specjaliści 
ds. promocji w kanałach społecznościowych, specjaliści ds. digital marketingu – podobnie jak 
w dziedzinach innych niż kinematografia – to zawody, bez których trudno planować działania 
i nakłady na promocję. Nowe media i narzucony przez nie sposób odbioru treści to również 
wyzwanie dla zespołów postprodukcyjnych – w bliskiej przyszłości może się okazać, że lepiej 
sprzedają się te tytuły, które dobrze wyglądają na urządzeniach mobilnych.

GŁÓWNE ŹRÓDŁA ZMIAN NA POLSKIM RYNKU KINEMATOGRAFICZNYM 

Na osobną dygresję zasługuje też influencer marketing, polegający na wykorzystywaniu oso-
bistości znanych wśród odbiorców mediów społecznościowych (influencerów) do promocji 
swojego dzieła. Mogą to być ludzie znani na Instagramie, Twitterze, Vine, Pintereście, Face-
booku albo YouTube, poruszający się w określonej tematyce bądź będący po prostu znanymi 
twarzami. Influencerzy są tańsi niż dział reklamy, a ich skuteczne zasięgi – niejednokrotnie 
większe. Dzięki nim film, serial lub event zostaje „odfiltrowany” z szumu medialnego i wyróż-
niony z grupy często podobnych do siebie dzieł. Pojawia się więc przestrzeń dla osób, które 
rozumieją ten typ marketingu i które potrafią rozmawiać, budować więź z influencerami. Stąd 
w Polsce pojawił się zawód, który można by określić mianem specjalisty ds. influencer marke-
tingu. Specjaliści ds. promocji filmów czy firmy zajmujące się dystrybucją kinową wykorzystują 
więc i takie możliwości promocji.

W dystrybucji z kolei brakuje specjalistów od influencer marketingu. W Polsce to jest począt-
kujący zawód, istnieje niewielka wiedza w tym temacie. (…) Social media tutaj idą do przodu, 
influencer marketing tak samo. To jest ten czas social mediów, influencerów. To jest ten moment 
dla nich [E01GW].

Na razie, podobnie jak w produkcji czy postprodukcji, polską praktyką jest pełnienie kilku różnych 
funkcji przez jedną osobę. Badani konstatują, że zwykle specjalista ds. marketingu – pracujący 
zazwyczaj w firmie dystrybucyjnej odpowiedzialnej za promocję danego filmu – zajmuje się 
wszystkimi rodzajami marketingu i promocji (współpracą z mediami, obsługą mediów spo-
łecznościowych, tworzeniem treści i materiałów promocyjnych, współpracą z influencerami).
 
Praca „na zawsze” czy zlecenie?
 
Być może najbardziej fundamentalną kulturową zmianą związaną nie tylko z pracą w filmie, 
lecz także w wielu różnych innych branżach, jest to, że zawód przestaje być wyborem na całe 
życie. W branży filmowej wielu specjalistów (np. rzemieślników) będzie realizować część zleceń 
dla filmu, pozostałych klientów szukając w innych branżach. Zresztą zdaniem respondentów 
podobnie działają specjaliści postprodukcji – studia pracują głównie na rzecz reklamy, a nie 
fabuły. Podobnie jest ze specjalistami od digital marketingu – obsługę kampanii reklamowych 
lub promocyjnych w social mediach można przecież zlecić agencjom, które na co dzień reali-
zują projekty dla różnych branż.

Na razie wydaje się, że filmowcy bronią się przed tą zmianą – ci, którzy nadal chcą być częścią 
rodziny filmowej, a technologia czyni ich umiejętności mniej potrzebnymi, zmieniają kwalifi-
kacje, przystosowując je do nowych wymogów w branży. To właśnie tym osobom branżowe 
doświadczenie i zaufanie ze strony dotychczasowych współpracowników otwierają drogę do 
nowych zawodów. Wywiady z naszymi respondentami były pełne takich historii.
 
Wpływ pandemii na sytuację w branży filmowej

Jak wynika z badań jakościowych, pandemia wywołana przez koronawirusa może pogłębiać 
i utrwalać opisane powyżej tendencje, zwłaszcza te związane z nowymi sposobami dystrybucji 
i promowania filmów. W trakcie realizowanego na przełomie kwietnia i maja 2020 roku (czyli 
w trakcie wiosennego lockdownu) badania ilościowego zadaliśmy respondentom dwa pytania 
dotyczące przewidywań co do rozwoju sytuacji w przemyśle filmowym po zakończeniu pan-
demii. Oceniając zmiany we własnym życiu zawodowym, badani wykazali ostrożny optymizm  
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– niemal co drugi z odpowiadających na to pytanie założył, że sytuacja zawodowa po tym 
kryzysie będzie zbliżona do tej przed jego wybuchem (48 proc.). Jednak 32 proc. responden-
tów przewiduje pogorszenie się własnej sytuacji, w tym zdecydowane pogorszenie – 8 proc. 
Znacznie mniej badanych, bo zaledwie 9 proc., uznało, że ich sytuacja w niedalekiej przyszłości 
poprawi się, a 11 proc. miało trudność z dokonaniem prognozy.

Drugie pytanie związane z wpływem pandemii na branżę filmową dotyczyło zawodów dia-
gnozowanych w badaniu. Respondentów zapytaliśmy o to, które z nich mogą zyskać na 
znaczeniu po zakończeniu kryzysu. Badani mieli spory kłopot z odpowiedzią na to pytanie, 
prawie 1/3 z nich wybrała opcję „trudno powiedzieć”. Najwięcej osób wskazało na specjalistę 
ds. marketingu digitalowego, co najprawdopodobniej jest związane z koniecznością intensy-
fikacji działań w sieci, które od kilku lat zastępują tradycyjne formy docierania do odbiorcy. 
Proces ten nabrał jeszcze większego rozpędu w czasie pandemii w związku z przeniesieniem 
aktywności związanej z konsumpcją kultury do sieci. Nieco mniej badanych wybrało zawód 
producenta kreatywnego oraz animatora 3D i grafika 3D (po 26 proc. wskazań) oraz agenta 
sprzedaży zagranicznej (23 proc.). Najmniej osób wybrało takie zawody jak DIT, specjalista QC  
i operator drona (poniżej 5 proc.).

Specjalista ds. marketingu digitalowego

Trudno powiedzieć

Producent kreatywny

Animator 3D/grafik 3D

Agent sprzedaży zagranicznej

Showrunner

Projektant doświadczeń VR

Publicist (PR filmowy)

Previz artist

Script doctor

Location manager

Producent/supervisor VFX

Kierownik postprodukcji

Motion capture

Realizator kinowych/telewizyjnych trailerów

Dialogista-scripter

Agent twórcy

Operator drona

Specjalista QC

DIT

31%

29%

26%

26%

23%

16%

15%

14%

12%

11%

11%

10%

9%

6%

5%

5%

5%

4%

2%

2%

Które z poniższych zawodów według Pani/Pana przewidywań mogą zyskać na znaczeniu po zakończeniu pandemii?

Ilustracja 11. Przewidywany wpływ pandemii na wybrane zawody. Źródło: opracowanie własne.
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Wpływ zmian kulturowo-technologicznych na filmowy rynek pracy
 
Zdaniem większości respondentów pojawienie się platform streamingowych i on demand wy-
wołało rewolucję w branży, zmieniając sposób dystrybucji filmów, strukturę produkcji (wzrost 
liczby seriali) i przepływy finansowe na rynku.

Przed twórcami pojawiły się nowe możliwości związane z realizacją seriali i niszowymi pro-
dukcjami. Współpraca z platformami wymusiła też wdrożenie nowych standardów pracy  
i uświadomiła możliwość przeformułowania hierarchii w ekipie filmowej (np. znacząca rola 
showrunnera w serialu).

Inną ważną zmianą technologiczno-kulturową stał się dynamiczny rozwój mediów społeczno-
ściowych, które wymusiły nowe podejście do komunikacji z widzami i nowe sposoby promocji 
dzieł filmowych. W wyniku tych zmian pojawiła się potrzeba nowych ról i kompetencji w tym 
obszarze.

Podsumowanie rozdziału 1
 
Najistotniejsze zmiany zaobserwowane przez ekspertów w polskiej branży filmowej zostały  
wywołane uwarunkowaniami ekonomiczno-prawnymi, technologicznymi i kulturowo-społecz-
nymi. Za najważniejszy czynnik zmian można uznać utworzenie Polskiego Instytutu Sztuki 
Filmowej, co radykalnie zmieniło sytuację polskiej kinematografii po źle wspominanym okre-
sie likwidacji państwowych zespołów filmowych i zapaści polskiego przemysłu filmowego po 
przełomie 1989 roku. Zapewnienie kinematografii przewidywalnego finansowania stopniowo 
ją stabilizowało i umożliwiało rozwój niewielkim firmom produkcyjnym. Zaczęło powstawać 
więcej filmów, wiele z nich trafiało na międzynarodowe festiwale i odnosiło tam sukcesy;  
na nowo wzrosło także znaczenie i jakość kina dokumentalnego. Znacząco zwiększyła się 
liczba koprodukcji międzynarodowych.

Zdaniem ekspertów bardzo istotne są zmiany spowodowane przewrotem cyfrowym.  
Najbardziej widoczne z nich zaszły na poziomie postprodukcji. Zawody związane z szeroko 
rozumianą obróbką danych rozwijają się najszybciej – tu pojawia się najwięcej nowych 
kompetencji i najszybciej doskwiera brak wykwalifikowanych pracowników. Zatrudnianie spe-
cjalistów w studiach postprodukcyjnych na stanowiskach DIT i data wranglera staje się normą. 
Prawdopodobnie już niedługo przy większych i bardziej kosztownych produkcjach – jeśli tylko 
się takie pojawią, będzie wymagane zapewnienie jeszcze większego bezpieczeństwa danych 
i funkcje związane z ich przetwarzaniem będą się jeszcze bardziej specjalizowały, zmierzając do 
standardów znanych z rynku amerykańskiego. Na razie jednak polską specyfiką, zapewne ze 
względu na niższe budżety, a także mniejszy rynek filmowy, jest wielozadaniowość specjalistów.

Rosnąca rola technologii w procesie produkcji i postprodukcji wymaga coraz większej wiedzy 
technologicznej od kierowników produkcji. Kierownik postprodukcji wyłonił się już jako 
zawód wspierający kierownika produkcji, który z racji złożoności, czasochłonności różnych 
zadań oraz nakładania się postprodukcji na działania produkcyjne nie będzie w stanie po-
święcić dostatecznej uwagi wszystkim procesom. Na uwagę zasługuje też rola producenta  
– na potrzeby tego raportu nazywanego kreatywnym w odróżnieniu od tradycyjnej roli pro-
ducenta, ograniczającego się do zadań organizacyjnych i finansowych. Choć polski rynek 
zna przykłady producentów kreatywnych w ścisłym tego słowa znaczeniu, którzy zajmują się 
jedynie stroną artystyczną projektu, są to pojedyncze przypadki. Większość filmów w Polsce 



Nowe i deficytowe zawody w polskiej branży filmowej RAPORT Z BADAŃ CENTRUM KULTURY FILMOWEJ IM. ANDRZEJA WAJDY

38 39

powstaje w jedno- lub kilkuosobowych firmach, których właściciele są producentami i odpo-
wiadają za cały proces produkcji i jego wszystkie aspekty: artystyczne, prawne, finansowe 
i organizacyjne od pomysłu, strony formalno-prawnej, ścisłej współpracy z twórcami po nadzór 
nad realizacją, finansowaniem, strategią festiwalową itp. Produkcja jednego filmu zajmuje kilka 
lat. W takim modelu pracy producent nie jest więc tylko instancją finansującą produkcję i po-
noszącą związane z nią ryzyko. To spiritus movens projektu, partner i wsparcie dla twórców, 
a zarazem osoba kontrolująca coraz bardziej skomplikowany proces tworzenia dzieła filmowego 
– dlatego właśnie nazywamy ją producentem kreatywnym. Bez kreatywności bowiem nie da 
się wykonywać tego zawodu. Na marginesie można też dodać, że w powszechnym odbiorze 
producent jako firma i producent jako osoba są tożsame, a nie musi tak być. W ramach jednej 
firmy może pracować kilku producentów i każdy z nich może firmować swoim nazwiskiem inny 
projekt. Ryzyko związane z projektem ponosi wówczas firma jako podmiot prawny, chyba że 
partnerzy umówią się inaczej.

Niebagatelną rolę cyfryzacja odegrała w dziedzinie dystrybucji kinowej, która obecnie jest dużo 
prostsza niż w przypadku filmów zarejestrowanych na taśmie światłoczułej. Pośrednio przewrót 
cyfrowy – przez obniżenie kosztów produkcji niskobudżetowych i napływ ludzi o różnym pozio-
mie kwalifikacji – spowodował wzrost liczby produkcji, co zdaniem niektórych respondentów 
można już nazwać nadpodażą.

Zjawiskiem z pogranicza technologii, kultury i życia społecznego jest rozwój mediów spo-
łecznościowych oraz platform dystrybuujących filmy i seriale w oparciu o mechanizm on 
demand. Wpłynęły one na nowe formy komunikacji między ludźmi, oczekiwania i gusty oraz 
mentalność odbiorcy, który oczekuje natychmiastowej gratyfikacji i stałego dostępu do utwo-
rów. Znacząco przebudowuje to sposób promocji filmów, która musi bazować na mediach 
społecznościowych, brać pod uwagę przyzwyczajenia i oczekiwania grup docelowych i jak 
najskuteczniej angażować ich w cały proces produkcji, poczynając od jego wczesnych etapów. 
Platformy streamingowe, bazujące na innym modelu finansowym, wprowadziły też nowe syste-
my rozliczeń z twórcami, co zmieniło i sytuację zawodową artystów, i sposoby pracy agentów.

W związku z tym rośnie w siłę grupa zawodów marketingowych związanych z promocją 
i dystrybucją filmową. Polska branża filmowa nie różni się od innych branż, gdzie waga mar-
ketingu on-line została już doceniona dawno temu. Jednak ścisła specjalizacja i skupienie się 
wyłącznie na filmach marketingowców zajmujących się digitalem, a także poszczególnymi jego 
obszarami (komunikacją przez influencerów, mediami społecznościowymi czy tworzeniem treści) 
jest tematem stosunkowo nowym i szybko zyskującym na znaczeniu. Szczególnie pożądane 
i niszowe są kompetencje z dziedziny influencer marketingu. Polski rynek pracy w branży 
filmowej będzie w coraz większym stopniu charakteryzowała elastyczność – konieczność 
nabywania nowych kompetencji, przebranżawiania się i szukania zleceń również poza filmem. 
Co oczywiste, nowe technologie i nowe praktyki kulturowe przyczyniły się do powstawania 
nowych zawodów lub przeobrażeń tych już istniejących.
 
Szybki przegląd trendów wpływających na rynek kinematografii

Video gaming – globalne zjawisko, które oddziałuje na branżę firmową w obszarze transferu 
technologii, estetyki i tematów filmowych. Znaczna część filmów powstaje pod wpływem tego 
trendu. Zdaniem ekspertów teoria crossmediów i transmediów pozwala sądzić, że będą coraz 
częściej powstawać seriale na podstawie gier i gry na podstawie seriali. Związek świata gier 
i kina będzie się zacieśniał. 

GŁÓWNE ŹRÓDŁA ZMIAN NA POLSKIM RYNKU KINEMATOGRAFICZNYM 

Robotyzacja i automatyzacja – już teraz algorytmy i automaty mają duży wpływ na branżę 
filmową, a ich rola z roku na rok będzie tylko rosła. Eksperci zwrócili uwagę na to, że oddziały-
wanie robotyzacji i automatyzacji na polską branżę filmową od 2017 roku rośnie szybciej. Daje 
się to zauważyć w polskich firmach postprodukcyjnych, w których są one wykorzystywane na 
poziomie hardware i software, np. do obróbki obrazu.

Nowoczesne technologie – będą upowszechniać się jeszcze szybciej, bo sprzęt i technologia 
stają się coraz tańsze. Zdaniem ekspertów bariery w dostępie do technologii będą zanikać. 
Dzięki temu stanie się zauważalna jeszcze większa demokratyzacja samego procesu robienia 
filmów (proces ten jest dostrzegalny już dziś i przybiera na sile).

Ekonomika uwagi – konieczność wygrywania w walce o uwagę widza będzie prowadziła do 
stosowania nowych form – najprawdopodobniej opowieści filmowe będą się coraz bardziej 
skracać (młodzież coraz krócej koncentruje się na jednym źródle bodźców), produkcja będzie 
zdominowana przez seriale składające się z odcinków trwających maksymalnie kilkanaście 
minut, bez katharsis, z multiplotem konfliktów i plot-twistingiem otwierającym kolejny odcinek 
(mnożeniem konfliktów, z których nie wszystkie będą miały rozwiązanie). Żeby przyciągnąć 
uwagę, pojawią się prawdopodobnie utwory interakcyjne, w których widz będzie miał kontrolę 
nad przebiegiem akcji. Rosnąca będzie rola algorytmów w odczytywaniu preferencji, dostoso-
wywaniu spersonalizowanych treści i poszukiwania nowych dróg dotarcia do widza.

Globalizacja – jest już czymś naturalnym dla młodszych pokoleń Polaków. Także kształt pol-
skiej kinematografii jest pochodną procesów globalnych. Kolejne koprodukcje z zachodnimi 
producentami jeszcze bardziej upowszechnią globalne wzorce, standardy i metody pracy.

Nowe sposoby eksploatacji treści – platformy w bardzo szybkim tempie wytworzyły nowe, 
oparte na subskrypcji i nieograniczonym wyborze (treści, czasu, sposobu oglądania) zwyczaje 
wśród odbiorców. Streaming to zdaniem ekspertów jeszcze nie wszystko. Ich zdaniem pojawi 
się jeszcze więcej pól dystrybucji i eksploatacji filmów. Możliwe, że w przyszłości w czasie 
premiery w kinach film będzie można od razu kupić on-line, a platformy będą coraz częściej 
szły w kierunku produkcji fabularnej.

Video calling i technologia satelitarna – coraz łatwiej i częściej, będąc na różnych krańcach 
świata, ludzie filmu mogą rozmawiać o swoich produkcjach, spotykając się i oglądając filmowe 
materiały – ten trend sprzyja budowaniu relacji i globalizacji produkcji filmowej. Już teraz bywa, 
że duża produkcja jest realizowana równocześnie w kilku różnych miejscach świata, więc 
potrzeba stałego kontaktu, uszczelniania procesów i dobrej komunikacji będzie przybierała na 
znaczeniu. Na przykład przy produkcji „Gry o tron” ze względu na to, że realizację w różnych 
lokacjach prowadziły dwie ekipy, materiał, który schodził z planu, satelitarnie musiał być przesy-
łany do bazy. Tam dopiero montażysta opracowywał go i archiwizował. Dzięki zaawansowanej 
technologii mógł sprawdzić, czy to, co zostało nakręcone, było z sobą spójne. Dalszy rozwój 
tej technologii, może sprawić, że postprodukcja będzie możliwa w jeszcze odleglejszych miej-
scach, a w globalnych produkcjach będą mogły uczestniczyć podmioty z krajów, które obecnie 
nie mają takiej możliwości.

Proste doświadczenia – to zdaniem ekspertów istota kina. Technologia produkcji i dystrybucji 
jest coraz bardziej zaawansowana, ale kino jako takie jest z natury konserwatywne. Wizyta 
w kinie, oglądanie filmu były i wciąż są prostym doświadczeniem, opartym na przyjemności 
płynącej z oglądania opowiadanej historii,, przeżywania emocji i identyfikacji z bohaterami.  
Być może dlatego filmy 3D czy VR wciąż napotykają na bariery odbiorcze.
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Analogowa nostalgia – zdaniem ekspertów nie zniknie. Prawdopodobnie zostanie utrzymany 
trend kolekcjonerski sprzedaży filmów na płytach, jednak będzie to zjawisko niszowe.

Starzenie się społeczeństwa – już oddziałuje na kino, zwłaszcza na Zachodzie. Pojawiają 
się filmy dopasowane do starszej widowni. Zdaniem ekspertów prawdopodobnie nastąpi też 
większa specjalizacja platform.

Nasilające się migracje – wpłyną na kino. Już teraz programing i repertuar uwzględniają 
diaspory. W Polsce np. spotyka się seanse w języku ukraińskim, ale być może już niebawem 
pojawi się też oferta dla diaspory hinduskiej, pakistańskiej czy arabskojęzycznej. Zdaniem eks-
pertów krok po kroku zbliżamy się do tego, co znaliśmy tylko z wizyt w Stanach Zjednoczonych.

GŁÓWNE ŹRÓDŁA ZMIAN NA POLSKIM RYNKU KINEMATOGRAFICZNYM 
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NOWE I DEFICYTOWE ZAWODY W POLSCE

W tej części bliżej przyjrzymy się wybranym – nowym, przeobrażonym lub deficytowym – zawo-
dom na polskim rynku kinematograficznym. Jak sygnalizowaliśmy we wstępie do opracowania, 
decyzja o wyborze tych, a nie innych specjalności do dalszej eksploracji zapadła w oparciu 
o wyniki badania ilościowego oraz cele wewnętrzne Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja 
Wajdy – zleceniodawcy projektu. Przypomnijmy pokrótce, że badanie ilościowe (ankietowe) było 
poprzedzone analizą źródeł zastanych i wywiadami z ekspertami – dopiero na tej podstawie 
sformułowaliśmy kwestionariusz ankiety i wytypowaliśmy listę zawodów do dalszego badania. 
Wskazania środowiska filmowego stanowiły zatem istotną podpowiedź w procesie decyzyjnym.

Operator drona

Najdynamiczniej rozwijające się zawody Najbardziej deficytowe zawody

Animator 3D/grafik 3D

Producent kreatywny

Script doctor

Agent sprzedaży zagranicznej

Producent/supervisor VFX

Agent twórcy

Publicist

Projektant doświadczeń VR

Specjalista ds. marketingu digitalowego

Kierownik postprodukcji

Showrunner

DIT

Motion capture

Location manager

Realizator trailerów filmowych

Previz artist

Dialogista-scripter

Specjalista QC

Najdynamiczniej rozwijające się i najbardziej deficytowe zawody w branży filmowej.

Ilustracja 15. Najdynamiczniej rozwijające się i najbardziej deficytowe zawody w branży filmowej. Źródło: opracowanie własne.

W badaniach ilościowych poszukiwaliśmy odpowiedzi na pytania o to, które z wytypowanych 
zawodów:

 – rozwijają się najdynamiczniej na polskim rynku pracy,

 – są deficytowe,

 – są szczególnie istotne dla specjalizacji reprezentowanych przez respondentów,

 – nie mają dostatecznego „zaplecza edukacyjnego” w Polsce,

 – umożliwiają swoim przedstawicielom zatrudnienie w różnorodnych projektach,  
w tym dotyczących artystycznych produkcji filmowych.

Po uważnej analizie wyników okazało się, że wymienione wyżej kryteria należy omawiać 
łącznie. Rozpatrywane osobno mogłyby bowiem prowadzić do błędnych wniosków. Posłużmy 
się przykładami, które lepiej to zilustrują. Operator drona to według respondentów najdyna-
miczniej rozwijający się zawód, ale jednocześnie najmniej deficytowy i niezbyt ważny dla 
badanych (jako istotny dla własnej działalności wskazało go zaledwie 2 proc. ankietowanych).  
A np. kierownik produkcji, który nie znalazł się w siódemce najdynamiczniej rozwijających się 
zawodów, zajął w przeprowadzonej ankiecie drugie miejsce w zestawieniu szczególnie istot-
nych specjalizacji – dodatkowo badani wyrazili wiele postulatów odnoszących się do edukacji 
w tym zawodzie.

Ostatecznie do dalszych etapów badań zostało wybranych siedem zawodów (piszemy o tym we 
wstępie): agent sprzedaży zagranicznej, agent twórcy, producent kreatywny, projektant 
doświadczeń/twórca VR, producent VFX, publicist i script doctor (konsultant scenariu-
szowy). Szczegółowo opiszemy je w tej części raportu.

Podstawą do opisu tych zawodów i specjalizacji był materiał uzyskany w wywiadach inspirowa-
nych metodą biograficzną. Z opowieści autobiograficznych naszych rozmówców staraliśmy się 
wyłowić jak najwięcej informacji na temat ich pracy i doświadczeń zawodowych. Szczególnie 
interesowały nas:

 – ścieżki kariery osób pracujących w wybranych nowych lub deficytowych zawodach  
i specjalizacjach filmowych,

 – kluczowe momenty „wchodzenia” do zawodu, motywacje i okoliczności prowadzące  
do podjęcia decyzji o wyborze konkretnego zawodu lub specjalizacji,

 – kluczowe kwalifikacje, kompetencje i predyspozycje potrzebne do wykonywania danego 
zawodu,

 – sposoby nabywania tych kompetencji i ocena doświadczeń edukacyjnych.

Wywiady biograficzne pozwalają na poznanie perspektywy respondenta i na uzyskanie pogłę-
bionych wglądów dotyczących jednostkowych doświadczeń. Metodologia badania zakładała 
uzupełnienie tych osobistych opowieści szerszym spojrzeniem na pozyskane wyniki. Na ostat-
nim etapie pracy terenowej zostały zorganizowane konsultacje środowiskowe przeprowadzone 
on-line metodą inspirowaną formatem World Café.

W zamieszczonych niżej opisach zawodów będą zatem splatały się te dwie perspektywy  
– uzyskane w wywiadach i podczas konsultacji. Najczęściej nakładają się one w częściach 
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dotyczących wyzwań, z którymi mierzą się osoby wykonujące dany zawód, i kompetencji, któ-
rych potrzebują. Czasem są również uzupełniane wypowiedziami pochodzącymi z wywiadów 
eksperckich – zwłaszcza w przypadku zawodów, których opis uzyskany w trakcie wywiadów 
biograficznych był tak nietypowy, charakterystyczny dla rozmówców, że w znacznym stopniu 
nie pokrywał się z obrazem zdobytym w trakcie konsultacji środowiskowych.

Ale nawet takie poszerzenie perspektywy nie zmienia faktu, że wszystkie te elementy badań 
– wywiady eksperckie, biograficzne i konsultacje środowiskowe – miały charakter jakościowy.  
Co oznacza, że choć pozwalały na pogłębiony wgląd w badaną problematykę, to nie mogą 
„mówić za wszystkich”. Zapewne więc niejeden czytelnik wykonujący któryś z opisanych za-
wodów,będzie miał w trakcie lektury wrażenie, że ów opis nie przedstawia jego doświadczenia 
lub nie pokrywa się z jego sposobem rozumienia i wykonywania swojej roli zawodowej. Jest 
to zupełnie naturalne zjawisko – szczególnie w przypadku zawodów nowych, które dopiero 
się kształtują i dla których nie ma jeszcze ram kwalifikacyjnych czy szczegółowo opisanej 
ścieżki kariery.
 
Doświadczenia pionierów – cechy wspólne
 
Zanim przejdziemy do opisów zawodów, pragniemy podzielić się dodatkowym odkryciem 
z rozmów – być może oczywistym dla przedstawicieli środowiska filmowego, ale dla bada-
czy, będących gośćmi w tym świecie, intrygującym. Zaskoczyło nas, jak wiele łączy naszych 
rozmówców – choć każdy z nich jest nieprzeciętną osobowością, inaczej patrzą na świat, 
a wykonywane przez nich zawody bardzo się różnią. Analiza wywiadów wyraźnie ujawnia  
tę wspólnotę doświadczeń osób związanych z filmem.

Najbardziej charakterystycznym, usłyszanym w każdej rozmowie, wątkiem biograficznym 
jest fascynacja kinem lub teatrem od wczesnej młodości, a czasem wręcz od dzieciństwa. 
W niektórych przypadkach to efekt dorastania w artystycznej rodzinie, ale nie brakuje też 
„samorodnych” pasjonatów.

Między trzecią a czwartą klasą jakoś tam zacząłem się interesować tymi wszystkimi rzeczami. 
Moi znajomi z liceum, którzy byli – powiedzmy – z trochę lepszych domów (...) co mi troszkę 
imponowało, jeździli na Horyzonty, brali udział w kulturze [B01NMAS].

Kino było obecne w domu moich rodziców (...) w pewnym momencie trafiłam (...) do takiej 
szkoły, która miała bardzo (jak na tamte czasy) nowatorskie metody nauczania i graliśmy 
sztuki teatralne po angielsku. I to była taka aktywność kreatywna, która gdzieś też rozwijała 
mnie [B02NMPK].

Nie wiem, czy to nie będzie nieskromne, ale ja zawsze czułam powołanie. Czułam, że jestem 
na właściwym miejscu, że ta praca jest moją pasją [B01ASAT].

W latach 80. byłam w ognisku państwa Machulskich, przy Teatrze Ochoty w Warszawie. 
W wieku 12 – 13 lat pisałam tzw. dramaty, które musiałam tam wystawiać, i one były wysta-
wiane [B01GWSD].

Co ciekawe, większość respondentów zdobywała wiedzę i doświadczenie branżowe rów-
nież za granicą (czasem tam stawiając pierwsze zawodowe kroki, a czasem intensywnie się 
dokształcając lub pracując tam na którymś etapie kariery). Być może stąd wynika fakt, że 
część z nich stała się pionierami swoich profesji w Polsce. Często to właśnie z pracy w innych 
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krajach uczestnicy badania przywieźli unikatowe kompetencje, poszerzone horyzonty, znajo-
mość najnowszych trendów i przeczucie, że za chwilę i w Polsce pojawi się zapotrzebowanie  
na nowe umiejętności.

W Paryżu w Arte, takie pierwsze zderzenie z branżą. Ja studiowałem informatykę. W ramach 
studiów musiałem mieć staż i trochę przypadkowo trafiłem na staż w Arte [B01ASTV].

Wielka Brytania, która zresztą potem wróciła. To motyw, który wraca w moim życiu. Szkoła 
w Wielkiej Brytanii dała mi ukierunkowanie zawodowe. W szkole w Wielkiej Brytanii miałem 
pierwsze praktyki zawodowe – na pierwszym i drugim roku [B02GWVF].

Charakterystyczne jest również to, że zawodowe szlify zdobywali w zasadzie a vista – przez 
pracę lub terminowanie pod okiem bardziej doświadczonego fachowca. Edukacja „w szkolnej 
ławie” miała zdecydowanie mniejsze znaczenie. 

Trafiłam jako 19-latka na plan zdjęciowy i byłam odpowiedzialna za opiekę nad aktorami. 
(...) Wtedy zobaczyłam od kuchni, jak praca na planie wygląda, jak praca aktorów wygląda 
[B01ASAT].

To było bardzo ciekawe (…) To znaczy zajmowałam się praktycznym wdrażaniem filmoznaw-
stwa, czyli układaniem repertuaru w kinie [B02NMPK].

Jestem w ogóle samoukiem, w tym sensie, że nauczyłem się produkcji, robiąc, a nie kończy-
łem studiów produkcyjnych. Kończyłem studia filmoznawcze (...) tak wybrałem, bo szukałem 
dla siebie miejsca związanego z kinem czy telewizją. Jednocześnie byłem dość aktywny, jeśli 
chodzi o kwestie popularyzacji kina (...) prowadziłem dość duży DKF (...) dzięki temu pozna-
wałem ludzi. Szefowa DKF-u poznała mnie ze swoim mężem (...) redaktorem zamawiającym 
w TVP [B01NMPK].

Kolejną wspólną cechą uczestników badania jest intencjonalne budowanie szerokiej sie-
ci kontaktów w branży. Spotkania z ludźmi o różnorodnych specjalizacjach i doświadcze-
niu wspierają rozwój zainteresowań i kompetencji, a czasem przynoszą nowe możliwości  
zawodowe. Liczne i zróżnicowane grono znajomych i przyjaciół w branży pozwala również na 
szybsze i skuteczniejsze załatwianie różnych spraw zawodowych na zasadzie wzajemności 
opartej na zaufaniu do osoby, którą się zna i z którą się już z sukcesem współpracowało.

I chociaż networking jest elementarzem marki osobistej w każdej branży, to w świecie kine-
matografii zdaje się mieć szczególne znaczenie. Relacje i zaufanie to tutaj główne kryterium 
wyboru współpracowników. Ale też rodzaj „polisy od zmian” – nic tak jak sieć kontaktów nie 
pomaga w adaptowaniu się do zmiennych wymagań tego rynku.

Te ważne momenty dotyczą głównie osób, są to głównie znajomości międzynarodowe. Pierw-
szym takim momentem było spotkanie z człowiekiem, który był jednym z kierowników produkcji 
filmu „Toy Story”. Miałem możliwość udziału w warsztatach animowanych filmów fabularnych 
prowadzonych przez tę osobę. To było pierwsze otwarcie na świat i mogłem się przekonać, jak 
te współprace mogą wyglądać [B02ASTV].

Dużo ludzi się poznaje. Bo właśnie trzeba dużo ludzi poznać. W naszej branży bardzo ważny 
jest networking, że mogę podnieść słuchawkę, zadzwonić do kogoś i powiedzieć, że mam 
taki i taki film i wiem, że on mu się spodoba. To jest praca na lata. Ktoś powiedział, że trzeba 
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poznać 100 osób, żeby poznać wszystkich. Może to jest lekka przesada, ale rzeczywiście to 
środowisko się zna, ale żeby do niego wejść, potrzeba czasu [B01ASP].

Ja mam poczucie, że dopiero kiedy zacząłem spotykać różnych producentów, którzy mówią 
w sposób trochę bardziej refleksyjny niż zwykle o tym, jakie podejmowali wybory, jakie błędy 
popełniali, gdzie pewne rzeczy im się udawały lub nie, co jest dla nich ważne w tym robieniu 
kina czy telewizji, to zacząłem łapać pewien azymut dla siebie. Więc wydaje mi się, że taka 
wymiana, sytuacja, w której inni opowiadają o sobie, jest bardzo ważna [B01NMPK].

Na podstawie przeprowadzonych wywiadów możemy również wnioskować, że praca w kine-
matografii wymaga pewnych predyspozycji i cech – niezwiązanych ze specyfiką konkretnego 
zawodu, tylko uniwersalnych dla całej branży. Większość uczestników badania wykazuje 
się bardzo dużą mobilnością zawodową. Stosunkowo często i szybko przekwalifikowują się, 
nieustannie uzupełniają swoje kompetencje, potrafią poradzić sobie z niestabilnością zleceń 
oraz intensywnym tempem pracy i związanym z tym stresem. Są w stanie przejąć zupełnie 
odmienne od dotychczasowych obowiązki, przejść do pracy w innym pionie lub na innym 
etapie produkcji. Tym, co w tych zmianach pomaga, jest właśnie wspomniana wcześniej sieć 
kontaktów. Jeśli ludzie ze środowiska komuś ufają, znają jego lub jej profesjonalne podejście, 
doceniają „kompetencje miękkie”, to zakładają, że po krótkim okresie adaptacji osoba taka 
równie dobrze poradzi sobie w nowej dziedzinie. Dzięki temu nawet jeśli wyjściowo ma ona 
niższe umiejętności – bo dopiero je nabywa – może mieć przewagę nad kimś z potencjalnie 
wyższymi kwalifikacjami, ale bez kontaktów i doświadczenia w branży filmowej.

Ostatnim wspólnym wątkiem wszystkich rozmów była niemożność dokładnego ustalenia 
wysokości zarobków w poszczególnych zawodach. Częściowo zapewne wynika to z polskiej 
specyfiki – o zarobkach w naszej kulturze mówi się raczej niechętnie. Ale to również pochodna 
„elastyczności” i braku finansowej stabilności filmowego rynku pracy, na którym często brakuje 
umów o pracę, stałego zatrudnienia czy choćby przewidywalnego, równomiernego strumienia 
zleceń. Akceptacja tego faktu to również ważna kompetencja dla potencjalnych adeptów za-
wodów opisywanych w raporcie, chociaż z drugiej strony w branży mówi się o konieczności 
ujednolicenia stawek wzorem krajów Europy Zachodniej, co zwiększa transparentność i po-
czucie bezpieczeństwa.

Mobilność zawodowa 

Na różnych etapach projektu uderzająco często pojawiał się wątek mobilności zawodowej 
przedstawicieli branży filmowej. W ankiecie np. spytaliśmy przedstawicieli 14 zawodów sta-
nowiących przedmiot badania o to, czy obecnie wykonywana profesja jest pierwszą, czy też 
kolejną w życiu. Okazało się, że zdecydowana większość, bo aż 71 proc. respondentów, 
wcześniej wykonywała inny zawód lub zawody, przy czym przekwalifikowanie odbywało się 
w ramach branży filmowej lub wiązało się ze zmianą branży (czasem dość radykalną). Wśród 
przedstawicieli badanych zawodów pojawili się byli dziennikarze, prawnicy, psychologowie, 
księgowi, tłumacze czy nauczyciele. Sami badani podkreślali, że cechą pracy w przemyśle 
filmowym jest interdyscyplinarność. Potwierdza to analiza wcześniejszych zawodów – jedna 
osoba w ciągu swojej kariery przekwalifikowuje się nawet kilkakrotnie lub równolegle działa 
w ramach różnych specjalizacji. Jak twierdzą badani, ta złożona rzeczywistość nie do końca 
znajduje odzwierciedlenie w edukacji formalnej.

Mobilność i interdyscyplinarność przejawia się również przez wielość i różnorodnośćprojektów 
realizowanych przez respodentów trudniących się omawianymi zawodami. Zdecydowana 
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większość z nich w ciągu ostatnich 5 lat znalazła zatrudnienie w projektach kinowych, 60 proc. 
wskazań dotyczy produkcji artystycznych, natomiast 49 proc. komercyjnych. W dalszej kolejno-
ści były to projekty związane ze stacjami telewizyjnymi (41 proc.), platformami internetowymi 
(40 proc.) oraz światem reklamy (30 proc.). W komentarzach badani wskazywali jeszcze inne 
typy działalności, takie jak praca przy organizacji festiwali, cinematic games czy teledyski.

Przejdźmy teraz do najważniejszej części tego rozdziału – opisów konkretnych zawodów lub 
specjalizacji zrekonstruowanych na podstawie wywiadów biograficznych i konsultacji środo-
wiskowych oraz wglądów uzyskanych dzięki ekspertom z branży.

Ilustracja 16. Zawody wykonywane wcześniej przez ankietowanych. Źródło: opracowanie własne.
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[1] Agent sprzedaży zagranicznej
 
Zajmuje się… 

Najprościej rzecz ujmując, agent sprzedaży zagranicznej pośredniczy między różnego typu 
dystrybutorami – lokalnymi firmami dystrybucyjnymi i platformami – a producentami filmów. 
Zajmuje się zarówno sprzedażą filmów polskich na rynki zagraniczne, jak i reprezentuje w Polsce 
producentów z innych krajów. Sprzedaje też, rzecz jasna, koprodukcje.

Jak konstatują uczestnicy badania, sprzedaż filmów to jednak tylko część obowiązków agen-
ta. Poprzedza ją selekcja utworów, wymagająca uważnego obserwowania rynku filmowego.  
W praktyce oznacza to udział w „marketach” (targach), śledzenie nowych talentów i obserwo-
wanie karier artystów, utrzymywanie relacji z dotychczasowymi kooperantami, poszukiwanie 
dobrze rokujących scenariuszy, obserwowanie trendów na rynku filmowym i przewidywanie 
dalszych zmian. To praca, którą trzeba wykonywać cały czas, „w tle” – nawet w największym 
ferworze bieżących zadań.

My po prostu musimy zorientować się najszybciej w zmianach w pejzażu rynku audiowizual-
nego. Musimy wiedzieć, jaka jest sytuacja na rynku, jak wygląda box office, jakie są trendy. 
Co możemy przewidywać, czego nie możemy przewidzieć, na co musimy być przygotowani. 
Zazwyczaj też to, co dostrzegamy: talenty, trendy w box office, nowe domy sprzedaży, do-
strzegamy jako pierwsi, a cała reszta ekosystemu przemysłu filmowego dostrzega to później. 
Ponieważ jesteśmy łącznikiem między programami, festiwalami, dystrybutorami, platformami, 
telewizjami, producentami, talentami itd., musimy mieć w miarę całościowe spojrzenie na to, 
co się dzieje. Im wystarczy fragmentaryczny obraz [B02NMAS].

Po wybraniu tytułów, wynegocjowaniu warunków współpracy i podpisaniu odpowiednich umów 
agent przystępuje do kolejnego etapu pracy – do działań marketingowych i sprzedażowych. 
Często praca ta zaczyna się już na etapie developmentu lub preprodukcji – to odpowiedni 
moment na przygotowanie strategii wizualnej (tzw. opakowanie filmu i kreację materiałów 
promocyjnych), marketingowej, dystrybucyjnej i festiwalowej. Później strategie zamienia się na 
wiele różnorodnych, intensywnych działań promocyjnych i sprzedażowych. Nie zawsze agent 
zajmuje się nimi osobiście – w zależności od skali, w jakiej działa, i wielkości firmy, w której 
pracuje, może współpracować ze specjalistą albo z zespołem specjalistów promocji.

Z punktu widzenia sprzedaży kluczowy jest zwłaszcza wybór festiwalu, na którym film będzie 
miał światową premierę – tak, by trafić do odpowiednich potencjalnych kupców, jak najlepiej  
go eksponując i wyróżniając spośród wielu innych produkcji. Drugim ważnym kanałem sprze-
daży, sprawdzającym się zwłaszcza w przypadku filmów z dużym komercyjnym potencjałem, 
jest bezpośrednia współpraca z dystrybutorami kinowymi.

Mierzy się z… 

Zdaniem badanych wraz ze wzrostem znaczenia i siły przetargowej platform streamingowych 
słabnie rola agenta. Żeby temu zapobiegać, przedstawiciele tego zawodu częściej łączą siły 
i działają wspólnie. Zmiany na rynku wymuszają także na agentach ciągłe poszerzanie kom-
petencji i rekonstruowanie swojej roli, co prowadzi do swoistej hybrydyzacji zawodu – dzisiaj 
agent sprzedaży zagranicznej to często również dystrybutor i producent jednocześnie.
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Praca agenta sprzedaży zagranicznej to stała gra o duże pieniądze, której nieodłącznie  
towarzyszy stres i presja wynikająca m.in. z konieczności mierzenia się z finansowym ryzykiem 
i ciągłym podejmowaniem ważnych decyzji. Dzięki doświadczeniu i własnym kompetencjom 
filmowym łatwiej szacować ryzyko i zmniejszać pulę błędnych wyborów, niemniej nie istnieją 
narzędzia czy techniki, które gwarantowałyby sukces.

Wyzwaniem w pracy agenta sprzedaży zagranicznej jest również operowanie w różnorodnych 
rejestrach aktywności. Z jednej strony praca w tym zawodzie oznacza ciągłą dyspozycyjność, 
szybkie tempo pracy i działanie w różnych strefach czasowych i kulturowych, czemu towarzy-
szy duża intensywność kontaktów oraz presja wyników sprzedażowych. A z drugiej – wiąże 
się ze zgodą na to, że markę agenta buduje się długo – że wymaga to nie tylko czasu, lecz 
także cierpliwości. Początki bywają trudne, zaufanie partnerów i pozycję na rynku zdobywa 
się powoli, co – według respondentów – może wiązać się z wysokim poziomem frustracji. 
Nieznanej firmie sprzedażowej trudno pozyskać duże produkcje, a te, które zdobyć łatwiej 
(np. filmy debiutantów), trudniej z kolei sprzedać. Również selekcji tytułów trzeba się długo 
uczyć – zwykle na własnych, kosztownych błędach.

Dodatkowo – w pośpiechu, przy zróżnicowanych opiniach, ryzyku i frustracjach – agent musi 
mieć czas i być gotowy na to, by śledzić rynek, analizować trendy, budować relacje, dokształ-
cać się czy nabierać doświadczenia w selekcji filmów. Nie jest to wyłącznie polska specyfika, 
sytuacja wygląda podobnie na Zachodzie – dlatego tam typową ścieżką jest zdobywanie 
doświadczenia oraz budowanie relacji i osobistej marki w jednej z firm o ugruntowanej pozycji 
i wypracowanym już know-how i dopiero potem otwieranie własnej działalności. W Polsce ten 
zawód nie ma długiej historii, dlatego wchodzenie do niego jest obarczone wyższymi kosztami 
osobistymi, a doświadczeni specjaliści działający obecnie na rynku właściwie byli pionierami 
swoich profesji w ich nowym, zglobalizowanym kształcie.

Do zawodu trafia…

Ze względu na niedługą historię zawodu i jednocześnie szybko zmieniający się zakres zadań 
i ról ścieżki wejścia do zawodu nie są skodyfikowane.

Ważne, żeby dokonywane wybory edukacyjne i zawodowe pozwalały na opanowanie wiedzy  
o procesach i warunkach powstawania filmu, a przede wszystkim na budowanie sieci kontaktów 
branżowych i zdobywanie pozycji w środowisku. Realizacji tych celów mogą sprzyjać studia na 
uczelni artystycznej (np. na kierunku produkcja), zwłaszcza jeśli połączy się je z angażowaniem 
się w dodatkowe projekty (np. wolontariat na polskich i zagranicznych festiwalach filmowych). 
Alternatywną ścieżką mogą być studia prawnicze, marketingowe lub związane z zarządzaniem 
i marketingiem w kulturze, uzupełnione potem studiami podyplomowymi i kursami dotyczącymi 
filmu. Drugi z zasygnalizowanych wariantów pozwala zdobyć cenne, a jednocześnie deficy-
towe – zdaniem przedstawicieli zawodu – kwalifikacje biznesowe i zarządcze, które ułatwiają 
prowadzenie własnej firmy i odnajdywanie się na specyficznym, trudnym rynku.

Biografie zawodowe naszych rozmówców pokazują, że bardzo przydatny może się okazać 
wyjazd za granicę i terminowanie w firmie mającej duże doświadczenie w sprzedaży produkcji 
filmowych lub dołączenie do jednej z nielicznych polskich firm działających w tym obszarze. 
Praktyka zawodowa i nauka przez działanie, najlepiej pod okiem bardziej doświadczonych 
współpracowników, jest jedynym sposobem na nabycie niezbędnych umiejętności, rozpoznanie 
praw obowiązujących w branży i nawiązanie cennych, międzynarodowych kontaktów. Dopiero 
na tym fundamencie można budować własną, rozpoznawalną markę w środowisku zawodowym 
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czy prowadzić niezależną działalność. Co istotne i podkreślane przez uczestników badania, 
również na dalszych etapach kariery agent sprzedaży zagranicznej powinien aktualizować 
swoją wiedzę, rozwijać umiejętności dzięki starannie dobranym kursom, warsztatom czy 
programom oraz poddawać krytycznej refleksji własne strategie działania na dynamicznie 
zmieniającym się rynku.

Agenci sprzedaży zagranicznej, którzy wzięli udział w badaniu (było ich dwoje), podążali róż-
nymi drogami, ale widać na nich kilka wspólnych punktów. Mimo wczesnego zainteresowania 
filmem i branżą oboje wybrali studia humanistyczne, niezwiązane bezpośrednio z kinem  
(za to wspierające naukę języków obcych i zainteresowanie światem, co potem okaże się 
bardzo pomocne).

W przypadku naszej rozmówczyni sposobem na wejście do branży filmowej było skorzystanie 
z okazji zatrudnienia się na planie filmowym w charakterze asystenta kierownika produkcji, 
a potem awans na producenta. Z kolei nasz rozmówca filmowego bakcyla złapał jako mło-
dy wolontariusz na festiwalu, na którym zetknął się z nieznanym mu dotąd światem kina  
autorskiego. W jego przypadku historia również potoczyła się dalej – pogłębiał swoją wiedzę, 
poznał odpowiednich ludzi, wszedł w środowisko intelektualno-towarzyskie złożone z ludzi 
zainteresowanych kinematografią.

Oczywiście to były jedynie początki tej ścieżki. Na kolejnych etapach nasi rozmówcy podejmo-
wali świadome decyzje, które zmieniły trajektorię ich dróg zawodowych. Z jednej strony była to 
decyzja, żeby zrobić coś własnego (najpierw zorganizować własne wydarzenie, a potem mieć 
swój biznes), oraz okazja do zdobycia doświadczeń w kraju z bardziej rozwiniętym przemysłem 
kinematograficznym. A z drugiej – spotkanie z właścicielem firmy zajmującej się sprzedażą 
zagraniczną i dołączenie do zespołu na etapie tworzenia przez nią struktur, procedur i stan-
dardów (a zatem możliwość wpływania na jej kształt).

Tam [za granicą] się bardzo dużo nauczyłem, jeśli chodzi o to, co teraz robię. Oni mieli kanały, 
dystrybucję. Dużo się nauczyłem o umowach, o kontraktach, jak to działa, czym są prawa, jak 
działają telewizje. Stwierdziłem jednak, że nie chcę tak pracować. Chciałem robić to samo, ale 
chcę mieć butik (...) być niezależny, ale i selektywny przede wszystkim (...) wybierać najlepsze 
rzeczy, bo tylko one działają [B01NMAS].

W przypadku obojga rozmówców ważnym doświadczeniem było też zdobywanie wiedzy  
– w Szkole Wajdy, na kursie producenckim EAVE czy na szkoleniach biznesowo-sprzedażowych 
lub liderskich. Nie była to jednak formalna edukacja, poprzedzająca właściwą pracę zawo-
dową, tylko raczej dokształcanie się „on demand” – w momencie kiedy pojawiał się niedosyt 
wiedzy lub z poczucia, że warto swoje intuicje i doświadczenia wzbogacić lub skonfrontować 
z wiedzą innych.

Umie…
 
Sednem działalności agenta jest sprzedaż filmu, a zatem kluczowe są umiejętności pomagające 
jak najskuteczniej ów cel zrealizować. Kwalifikacje zawodowe agenta sprzedaży zagranicznej 
można podzielić na ściśle związane z przemysłem filmowym oraz bardziej ogólne, które od-
grywają ważną, ale wspomagającą rolę.

Do tych pierwszych należy zaliczyć umiejętność pozyskiwania i stałej aktualizacji wiedzy 
o szerokich – globalnych i lokalnych – bieżących uwarunkowaniach, trendach, mo-
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dach kulturowych, które współkształtują podaż i popyt. Znajomość historii kina, sposobu 
produkcji filmu oraz wynikające z pasji głębokie rozeznanie w kinematografii światowej 
(w tym polskiej) pozwala na podejmowanie trafniejszych, a także odważniejszych decy-
zji selekcjonerskich. Istotna jest również umiejętność promowania sprzedawanych filmów, 
stąd potrzeba biegłego rozeznania w politykach festiwalowych, umiejętność budowania 
strategii festiwalowych i sprzedażowych czy koordynacji zadań z obszaru reklamy, 
marketingu czy komunikacji medialnej.

Dla skutecznego realizowania zadań sprzedażowych ważne jest również posiadanie dodat-
kowych kompetencji, jedynie pośrednio związanych z branżą filmową. Należą do nich dobra 
znajomość prawa autorskiego obowiązującego w krajach, w których zawiera się transak-
cje, umiejętność konstruowania umów, kompetencje związane z realizowaniem działań 
biznesowych i prowadzeniem własnej firmy, wreszcie znajomość języków obcych, która 
pozwala budować większą wiarygodność w kontaktach biznesowych i wpływa na możliwość 
docierania do większego grona klientów.

W pracy agenta sprzedaży niezwykle istotne są również kompetencje społeczne i predyspozycje 
sprzyjające osiąganiu sukcesów zawodowych. Jak wspominaliśmy, podstawą działań sprze-
dażowych jest rozbudowana i wysokojakościowa sieć międzynarodowych kontaktów. Jeden 
z respondentów porównał agenta sprzedaży zagranicznej do pająka, który tka sieć, włączając 
do niej ludzi różnych zawodów i specjalności. „Network is the King”, ale rozbudowywanie 
sieci kontaktów i dbanie o jej jakość wymaga dużych umiejętności interpersonalnych, 
łatwości i precyzji porozumiewania się, jednym słowem – czegoś, co można by nazwać 
inteligencją społeczną. W przypadku osób zarządzających własną firmą ważne są również 
cechy przywódcze, a u pracowników takiej firmy umiejętność pracy zespołowej i zrozumienie,  
że ostateczny efekt pracy powinien być czymś więcej niż prostą sumą indywidualnych wysiłków.

Znaczącym aspektem kompetencji interpersonalnych są również zdolności dyplomatyczne 
i negocjacyjne. Zdecydowanie ułatwiają pracę z ludźmi, odpowiadanie na różne potrzeby, 
wspólne wypracowywanie optymalnych rozwiązań i sprzedaż produkcji na korzystnych 
dla klienta i firmy warunkach. Zdolności takie mogą, rzecz jasna, wynikać z osobistych 
predyspozycji, jednak największy wpływ ma na nie praktyka zawodowa, podczas której każdy 
wypracowuje własną taktykę. Niekoniecznie chodzi zatem o opanowanie określonych technik 
negocjacyjnych czy sprzedażowych, ale raczej o wypracowanie takiego sposobu komuniko-
wania się z różnymi interesariuszami, które przynosi najlepsze rezultaty.

Jak wcześniej sygnalizowaliśmy, praca agenta sprzedaży zagranicznej wiąże się z potrzebą 
analizowania różnych zjawisk. Niektóre z nich dotyczą makroskali – trendów, prądów i mód 
w branży, które kształtują popyt na rynku. W mikroskali analizie poddaje się scenariusze, utwory, 
strategie i materiały promocyjne, czyli wszystko to, co może przynieść w konkretnym przypadku 
sukces lub porażkę, a przynajmniej je uprawdopodabnia. Dlatego istotną predyspozycją są 
zdolności analityczne, umiejętność dostrzegania szczegółów, cierpliwość pozwalająca 
na pracę z dużą ilością danych.

Na zakończenie warto przypomnieć, że agent sprzedaży zagranicznej pracuje często pod 
presją, na skrzyżowaniu różnych procesów i zdarzeń i z osobami, które również podlegają 
silnemu stresowi, charakteryzującemu pracę przy filmie. Dlatego bardzo istotną predyspo-
zycją, którą należy wzmacniać, jest właśnie odporność psychiczna i dobre radzenie sobie ze 
stresującymi sytuacjami.
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Podsumowanie najważniejszych kwalifikacji zawodowych, kompetencji społecznych i predys-
pozycji agenta sprzedaży zagranicznej przedstawia poniższy diagram.

Ilustracja 17. Agent sprzedaży zagranicznej – kluczowe kompetencje zawodowe i społeczne oraz predyspozycje osobowościowe. Źródło: opracowanie własne.

NOWE I DEFICYTOWE ZAWODY W POLSCE

KWALIFIKACJE

Potrafi opracowywać  
i wdrażać strategie festi-
walowe

Rozpoznaje i rozumie 
różne potrzeby i punkty 
widzenia

Potrafi skutecznie prowa-
dzić negocjacje z różnymi 
interesariuszami

Biegle zna prawo autorskie 
i licencyjne obowiązujące 
w Polsce i innych krajach, 
potrafi przygotowywać 
umowy

Potrafi z łatwością nawią-
zywać i utrzymywać relacje 
z ludźmi

PREDYSPOZYCJE

Potrafi realizować  
i koordynować zadania  
z obszaru marketingu  
i PR-u filmowego

KOMPETENCJE 
SPOŁECZNE

Dobrze radzi sobie  
w stresujących sytu-
acjach i działa skutecznie 
pod presją czasu

Zna globalny i lokalne rynki 
filmowe i trafnie rozpoznaje 
zapotrzebowanie na okre-
ślone produkcje

Posiada wiedzę ekono-
miczno-organizacyjną 
(biznesową)

Posiada zdolności  
analityczne

Posiada wiedzę o powsta-
waniu filmu na różnych 
jego etapach

Posługuje się w mowie  
i piśmie językami obcymi

Jest towarzyski i dobrze 
odnajduje się w pracy 
zespołowej

Agent sprzedaży zagranicznej

KLUCZOWE KWALIFIKACJE, KOMPETENCJE SPOŁECZNE I PREDYSPOZYCJE

[2] Agent twórcy
 
Zajmuje się… 

W tradycyjnym ujęciu agent wspiera artystów w ich rozwoju zawodowym, kształtowaniu kariery 
i pozycjonowaniu się na rynku pracy. Robi to w sposób aktywny – promując ich twórczość  
w kręgach potencjalnych pracodawców (np. producentów filmów, seriali czy reklam, reżyse-
rów castingów, organizatorów wydarzeń) i w mediach. Jednocześnie reprezentuje twórców  
w procesie kontraktowania i czuwa nad wywiązywaniem się obu stron z zapisów umowy.

W Polsce – oprócz tej klasycznej wersji zawodu – spotyka się również amerykański model tej 
profesji. W tym ujęciu agent nie tylko reprezentuje twórców filmowych, lecz także angażuje 
się w produkcję utworów z ich udziałem. W polskich warunkach tak rozumiana rola agenta 
jest bardzo trudna i znacznie bardziej skomplikowana niż na rozwiniętym, wyspecjalizowanym 
rynku amerykańskim.

Gdyby przełożyć pracę agenta na konkretne zadania, byłyby to: czytanie scenariuszy i dora-
dzanie w wyborze repertuaru, konstruowanie i negocjowanie umów, autoryzowanie wywiadów, 
koordynowanie kalendarza twórcy, doradzanie w kwestii PR-u, organizacja i wsparcie udziału 
w festiwalach, doradztwo dotyczące rozwoju kariery, stały kontakt z klientem, rozwiązywanie 
problemów pojawiających się w trakcie jego pracy, wspieranie go podczas ewentualnych 
kryzysów itp.

Zacząć trzeba od tego, żeby zobaczyć, kto jest na jakim etapie swojej ścieżki kariery.  
To znaczy, czy dopiero zaczyna, i wtedy agent musi się skupić, żeby tę osobę bardziej 
rozpromować, żeby jak najwięcej osób się o niej dowiedziało, żeby miała okazję uczest-
niczyć w castingu czy pokazać portfolio (...). A jeśli ktoś ma już bardziej ugruntowaną po-
zycję i to do niego schodzą propozycje, to wtedy praca agenta jest zupełnie czym innym.  
Bo wtedy bardziej trzeba umieć analizować, co dla tej osoby jest najlepsze. (...) Trzeba i umieć 
analizować sytuacje, i czytać scenariusze, i analizować to, co w danym momencie będzie dla 
twórcy najlepsze [K2AS].

Warto podkreślić, że agent może reprezentować w zasadzie każdego specjalistę z branży 
filmowej – nie tylko aktorów, reżyserów, operatorów czy scenarzystów. Również scenografów, 
kostiumografów, charakteryzatorów, fotografów czy kompozytorów.

Coraz częściej kontrahentami agentów stają się platformy streamingowe, które wyrastają na 
głównych graczy na rynku. Ponieważ platformy działają w innym modelu biznesowym niż kina 
czy telewizja, inaczej wygląda kwestia rozliczeń – to wymaga od agentów nauczenia się innych 
sposobów negocjacji, innego definiowania korzyści dla swoich klientów, a także wyjaśniania 
twórcom tego „nowego świata”. W tej sytuacji, zdaniem naszych rozmówców, lepiej radzą sobie 
mniejsze agencje, z bardziej zindywidualizowanym podejściem – reagują szybciej i elastyczniej 
i są bardziej twórcze w znajdowaniu nowych ścieżek rozwoju dla swoich klientów.

Rośnie też znaczenie analizy danych przy podejmowaniu decyzji – rynek staje się zbyt złożony 
i zróżnicowany, żeby zrozumieć go w inny sposób. Ogólnie decyzje stają się coraz trudniejsze 
– agent musi rozważyć znacznie więcej możliwości i ich kombinacji. Na co dzień mierzy się 
z dylematami typu: „Co się twórcy bardziej opłaca na dziś: pięć dni zdjęciowych dla Netflixa, 
na rynku międzynarodowym bez tantiem, czy pięć w serialu dla TVN – z tantiemami” [K2AT].
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Agenci twórców dostrzegają wiele deficytów funkcjonujących w branży, które przekładają się na 
trudność w skompletowaniu zespołu czy wypromowaniu polskich artystów za granicą. Przede 
wszystkim brakuje doświadczonych zawodowo ludzi z dobrą znajomością języków obcych, po-
zwalającą na swobodną komunikację podczas realizacji międzynarodowych projektów. Brakuje 
również fachowców w niektórych specjalizacjach – np. łatwo jest pozyskać dobrego operatora, 
a znacznie trudniej scenografa, co wiąże się ze specyfiką polskiej edukacji i jej tradycji.

To wiele osób jakby powstrzymuje przed zrobieniem naprawdę dużej kariery, bo nie są w stanie 
pracować po angielsku – chodzi o projekty brytyjskie czy nawet niemieckie, już nie mówiąc 
o tych amerykańskich. To są o wiele większe budżety, to jest też przemysł, który działa dłużej 
niż taki komercyjny, prywatny film w Polsce. Więc też jeżeli chodzi o ich doświadczenie i kno-
w-how, to są one na znacznie wyższym poziomie niż w Polsce. No więc nie ma tego transferu 
wiedzy, ponieważ bardzo mało osób z Polski jednak uczestniczy w tych projektach, bo nie 
mogą w nich uczestniczyć na takich wysokich stanowiskach czy pozycjach, bo nie są w stanie 
się chociażby skomunikować [B02ASAT].

Mierzy się z…

Polski agent większość zadań musi wykonywać osobiście, co wymaga od niego łączenia 
kompetencji wielu specjalistów – menedżerskich, agencyjnych i prawnych. Oczywiście może 
wspierać się zewnętrznymi ekspertami, ale często nie ma na to albo czasu, albo budżetu, 
a odpowiedzialność i tak spoczywa na nim (więc musi umieć nadzorować pracę innych ludzi 
i ocenić jej jakość).

W polskiej rzeczywistości trudniej też o standaryzację pracy, automatyzację niektórych jej 
elementów – negocjacje zawsze zaczyna się od „poziomu zero”, każdy kontrakt jest inny, bra-
kuje regulacji dotyczących zasad i warunków współpracy czy choćby zbioru ugruntowanych, 
powszechnych praktyk.

Inna sprawa, że pod wpływem nowych modeli biznesowych tworzonych przez platformy strea-
mingowe, te utrwalone procedury i tak zaczynają się chwiać. Rozpad starych reguł i wykluwanie 
się nowych jeszcze bardziej wzmacniają konieczność „multikompetencyjności” agentów i cią-
głego uczenia się. Stawia też przed nimi zadanie wyjaśnienia nowych reguł swoim klientom, 
których dotychczasowe oczekiwania nie przystają do realiów świata zdominowanego przez 
platformy (najbardziej palącą kwestią jest brak prawnego obowiązku płacenia tantiem w przy-
padku emisji filmów za pośrednictwem platform streamingowych i on demand).

W nowej rzeczywistości szczególnie trudne jest zarządzanie umowami. Coraz częściej obo-
wiązują one nie tylko na terenie jednego kraju, tymczasem każde państwo to inny kontekst 
prawny. Rośnie więc złożoność dokumentów, co komplikuje i proces negocjacyjny, i późniejsze 
monitorowanie realizacji ustaleń.

Agent musi też umieć sobie poradzić z niechęcią producentów lub kierowników produkcji  
do współpracy z agencjami. W Polsce wciąż bowiem część branży ma przekonanie, że agent 
to pośrednik – czyli ktoś, kto zwiększa koszt współpracy z artystą lub ze specjalistą. Na szczę-
ście powoli się to zmienia – coraz więcej osób ma doświadczenie pracy z agentami i dzięki 
temu przekonuje się, że udział agenta w projekcie pozwala uniknąć wielu trudności, szybciej 
rozwiązywać problemy czy zażegnywać konflikty. Agenci potrafią też lepiej wyjaśnić twórcy 
mechanizmy prawne i ekonomiczne stojące za określonymi zapisami umowy, a tym samym 
usprawnić negocjacje. 
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Dla producenta czy kierownika produkcji agent to jest po prostu osoba, która negocjuje warunki 
w imieniu twórcy. No więc zawsze to będzie gorzej, niż jakby sobie sam wynegocjował bez 
jakby pośrednika. Ale to też się zmienia, wielokrotnie uczestniczyliśmy w różnych trudniejszych 
sytuacjach, w których udział agenta był również doceniony jako mediatora pomiędzy twórcą czy 
producentem, czy też gdy brał na siebie zadanie wyjaśnienia pewnych mechanizmów twórcy, 
który jakby kompletnie się na nich nie zna [B02ASAT].

Trudności w tym zawodzie nastręcza też fakt, że nie zawsze można znaleźć twórców lub 
specjalistów, którzy gwarantują odpowiednio wysoką jakość w standardach wymaganych  
na Zachodzie. A zdaniem jednego z naszych rozmówców to właśnie na jakości i wyjątkowości 
opiera się ta branża. Często ten deficyt jakości wynika z innej ścieżki edukacyjnej w Polsce 
lub odmiennego definiowania niektórych ról zawodowych.

Wyzwaniem w tym zawodzie jest „godzenie ognia z wodą”. Praca ta wymaga żelaznej dyscypliny, 
wojskowego wręcz porządku, a jednocześnie umiejętności radzenia sobie w chaosie i w obliczu 
cudzego napięcia i rozemocjonowania, rozumienia świata „twardych liczb” i „nieubłaganych 
paragrafów” i jednocześnie świata „artystycznych wizji” albo „kryzysów twórczych”.

Jednocześnie agent powinien cały czas rozwijać się i budować swoją pozycję. Oznacza to 
obowiązek bywania na festiwalach, uczestniczenia w premierach, śledzenia rynku, poszerzania 
sieci kontaktów.

Agent musi śledzić rynek, jeździć na festiwale, chodzić na premiery, poznawać ludzi, rozmawiać 
z producentami, reżyserami, jest dużo takiej… budowania pozycji na rynku [K2AT].

Do zawodu trafia…

Zdaniem badanych do zawodu agenta twórcy – mimo że nie jest on nowy na polskim rynku – nie 
prowadzi jasno wytyczona ścieżka edukacyjna. Ludzie wchodzą do niego albo przez przypad-
kowy splot wydarzeń, albo testując różne możliwości zawodowe pojawiające się na ich drodze.

Podobnie jak w innych zawodach filmowych, na początku jest jednak zainteresowanie jakąś 
dziedziną sztuki, dorastanie w artystycznym środowisku lub fascynacja kinem. Potem trafia 
się – intencjonalnie lub w wyniku splotu okoliczności – do świata filmu, terminuje w jakiejś roli, 
aż kolejny splot wydarzeń (np. spotkanie z kimś) podsuwają myśl o spróbowaniu swoich sił 
w roli agenta lub o założeniu własnej firmy agencyjnej. W przyspieszeniu rozwoju zawodo-
wego mogą pomóc odpowiednie szkolenia lub kursy – przy czym ich tematyka może zależeć 
od tego, w jakich obszarach dana osoba odczuwa deficyty, albo od tego, jak zmienia się jej 
pozycja zawodowa.

Najczęstszą formą nauki niezbędnych umiejętności jest jednak terminowanie w roli asystenta 
agenta. Do zadań asystenckich należy zwykle wspieranie agenta w wykonywaniu wszelkich 
obowiązków, wyręczanie w prostszych zadaniach albo zarządzanie bieżącymi priorytetami. 
Dzięki takiej współpracy, która często jest niedoceniana przez samych zainteresowanych albo 
osoby patrzące z boku, asystent ma szansę nabrać niezbędnych umiejętności i przygotować 
się do samodzielnego, profesjonalnego pełnienia funkcji agenta.

Choć biografie zawodowe obojga agentów uczestniczących w badaniach zaczynały się od-
miennie, oboje podczas naszych spotkań znajdowali się w zbliżonym ich punkcie – prowadzili 
własną agencję i mieli duże ambicje dotyczące standardów pracy i dalszego rozwoju.
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Pierwszy z respondentów ukończył uczelnię artystyczną, ale nie filmową. Interesując się me-
chanizmami biznesowymi w obszarze sztuki i szukając wskazówek dotyczących świadomego 
kształtowania kariery artystycznej, poszukiwał pomysłu na dalszą edukację, już nieco bardziej 
„praktyczną”. Jedyną przekonującą ofertą były dla niego wówczas studia z produkcji filmowej. 
W ramach praktyk trafił do jednej z najbardziej liczących się firm producenckich, w której mógł 
rozwijać się w obszarze artystycznym związanym z jego pierwszymi studiami.

Tam przepracowałem pięć lat w dziale developmentu i produkcji filmowej, więc tak naprawdę 
poznałem etap współpracy na pierwszym etapie filmu, czyli przygotowania scenariusza, wyboru 
reżysera i finansowania filmu. Ten etap by się nie odbył bez studiów podyplomowych [B02ASAT].

Ale ostatecznie okazało się, że praca w branży filmowej jest równie, a może nawet bardziej 
interesująca – w tej pierwszej firmie przepracował pięć lat w dziale developmentu i poznał 
przyszłą wspólniczkę. Kolejnym etapem była praca w firmie postprodukcyjnej, w zasadzie już 
z myślą o własnej działalności. Decyzję o założeniu przedsiębiorstwa przyspieszyło poznanie 
znanego artysty, który zaufał im na tyle, żeby powierzyć zadanie reprezentowania go na mię-
dzynarodowych rynkach. Nie byłoby to jednak możliwe bez doświadczeń zdobytych w firmie 
produkcyjnej i postprodukcyjnej, w których nabył pierwsze, praktyczne umiejętności, również 
te dotyczące współpracy międzynarodowej, i wdrożył się w specyficzną kulturę pracy w filmie. 
Wszystkie te doświadczenia, w połączeniu z wiedzą zaczerpniętą z książek, kursów, kontaktów 
zagranicznych, wizyt w USA, zaowocowały pomysłem na własną agencję.

Zrobiliśmy ją na wzór amerykański. Obserwowaliśmy wiele takich firm, patrzyliśmy, jak działa-
ją. Założyliśmy firmę, którą w Stanach Zjednoczonych nazywałaby się managementem, czyli  
to są firmy, które reprezentują, a jednocześnie też produkują filmy reżyserów, producentów czy 
scenarzystów, których reprezentują. Dlatego ten aspekt produkcji i współpracy z twórcami był 
dla nas ważny i dlatego to połączyliśmy, co na świecie jest częstą praktyką. No, ale w Polsce, 
żeby jakoś pozycjonować firmę i siebie, mówimy o agencji i agentach [B02ASAT].

Druga respondentka, pochodząca z rodziny artystycznej, nie wyobrażała sobie wyboru innej 
kariery. Pierwsze kroki w branży filmowej stawiała wcześnie, gdy jako kilkunastoletnia dziew-
czyna została zaproszona przez osobę z rodziny na plan filmowy w charakterze asystenta 
reżysera. Choć jej zadania bywały prozaiczne, to przy okazji dostawała podstawową wiedzę 
dotyczącą funkcjonowania planu filmowego i różnorodnych wyzwań, z jakimi może się spotkać. 
Przez jakiś czas respondentka kontynuowała swoją przygodę z produkcją i planem filmowym, 
osiągając pozycję drugiego reżysera.

Impulsem, który doprowadził do nowego spojrzenia na swój rozwój zawodowy, była rozmowa 
ze znanym aktorem, który podsunął jej myśl o byciu agentką twórców. Szczęśliwym trafem, 
wkrótce spotkała osobę, która zaproponowała jej współprowadzenie agencji aktorskiej. Tym, co 
pomogło jej w ukształtowaniu własnego pomysłu na ten zawód, były doświadczenia członków 
rodziny, którzy na różne sposoby zmagali się z własnymi agentami. W ten sposób stworzyła 
wizję „agenta z prawdziwego zdarzenia”, który zawsze jest blisko twórcy, towarzyszy mu 
w różnych okolicznościach, służy wsparciem i wszelką pomocą.

Nigdy się tego nie uczyłam, nie byłam w żadnej szkole produkcji. Bazowałam na swoich kontak-
tach, które nabywałam, wychowując się w domu artystów i przebywając z twórcami [B01ASAT].

Rozmówczyni rozważała naukę w szkole filmowej, którą odradzili jej znajomi z branży, podpo-
wiadając, by postawiła raczej na praktykę. Jednak dwa doświadczenia edukacyjne wspomina 
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szczególnie dobrze. Pierwsze wiąże się z poznaniem znanej agentki, która przez chwilę odgry-
wała rolę jej mentorki. To spotkanie pozwoliło jej rozpoznać, na co należy zwracać szczególną 
uwagę (aspekty prawne, finansowe i logistyczne w pracy agenta). Drugie zaś to akcelerator 
organizowany przez KIPA, który respondentka uznała za ciekawy i trafny sposób uczenia, jak 
w praktyce realizować projekty filmowe, oraz za okazję do nawiązania cennych kontaktów.

Naturalnym krokiem w jej karierze było otwarcie własnej agencji, którą wciąż rozwija.

Jedna z moich znajomych aktorek, którą reprezentowałam wcześniej w tamtej agencji, dostała 
duży angaż w reklamie i zaproponowała mi, żebym ją reprezentowała (...) W jakimś totalnym 
biegu zaczęłam rejestrować działalność, mój tato pomógł mi wymyślić nazwę. Z dnia na dzień 
podpisałam duży kontrakt, bo aż na rok. To były duże pieniądze i było zobowiązujące. A potem 
już poszło [B01ASAT].

Każdy ścieżkę kariery chciałby zacząć od jakiegoś kierownika, menedżera czy dyrektora, naj-
lepiej za granicą, na pewno w Stanach, a najwięksi agenci najpierw byli asystentami agentów. 
Więc ta ścieżka kariery polega na tym, że będąc asystentem, obserwuje się różne rzeczy.  
Tak też wyglądała moja kariera. Najpierw byłem asystentem i w tych pracach uczestniczyłem, 
ale też miałem możliwość oczywiście wypowiedzenia się (...) Prowadzimy niewielką firmę, nie 
potrzebujemy, zresztą to chyba dzisiaj jest w ogóle niepotrzebne, asystenta od tego, żeby robił 
kawę albo kserował. A tak się często myśli o asystentach, a w sumie dobry asystent sprawia,  
że praca osoby, której asystuje, jest lepsza i bardziej efektywna. To bardziej polega, żeby 
właśnie... pomagał taki asystent priorytetyzować zadania, ustalać jakiś plan działań, zajmował 
się jakby tymi rzeczami, które są łatwiejsze albo mniej w danym momencie istotne, a które też 
trzeba zrobić. Na tym polega asystent, taki współpracownik, który pod nadzorem realizuje prak-
tycznie te same zadania, ale nie ma jeszcze tyle doświadczenia czy tyle wiedzy, czy chociażby, 
nie wiem, pozycji, żeby mógł je wykonać w stu procentach samodzielnie. W ramach rozwoju 
to oczywiście powinien awansować i mieć nowe stanowisko. I tak mamy u nas. Wszyscy,  
nie wiem, szef działu reklamy, to też był na początek nasz asystent, który przez trzy lata zdoby-
wał doświadczenie, a teraz jest chyba jednym z najlepszych, jeżeli chodzi o agentów reklamy 
w Polsce. Nie przyszedł jako gotowy agent, tylko musiał pewne rzeczy wypracować i się ich 
nauczyć. To samo dotyczy wszystkich innych osób [B02ASAT].

Sytuacja w branży zmienia się na tyle szybko, że najważniejszy w zawodzie agenta jest od-
powiedni mindset – gotowość do ciągłego rozwoju, szybkiego uczenia się i reagowania na 
zmiany. Wykształcenie może dawać jedynie pewne ramy i bazę wiedzy (np. o filmie, biznesie 
lub prawie). Nasi respondenci mówili, że oni sami każdego dnia uczą się czegoś nowego i wciąż 
czują potrzebę wszechstronnego rozwoju – raz będą to kursy językowe, innym razem szkolenie 
finansowe lub menedżerskie, a następnym pogłębienie wiedzy o fotografii.

Umie…

To jeden z tych zawodów, w których kluczowe są kompetencje miękkie. Praca agenta pole-
ga bezpośrednio na nawiązywaniu i podtrzymywaniu długofalowych relacji z innymi ludźmi.  
Na tym buduje on swoją markę i zaufanie w środowisku. Stąd ogromne znaczenie kompetencji 
interpersonalnych i otwartości na potrzeby drugiego człowieka i jego perspektywę oraz 
towarzyskiej natury przydatnej w związku z koniecznością bywania i wypracowywania 
swojej rozpoznawalności. Pożądana jest również charyzma, która pozwala przekonać ludzi 
z branży, by związali swoje losy zawodowe z konkretnym agentem. 
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Sednem pracy agenta jest prowadzenie negocjacji w imieniu twórcy, żeby rzetelnie i korzyst-
nie wycenić jego usługi i zapewnić mu jak najlepsze warunki. Należy jednak prowadzić je 
tak, by utrzymać jak najbardziej pozytywne relacje z producentami i innymi pracodawcami 
i móc kontynuować współpracę z nimi przy innych interesujących projektach. Dlatego bardzo 
ważne są zdolności dyplomatyczne i umiejętność negocjowania z różnymi osobami 
zaangażowanymi w dany projekt.

Jak podkreślają badani, praca w branży filmowej to nieustanny ruch między hierarchiczną 
strukturą i wzorowym wręcz porządkiem a zupełnym chaosem, precyzyjną techniką wykony-
wania zadań a swoistą magią kina. Zadaniem agenta twórcy jest porządkowanie, pilnowanie 
szczegółów i odciążanie twórców od zadań, które mogłyby stanowić niepotrzebny balast w ich 
działaniach. Kompetencjami ułatwiającymi te zadania jest umiejętność planowania i upo-
rządkowany sposób pracy niezależnie od bieżących okoliczności.

Dodatkowo pomocne w pracy agenta twórcy jest krytyczne myślenie, umiejętność anali-
zowania i skupiania się na szczegółach, które są potrzebne chociażby do opracowywa-
nia i weryfikowania kontraktów. Uważność i orientacja analityczna pozwalają unikać błędów 
zarówno własnych, jak i cudzych, które mogłyby mieć poważne konsekwencje dla samego 
agenta i jego klientów.

Oczywiście w tym zawodzie są też potrzebne i „twarde” umiejętności oraz wiedza stricte filmo-
wa. Liczy się zwłaszcza znajomość procesu produkcji, która pomaga realistycznie zaplanować 
czas trwania danego zlecenia oraz odpowiednio je wycenić. Bardzo ważna jest umiejętność 
tworzenia umów i zarządzania budżetami.

Choć agent korzysta najczęściej ze wsparcia specjalistów, to sam powinien czuć się swobodnie 
w tym obszarze i znać podstawy prawne, które regulują jego działalność, zwłaszcza pra-
wo autorskie. W związku z coraz większą liczbą koprodukcji istotne jest poszerzanie wiedzy  
dotyczącej regulacji prawnych w różnych krajach. Z tą kwestią wiąże się też potrzeba biegłej 
znajomości języka angielskiego będącego lingua franca w branży filmowej.

Ważna jest również znajomość trendów filmowych i kulturowych – żeby doradzać swoim 
klientom w wyborach projektów. Przydaje się też rozumienie mechanizmów promocyjnych, 
mediów społecznościowych, choćby podstawowa znajomość digitalowych narzędzi marketin-
gowych, a także umiejętność pracy z dziennikarzami i mediami.

Poniższy diagram podsumowuje najistotniejsze kompetencje zawodowe i społeczne oraz cechy 
charakterologiczne sprzyjające działalności w charakterze agenta twórcy.

NOWE I DEFICYTOWE ZAWODY W POLSCE

Ilustracja 18. Agent twórcy – kluczowe kompetencje zawodowe i społeczne oraz predyspozycje osobowościowe. Źródło: opracowanie własne.
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[3] Producent kreatywny
 
Zajmuje się… 

W Polsce zawód, czy raczej rola, producenta kreatywnego jest postrzegany jako stosunkowo 
nowy (Patrz str. 37). Zawód ten faktycznie pojawił się dopiero w nowym systemie społecz-
no-politycznym i zaczął się dynamicznie rozwijać od 2005 roku, czyli od momentu powstania 
Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. W poprzedniej epoce producentem filmu był państwowy 
zespół filmowy, który otrzymywał środki na realizację filmów; w związku z tym produkcja nie 
wiązała się tak jak dzisiaj z pozyskiwaniem środków z różnych, także prywatnych źródeł 
ani z ryzykiem ekonomicznym konkretnej osoby lub firmy. W zasadzie przed 1989 rokiem 
zawód producenta w ogóle nie istniał. Dzisiaj jego rola jest o wiele większa. Przede wszyst-
kim musi on zgromadzić budżet filmu z wielu źródeł, a ponieważ ponosi ryzyko finansowe  
i artystyczne, nazywamy go producentem kreatywnym, by podkreślić jego znaczenie w projekcie 
filmowym, wykraczające daleko poza kwestie organizacyjne.

W badaniach przewija się przekonanie, że nie ma jasnej definicji tego zawodu, że każdy wyko-
nuje go na swój sposób. Trzeba jednak zaznaczyć, że największe międzynarodowe sukcesy 
polskiego kina zawdzięczamy właśnie kreatywnym producentom; a już od dekady są dostępne 
kursy w tej dziedzinie, których celem jest dokształcenie osób zajmujących się produkcją na 
różnych stanowiskach, jeśli chodzi o kompleksowe, typowo producenckie i nowoczesne my-
ślenie o całym procesie rozwoju projektu, produkcji, dystrybucji i promocji filmu.

Wrażenie o nie do końca zdefiniowanym zakresie obowiązków producenta i producenta 
kreatywnego może mieć związek z tym, że w Polsce jak dotąd nie ma w ogóle edukacji 
akademickiej w dziedzinie produkcji. Dlatego większość producentów w Polsce to osoby  
z dużym doświadczeniem w pracy na stanowiskach kierowników produkcji. Trudno jednak 
wyobrazić sobie prowadzenie tak złożonego procesu, jakim jest produkcja filmu, bez 
wcześniejszego doświadczenia – dotyczącego zarówno organizacji pracy na planie, jak  
i kwestii formalno-prawnych i kreatywnych. Ponadto większość producentów pracuje we 
własnych, najczęściej niewielkich firmach lub jako wolni strzelcy, co skutkuje raczej wszech-
stronnością (i w tym sensie kreatywnością) niż specjalizacją oraz zmiennym zakresem obo-
wiązków. W małych producenckich firmach zatrudnia się mniej osób, nie ma sztabu asystentów, 
co narzuca dodatkowe zadania i wymaga coraz bardziej efektywnego sposobu pracy oraz 
kreatywnego zaangażowania w cały proces powstawania projektu – od pomysłu i współpracy  
z twórcami, przez produkcję, aż po myślenie o strategiach promocji i sprzedaży filmu.

Z producentem kreatywnym jest taka specyficzna sytuacja, że mało kto go zatrudnia. To znaczy, 
że raczej to jest rodzaj właśnie samozatrudnienia, budowania firmy [K1PK].

Próbując jednak zdefiniować rolę producenta kreatywnego, można powiedzieć, że to nie tylko 
producent, odpowiedzialny za zebranie środków na produkcję i gotowy do podjęcia ogrom-
nego ryzyka finansowego, lecz także osoba inicjująca i rozwijająca własne projekty, będąca 
partnerem i wsparciem twórców, dla której powstanie filmu jest tak samo ważne jak dla nich.
Dlatego w tej profesji trzeba mieć i tradycyjne producenckie kompetencje (organizacyjno- 
-zarządcze), i predyspozycje do pracy twórczej (rozumienie języka filmu, zainteresowanie 
sztuką, erudycję).

NOWE I DEFICYTOWE ZAWODY W POLSCE

Producent kreatywny jest pierwszym „asystentem” reżysera. Jest obecny na każdym etapie 
produkcji, od momentu pisania i konsultowania scenariusza, developmentu aż do momentu 
dystrybucji filmu. Pracuje z reżyserem nad spójną wizją filmu [E03NM].

Jak twierdzą uczestnicy badania, na kształtowanie się zawodu producenta kreatywnego można 
patrzeć jako na proces ewolucji – od kierownika produkcji, przez producenta, po producenta 
kreatywnego. Współcześnie w branży nadal współistnieją wszystkie te trzy specjalności, jed-
nak w związku z obserwowanym i w kraju, i na świecie wzmocnieniem znaczenia producenta 
w powstawaniu filmów i seriali można dostrzec stopniowe poszerzanie się kompetencji w ra-
mach poszczególnych specjalności – od wysokich umiejętności organizacyjnych i zarządczych 
dotyczących procesu produkcji (kierownik produkcji), przez dodatkowe kompetencje związane 
z globalnymi mechanizmami finansowo-prawnymi towarzyszącymi powstawaniu filmu (produ-
cent), po gotowość do współkształtowania warstwy artystycznej utworu od najwcześniejszych 
etapów jego powstawania (producent kreatywny).

Odwołując się do ustaleń poczynionych na etapie desk researchu, można postrzegać tę rolę 
również jako odpowiedź na zmieniającą się rzeczywistość branży filmowej i jej otoczenia  
– ten świat zmienia się tak szybko, tak głęboko specjalizują się poszczególne etapy i funkcje, 
że potrzeba prawdziwej pracy zespołowej, żeby zapanować nad całością i tworzyć dzieła 
przystające do tego świata. Jednak żeby móc pracować w takim partnerstwie, jest potrzebna 
płaszczyzna porozumienia dla producenta, reżysera i scenarzysty, a więc producent musi wyjść 
poza organizacyjno-finansowe rozumienie swojej roli. Albo można widzieć to jeszcze inaczej 
– że producent kreatywny ze swoimi nowymi kompetencjami to próba zapełnienia luki, którą 
kiedyś wypełniały zespoły filmowe – w których się rozmawiało, zderzało różne perspektywy 
i w efekcie uzyskiwało szersze spojrzenie na tworzone dzieło.

Ewolucja omawianego zawodu jest procesem ciągłym. Jak wskazują uczestnicy badania, 
pod wpływem przeobrażeń rynku producent kreatywny ma coraz mniej czasu, musi szybciej 
podejmować decyzje i efektywniej działać. To wymaga przedefiniowywania na bieżąco swojej 
roli, delegowania zadań, czerpania wiedzy od innych. Jako przykłady zmian wpływających na 
sposób pracy producenta można wskazać „skracanie się windowingu”, czyli coraz krótszy czas 
udostępniania filmów na danym polu eksploatacji, oraz rosnącą rolę platform streamingowych, 
a tym samym zacieranie się różnic między produkcjami kinowymi i telewizyjnymi. Z platformami 
wiąże się też zjawisko personalizacji (treści, dostępu do nich i sposobów oglądania), które 
wymusza na producentach kreatywnych jednoczesne obserwowanie i analizowanie wielu grup 
docelowych oraz wypracowywanie zróżnicowanych form docierania do nich. Innym kontekstem 
dla rozwoju zawodu jest też poszerzanie się w polskiej kinematografii przestrzeni dla „ambitnej 
rozrywki”. Ta przestrzeń wyłoniła się po tym, jak „przemysł amerykański skierował się w stro-
nę młodszego widza i bardziej infantylnych produkcji” [K1], a dodatkowe zapotrzebowanie 
na jakościowe produkcje komercyjne, nie tylko pełnometrażowe, wygenerowały platformy 
streamingowe.

Mierzy się z…
 
Producent kreatywny jako osoba coraz częściej odpowiedzialna za projekt na wszystkich jego 
etapach – od rozwoju projektu i pozyskiwania finansowania aż po (przynajmniej częściowo) 
wprowadzenie filmu do dystrybucji – musi wykazywać się wieloma różnorodnymi umiejęt-
nościami. Równie swobodnie powinien się czuć w kwestiach artystycznych, technicznych 
i finansowych. Zresztą, jak twierdzą badani przedstawiciele tego zawodu, nie ma jego ostrej 
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definicji ani też sztywnego, niezmiennego zakresu obowiązków. Wiele zależy od projektu  
– w znakomitej większości role producenta i producenta kreatywnego nakładają się na siebie, 
w rzadkich przypadkach różne osoby odpowiadają za kwestie organizacyjne oraz rozwijanie 
koncepcji kreatywnej utworu i jej realizację. Jak podkreślają w swoich opowieściach autobio-
graficznych producenci kreatywni, bardzo dużo też zależy od osobistych decyzji i autorefleksji 
poszczególnych reprezentantów tej profesji, którzy muszą odpowiedzieć sobie na pytanie, 
jakim producentem chcą być. Nie sposób opanować wszystkiego w równie zadowalającym 
stopniu, a zatem warto skoncentrować się na swoich mocnych stronach i właśnie na nich 
budować własny styl pracy.

Myślę, że ta indywidualizacja polega na umiejętności określenia swoich dobrych i słabych stron, 
że człowiek już wie, a przynajmniej zdaje sobie sprawę z tego, w czym jest mocny, a w czym 
beznadziejny, czego może by lepiej nie robić (…) uczenie się, myślenie, jakim producentem 
chcę być, co chcę robić, jak chcę, żeby ta firma funkcjonowała [B01NMPK].

Umiejętność myślenia dwa kroki do przodu, obejmowania uwagą kilku obszarów, tych kre-
atywnych i tych technicznych. Producent musi być obeznany ze sprawami ekonomicznymi. 
Gromadzi i rozlicza budżety, prowadzi finanse firmy, zatrudnia ludzi, więc musi mieć wiedzę 
i kompetencje związane właśnie z tymi obszarami [K1PK].

Ważną umiejętnością jest też patrzenie na problem z różnych perspektyw – po to, żeby  
wypracowywać w dialogu z reżyserem, scenarzystą lub ekipą najkorzystniejsze rozwiązania. 
Pamiętając przy tym, że wszyscy mają wspólny cel i robią ten sam film. Do tego niezbędne 
jest posiadanie wspólnego języka z twórcami, rozumienie nie tylko skutków organizacyjno- 
-finansowych danej decyzji, lecz także jej konsekwencji artystycznych.

Trzeba zawsze pamiętać o tym, żeby wszyscy robili ten sam film – i to jest najmądrzejsze 
zdanie, jakie usłyszałam [B02NMPK].

Praca producenta kreatywnego łączy się z dużą odpowiedzialnością i koniecznością podejmo-
wania decyzji obarczonych dużym ryzykiem, w tym finansowym, co przekłada się na wysoki 
poziom stresu. Korzystanie z wiedzy innych osób, posługiwanie się danymi, wyczucie trendów 
mogą pomóc w minimalizowaniu ryzyka i zmniejszeniu liczby błędów – jednak nie da się ich 
całkiem uniknąć, więc warto mieć w tym zawodzie umiejętność radzenia sobie z porażkami 
(a także odmowami).

Pewnie w każdej pozycji każdy mówi o odporności na stres (…) ale przyznam szczerze,  
że w tym zawodzie umiejętność radzenia sobie ze stresem lub szukania pomocy, wydelegowa-
nia zadania, którego się nie umie zrobić, bo są takie momenty, że się łamiemy, i umiejętność 
podjęcia decyzji, szybkiej decyzji – każdy powinien mieć [K1PK].

Życie producenta to życie z umiejętnością absorbowania odrzucenia. Bo nasze projekty  
są odrzucane często na różnych etapach przez różne osoby i instytucje (...) To jest część tej 
drogi. Nie traktuję tego osobiście, tylko próbuję rozwiązywać jak problem [B02NMPK].

Do pracy producenta kreatywnego coraz bardziej wkracza świat globalnych produkcji i nowych 
form dystrybucji. Reguły narzucone przez platformy streamingowe wymagają zupełnie innych 
sposobów działania niż te, które dotąd sprawdzały się na rodzimym rynku – producent musi 
więc codziennie uczyć się czegoś nowego, kwestionować swoje przyzwyczajenia i oczekiwania, 
a także przewidywać trendy i oceniać, które z nich wpłyną na jego pracę.

NOWE I DEFICYTOWE ZAWODY W POLSCE

Inną trudnością, którą napotyka wielu producentów, jest brak stałego dochodu związany 
z prowadzeniem własnej firmy i pracą od projektu do projektu. Producent kreatywny musi 
więc sam tworzyć rynek na swoje umiejętności – doprowadzać projekty do fazy realizacyjnej, 
zdobywać partnerów i finansowanie, wchodzić we współpracę międzynarodową, testować 
nowe modele tworzenia.
 
Do zawodu trafia… 

Trudno jeszcze mówić o standardowej ścieżce edukacji i wchodzenia do zawodu. Wprawdzie 
od 10 lat są dostępne kursy dla producentów kreatywnych i programy akceleracyjne, ale nie 
ma jeszcze osobnego kierunku studiów, którego stworzenie jest procesem pracochłonnym 
i rozłożonym w czasie. Dlatego, jak już wspominaliśmy, część osób trafia do zawodu z obsza-
ru organizacji produkcji, a część z kierunków kreatywnych. Zresztą charakter tej pracy i tak 
nie pozwoliłby na ukształtowanie „gotowego” producenta kreatywnego wyłącznie w wyniku 
formalnej edukacji.

Nie można stać się producentem, bo się tak wymyśliło, po prostu kończę studia i zostaję produ-
centem kreatywnym (…) Trzeba się łapać każdego możliwego doświadczenia, jako asystentka, 
jako, nie wiem, pomoc na planie czy asystentka właśnie producenta [K1PK].

Producent kreatywny powinien szukać praktyk i doświadczeń, które są związane ze stroną 
merytoryczną i artystyczną, a nie techniczną, choć powinien poznać także tę stronę, ale to 
samo przez się dzieje, jak jesteś na planie [K1PK].

Drogi naszych rozmówców do zawodu odzwierciedlają procesualny charakter stawania się 
producentem kreatywnym. Prowadziły one od młodzieńczej fascynacji kinem, przez studia 
filmoznawcze i wolontariat filmowy, pierwsze, wciąż młodzieńcze próby producenckie, pracę 
w telewizji lub na planie serialu i coraz szersze, bardziej odpowiedzialne doświadczenia w roli 
producenta, po działanie pod własnym szyldem. Z mnóstwem kursów, szkoleń, dodatkowych 
studiów, aktywności rozwojowo-społecznych po drodze lub uczeniem się od prawdziwych mi-
strzów kina oraz poddawaniem krytycznej, głębokiej refleksji zarówno sukcesów i pozytywnych 
doświadczeń, jak i porażek oraz zawodowych tarapatów.

Skończyłam studia i zaczęłam pracę w takiej instytucji samorządowej (…) zajmowałam się 
układaniem repertuaru w kinie i zwrócił się do mnie kolega ze studiów, czy nie wyprodukowa-
łabym mu filmu jako kierownik produkcji, bo podobno zawsze chciałam to robić (…) I to była 
taka sytuacja, że [imię] poprosił mnie o pomoc. Ja byłam strasznie naiwna (...) nie wiedziałam 
nic o pracy na planie, nigdy nie byłam na planie (...) Ale stwierdziłam, że (…) praca za biur-
kiem to nie jest dla mnie i że muszę coś zmienić, bo zwariuję (…) To były trudne początki, 
(…) myślałam, że to sobie zgoogluję po prostu, nie było żadnych książek, jedynie szkolenia, 
to, że PISF powstawał. Ja byłam przerażona, według moich standardów nic nie powinno tak 
organizacyjnie wyglądać (…) a [imię] mówi do mnie: „To był najlepiej zorganizowany dzień 
zdjęciowy, na jakim byłem” (...) Zrobiłam potem jeszcze trzy etiudy [B02NMKP].

[O pracy przy serialu] Moje doświadczenie rośnie, w związku z tym, że jak się robi projekt 
codzienny, to ma się bardzo dużo pracy, ale CODZIENNEJ pracy. Więc tych doświadczeń 
zbiera się bardzo dużo w bardzo krótkim czasie (…) Oczywiście podejmowałem bardzo dużo 
niedobrych decyzji na początku, ale jak się podejmuje masę decyzji, to w końcu człowiek uczy 
się podejmować te właściwe [B01NMKP].
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Na podstawie narracji autobiograficznych można by powiedzieć, że stawanie się producentem 
kreatywnym to stopniowy, wewnętrzny proces będący doświadczeniem emancypacyjnym, 
swoistym dojrzewaniem do współodpowiedzialności za film i do roli bycia równoprawnym 
partnerem reżysera. Jednak podczas konsultacji środowisk wybrzmiała nieco inna perspekty-
wa – że w kinematografii nastąpiło takie przyspieszenie, a wymogi wobec producenta są już 
tak wyśrubowane, że dziś nie ma już czasu na takie „dojrzewanie” i „rodzenie się producenta 
w boju”, trzeba wejść do zawodu dobrze przygotowanym i pewniejszym swojej roli.
 
Umie… 

Zgodnie z pozyskanymi opiniami w zawodzie producenta kreatywnego niezbędna jest rozległa, 
znajomość branży filmowej – od umiejętności czytania i analizy scenariusza po wiedzę 
o wszystkich etapach produkcji. Musi jej jednak towarzyszyć duża wiedza ogólna, w tym ta 
dotycząca literatury, sztuki, oczywiście historii i teorii filmu oraz sposobów przekładania materii 
literackiej na język filmu.

Głębokie rozumienie różnorodnych procesów i uwarunkowań biznesowych, organiza-
cyjnych i artystycznych oraz tego, w jaki sposób wpływają one na funkcjonowanie poszcze-
gólnych zespołów zaangażowanych na kolejnych etapach powstawania filmu, pozwala 
producentowi na bardziej efektywne wykonywanie swoich zadań i lepszą komunikację ze 
współpracownikami. Erudycja poparta praktycznym doświadczeniem dookreśla kierunki 
twórczych poszukiwań i pomaga w podejmowaniu decyzji artystycznych czy ocenie potencjału 
poszczególnych pomysłów. Co ważne, producent kreatywny powinien nie tylko umieć 
współtworzyć ciekawe projekty filmowe, lecz także przekonująco o nich opowiadać, 
żeby pozyskiwać sponsorów i kompetentnych członków zespołu.

Mimo przyspieszenia i skrócenia dystrybucji produkcja filmu trwa długo. Często tytuł trafia 
do dystrybucji w innej sytuacji społecznej i kulturowej niż ta, w której zaczęła się produkcja. 
Jeśli film ma być mimo to aktualny i atrakcyjny, musi powstawać w oparciu o trafne analizy 
dotyczące trendów, zmian kulturowych, procesów społecznych. Do tego potrzebna jest 
głęboka wiedza i nieustanna obserwacja świata.

To, co jest bardzo, bardzo istotne, to erudycja. Producent kreatywny to jest człowiek, który 
nie tylko ma głęboką wiedzę na temat filmu, jest mu także potrzebna erudycja (...) pogłębiona 
wiedza na temat społeczeństwa, literatury pozwala wyczuć trendy, rozumieć świat, wyczuwać to, 
co najbliżej, i to, co najdalej. Jakby wyczuwać to, co może być za te trzy lata, kiedy film będzie 
skończony, bo bywa i tak, co będzie interesowało widzów. To jest rzecz niezwykle istotna [K1KP].

Jak podkreślają przedstawiciele omawianego zawodu, producent kreatywny – oprócz umiejęt-
ności organizacyjnych, zarządzania środkami finansowymi i projektem filmowym – powinien 
posiadać również kompetencje biznesowe. Zdaniem niektórych uczestników badania jest  
to duży deficyt początkujących producentów. Skupienie się na artystycznym wymiarze produk-
cji przy niedostatecznej wiedzy dotyczącej np. prowadzenia własnego biznesu, obowiązków 
przedsiębiorcy czy kwestii związanych ze sprzedażą i wypracowywaniem zysków wiąże się 
z dużym ryzykiem i może prowadzić do poważnych i długotrwałych tarapatów finansowych.

Producent kreatywny pracuje z wieloma ludźmi o różnych kompetencjach, zadaniach i oczeki-
waniach, a od jego sposobu komunikacji z nimi zależy nie tylko atmosfera w zespole, lecz także 
ostateczny kształt artystyczny utworu. Dlatego najistotniejsze w tym zawodzie kompetencje 
społeczne dotyczą właśnie pracy w dużym i różnorodnym gronie profesjonalistów, skutecznego 

NOWE I DEFICYTOWE ZAWODY W POLSCE

i konstruktywnego porozumiewania się z jego członkami oraz negocjowania wizji artystycznej 
z innymi osobami odpowiadającymi za kreatywną stronę projektu.

Oczywiście, że musi być przywódcą grupy, jej liderem, ale nie na zasadzie „ja i reszta świata”, 
tylko „ja dla reszty świata” [K1KP].

Rynek filmowy, technologia i cała branża zmieniają się błyskawicznie, więc jest pożądane 
szybkie uczenie się, reagowanie na nowe sytuacje, dociekliwość, otwartość. A także 
umiejętność samodzielnego szukania odpowiedzi na kluczowe pytania i czerpania z wiedzy 
od innych.

Uczenie się w praktyce, łapanie w biegu – i tu się szybko sprawdza, czy masz te predyspozycje 
do bycia osobą związaną z produkcją filmową, czy nie, czy masz szybką reakcję, umiejętność 
dopytywania, umiejętność też, jeżeli widać, że producent nie ma czasu, szukania odpowiedzi 
u ekipy, u współpracowników, czyli pewna otwartość [K1KP].

Nigdy jednak nie ma się pewności, na ile przewidywania się sprawdzą – dlatego praca producen-
ta kreatywnego jest obciążona stresem, presją oczekiwań i wyścigiem z czasem. Umiejętność 
radzenia sobie z tym ciężarem to ważna kompetencja w tym zawodzie.

Ilustracja 19. Producent kreatywny – kluczowe kompetencje zawodowe i społeczne oraz predyspozycje osobowościowe. Źródło: opracowanie własne.
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[4] Producent VFX
 
Zajmuje się… 

Praca producenta VFX polega na nadzorowaniu koordynacji procesu tworzenia efektów spe-
cjalnych. W większych zespołach i projektach zdarza się, że rozdzielana jest rola koordynatora 
i rola producenta, o czym szerzej piszemy dalej.

Nadzorowanie i koordynowanie tworzenia efektów specjalnych, wiąże się nie tylko z organi-
zowaniem procesów, kontrolą budżetu czy terminów, ale przede wszystkim z planowaniem, 
rozwiązywaniem problemów technicznych i poszukiwaniem najlepszych rozwiązań, jakie można 
osiągnąć na konkretnym pułapie cenowym.

Producent VFX nadzoruje i koordynuje pracę nad efektami specjalnymi. Supervisor odpowiada 
za stronę merytoryczną wykonanych efektów. Różnica między tymi zawodami polega na tym, 
że producent odpowiada za stronę finansową projektu, a supervisor za stronę merytoryczną. 
Producent VFX może również pełnić funkcję supervisora [E03GW].

Koordynatorzy/producenci VFX wchodzą na plan w różnych momentach produkcji – opty-
malnym rozwiązaniem jest praca od najwcześniejszych etapów, bo to umożliwia skuteczne 
zaprojektowanie wszystkich procesów, dostosowanie ich do specyfiki filmu i więcej możliwości 
optymalizacji jakościowo-finansowej.

W tym zawodzie trzeba łączyć wiedzę techniczną ze zrozumieniem zagadnień estetycznych. 
Producent VFX nie musi być wybitnym znawcą technologicznych aspektów projektowania 
efektów specjalnych, ale powinien mieć solidną wiedzę potrzebną do nadzorowania pracy 
projektantów. Jeszcze ważniejsze w tym zawodzie są predyspozycje producenckie – znajo-
mość branży, wyczucie procesów, poszanowanie dla terminów i budżetów. Jego rola polega 
bowiem na sprawieniu, żeby tworzenie efektów specjalnych odbywało się w rytmie adekwatnym  
do przebiegu całej produkcji.

Cały czas myślałem, że trzeba mieć ogromną wiedzę (o efektach specjalnych), żeby to robić. 
A tej wiedzy nie zdobyłem w szkole, nie zdobyłem na żadnym stopniu zawodowym, ale zauwa-
żyłem, że taka firma jak XX czy YY chcą mnie zatrudnić, i zacząłem się sam przekonywać do 
tego, do czego właśnie przekonywali mnie oni, że mam predyspozycje (…) Bardziej chodziło 
o umiejętności miękkie, które zdobyłem, pracując w branży filmowej [B01GWPV].

Producent to również sprzedawca usług swojej firmy. W skutecznym ofertowaniu przydają 
się rozbudowane kontakty zawodowo-towarzyskie, rozumienie specyfiki pracy kierowników 
produkcji, umiejętność tworzenia ofert.

Mierzy się z… 

Jak widać, to kolejny zawód, który wymaga wielu kompetencji i zróżnicowanych predyspozycji. 
A także umiejętności łączenia bieżących zadań z pracą nad rozwojem biznesu – kiedy „telefon 
dzwoni 15 razy, klient pyta, czy już gotowe, bo już tego potrzebuje” [K2PV].

Jak podkreślają respondenci, przy dużej liczbie projektów łączenie tylu ról w ramach jedne-
go stanowiska bywa trudne. W takich sytuacjach firmy podejmują zazwyczaj decyzję o po-
dziale obowiązków między producenta VFX i koordynatora efektów specjalnych. Koordyna-
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tor nadzoruje harmonogram, kwestie techniczne, komunikację między działami (np. proces  
wymiany plików, rozwiązywanie problemów), z kolei producent zajmuje się relacjami z klientem 
(kierownikiem produkcji, producentem), tworzeniem ofert, czuwaniem nad procesami i dbaniem 
o dostarczanie wysokiej jakości usług. Co nie zmienia faktu, że producent VFX musi umieć 
pełnić każdą z tych funkcji – żeby móc odnaleźć się w różnych konfiguracjach, dopasowanych 
do danego projektu.

Koordynator nadzoruje harmonogram, nadzoruje współpracę pomiędzy tzw. D-labem, czyli 
działem technicznym, a działem graficznym, czyli wymianę plików, problemy techniczne, jak 
brakująca maska czy niedostateczna liczba klatek w danym ujęciu (…) sprawdza, czy rzeczy 
zostały oddane, czy oddane prawidłowo, technicznie. W moim przypadku (producenta VFX) 
robiłem te rzeczy plus robiłem wycenę, rozmawiałem z klientem, później też podczas tego 
procesu dodawania efektów byłem cały czas na linii z klientem, uczestniczyłem w pokazach 
efektów, które się odbywają, ich akceptacji [B01GWPV].

Producent VFX dźwiga odpowiedzialność finansową – w jego rękach spoczywa budżet  
na efekty specjalne. Projektanci starają się zadowolić klienta, dostarczyć mu dokładnie  
to, czego oczekuje. Łatwo wtedy przekroczyć budżet i pozbawić firmę zysku z projektu. 

Producent VFX powinien zatem być biegły w kwestiach finansowych, przygotowywaniu ofert 
adekwatnych również do budżetu, a nie tylko do wizji artystycznej – by w równym stopniu 
zaspokajać potrzeby firm produkcyjnych i własnego przedsiębiorstwa. Jest to o tyle trudne, że 
to również praca z twórcami, która wymaga dobrych kompetencji komunikacyjnych – spokoju, 
politycznej poprawności, umiejętności negocjowania, godzenia racji różnych indywidualistów.

Producent musi też ciągle trzymać rękę na pulsie – poszukiwać nowych możliwości usprawniania 
pracy i optymalizacji modelu biznesowego w kontekście szybko zmieniającego się rynku (jedną 
z takich możliwości jest obecnie wdrażanie narzędzi i rozwiązań chmurowych, pozwalających 
na świadczenie usług w skali globalnej).

Do zawodu trafia… 

Choć jest to zawód stosunkowo nowy, jego pozycja w branży postprodukcyjnej jest już silna 
i ugruntowana. Uczestnicy badania przewidują, że jego znaczenie będzie jeszcze rosło – temu 
ma służyć m.in. projekt realizowany przez specjalistów z Krajową Izbą Producentów Audiowi-
zualnych. Jego celem jest podnoszenie rangi zawodu, jego standaryzacja i komunikowanie 
możliwości rozwoju w tej dziedzinie. Ma to też ułatwić wchodzenie do zawodu.

Podobnie jak w przypadku innych nowych zawodów trudno dziś mówić o wyraźnie zdefiniowanej 
ścieżce edukacyjnej. Ekspertki biorące udział w konsultacjach przyznają, że przydatne mogą 
się okazać studia na kierunku animacji, gdyż wyposażają absolwentów w techniczne umiejęt-
ności i wiedzę, jednak nie są one konieczne. Z punktu widzenia pracodawców najważniejsze 
jest zainteresowanie dziedziną postprodukcji i znajomość uwarunkowań, jakie towarzyszą 
temu etapowi projektów filmowych czy reklamowych. Najistotniejsze zatem jest poznawanie 
odpowiednich ludzi i jak najwcześniejsze zdobywanie praktycznych doświadczeń w branży 
filmowej, by dzięki praktyce wypracować niezbędne umiejętności i osobiste know-how.
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Czy można się tego wszystkiego gdzieś nauczyć? Oczywiście można wybrać studia związane 
z animacją w szkole artystycznej, ale nie jest to konieczne. Najważniejsze to poznać odpowied-
nich ludzi, trafić pod dobre skrzydła i mieć odpowiednie predyspozycje, które warto rozwijać 
już w pracy, w boju [K2PV].

Opisywaną praktyczną orientację potwierdzają autobiograficzne narracje. Pierwszy z naszych 
rozmówców od najmłodszych lat fascynował się kinem, więc już od szkoły średniej uczył się 
w tym kierunku oraz odbywał kierunkowe praktyki i staże (m.in. w studiach produkcyjnych 
i postprodukcyjnych poza Polską).

Druga rozmówczyni również już w szkole średniej stawiała pierwsze kroki w branży – najpierw 
w agencji castingowej. Na kolejnych etapach kariery zajmowała się m.in. produkcją, reżyserią 
obrazu i postprodukcją.

Mimo studiów na uczelniach artystycznych (jedno z respondentów ich nie ukończyło) oboje 
twierdzą, że wszystkiego, co jest potrzebne do pracy, nauczyli się w praktyce – zdobywali 
kolejne doświadczenia, słuchali rad starszych stażem współpracowników, nabywali konkretne 
techniczne umiejętności potrzebne na danym odcinku pracy.

To, co wybija się w obu ścieżkach zawodowych, to wielość doświadczeń i autorskie łączenie 
kompetencji. Po raz kolejny okazuje się, że w kinematografii bardziej od twardej, technicznej 
wiedzy ważniejsze są predyspozycje, znajomość filmowego workflow, specyfiki danego etapu 
produkcji i potrzeb klientów oraz kontakty. A także ogromny zapał zrodzony z miłości do kina.

Umie…

Kompetencje potrzebne do pracy na stanowisku producenta VFX można podzielić na meryto-
ryczno-techniczne i menedżerskie. Do tych pierwszych należy przede wszystkim znajomość 
aktualnych uwarunkowań technicznych i organizacyjnych towarzyszących produkcji 
i postprodukcji. Orientacja w możliwościach i ograniczeniach różnorodnych programów 
komputerowych pomaga producentowi VFX w przypisywaniu zadań poszczególnym członkom 
zespołu i w wykorzystaniu różnorodnych technologii do wypracowywania najlepszych rozwią-
zań pojawiających się problemów i wyzwań. Choć z technicznego punktu widzenia nie jest 
niezbędna – producent VFX zarządza zespołem osób biegłych w tej dziedzinie – jednak bywa 
istotna, pozwala bowiem dobrze komunikować się z klientem, określać budżet i przewidywać 
czas potrzebny na wykonanie poszczególnych zadań. Dodatkowo dobra orientacja w etapach 
i uwarunkowaniach towarzyszących tworzeniu filmu pozwala lepiej rozumieć twórców i ich 
potrzeby, efektywniej organizować działania, trafniej oceniać różnorodne ryzyka związane 
z realizacją projektów VFX.

Wśród kompetencji menedżerskich na pierwszym miejscu warto wymienić umiejętność za-
rządzania projektem i znajomość oprogramowania do obsługi tego zadania. Jak wspomi-
naliśmy, producent VFX zarządza projektami, projektuje budżet i harmonogram, negocjuje go 
z klientem, wreszcie koordynuje pracę własnego zespołu i komunikuje się np. z kierownikiem 
produkcji, by dokonywać niezbędnych bieżących ustaleń. Umiejętności związane z organi-
zacją i prowadzeniem projektów są warunkiem sprawnej realizacji tych działań i zachowania 
niezbędnej ciągłości procesów.

Podobnie jak w przypadku innych zawodów znacząca jest również biegła znajomość języka 
angielskiego. Większość programów związanych z VFX jest po angielsku, a dodatkowo 
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coraz liczniejsze projekty są realizowane we współpracy międzynarodowej, stąd konieczność 
płynnego porozumiewania się w tym języku w mowie i na piśmie.

Wśród kompetencji społecznych na plan pierwszy wysuwa się znakomita organizacja, umie-
jętność zarządzania czasem, a przede wszystkim umiejętność pracy w zespole i dbania 
o jego jedność. Jak podkreślają respondenci, w trakcie realizacji projektu obowiązuje zasa-
da „jeden za wszystkich, wszyscy za jednego” – każdy ma równie ważną rolę do odegrania 
i jest równoprawnym członkiem ekipy. Dlatego tak istotne są kompetencje interpersonalne, 
umiejętność motywowania współpracowników, zażegnywania napięć i konfliktów oraz dbania 
o spoistość zespołu.

Tak jak w innych zawodach, które w znacznej mierze odnoszą się do technologii, również 
w przypadku producenta VFX ważna jest otwartość na zmiany i gotowość do poznawania 
nowych możliwości technologicznych wpływających na pracę własną i całego zespołu. 
Przydatna jest również zdolność do syntetyzowania, łączenia części w spójną całość i wy-
ciągania wniosków z dotychczasowych doświadczeń. Poszczególne prace są wykonywane 
przez różnych członków zespołu. Zadaniem producenta VFX jest łączenie ich w jedno, dbałość 
o płynność procesu i brak opóźnień, które mogłyby blokować zadania innych ludzi.

W poniższym diagramie przedstawiamy hasłowo najistotniejsze oczekiwania wobec produ-
centa VFX.

Ilustracja 20. Producent/supervisor VFX – kluczowe kompetencje zawodowe i społeczne oraz predyspozycje osobowościowe. Źródło: opracowanie własne.

KWALIFIKACJE
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w aktualnych uwarunko-
waniach technicznych 
towarzyszących produkcji
i postprodukcji

Potrafi zarządzać czasem PREDYSPOZYCJE

Potrafi zarządzać budże-
tem i harmonogramem

Potrafi zrozumieć racje 
innych oraz przekonywać 
do własnych opinii

Jest odporny na stres  
i skutecznie realizuje  
zadania pod presją czasu

Potrafi dokonywać wyceny 
projektów z obszaru VFX

Posiada kompetencje  
interpersonalne pozwa-
lające komunikować się 
zarówno z klientem, jak  
i własnym zespołem

Jest dociekliwy, otwarty 
na zmiany, empatyczny  
i asertywny

Posługuje się programami 
z pakietu Office oraz do 
zarządzania projektem

Potrafi pracować w zespole 
i dba o jego jedność Ma zdolności do syntezy

Biegle posługuje się języ-
kiem angielskim

KOMPETENCJE  
SPOŁECZNE

Ma dużą wrażliwość 
literacką i wizualną, jest 
kreatywny

Producent VFX

KLUCZOWE KWALIFIKACJE, KOMPETENCJE SPOŁECZNE I PREDYSPOZYCJE
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[5] Publicist – firmy dystrybucyjne i PR
 
Zajmuje się… 

Z badań wynika zróżnicowany obraz tego zawodu. Jego kształt może wynikać z tego, w jakiej 
firmie się pracuje, na jaką skalę działa i jakim budżetem operuje.

Nazwałabym to marketingiem filmowym, czyli zajmowanie się szeroko pojmowaną promocją 
filmu. Zakłada strategię i jej realizację i sięga daleko poza kontakty z mediami. Zakłada całą 
komunikację filmu, plakat, trailer, zwiastuny, wybór kanałów, jakimi dociera się do publiczności. 
Gdybym ja miała się definiować, to nazwałabym się ekspertem marketingu filmowego, co jako 
takie nie istnieje. Nie ma takich studiów, nie ma takiego tytułu zawodowego. Za granicą jest 
marketing expert lub specialist.

Każdy film jest prototypem. Nie ma jednego formularza strategii promocyjnej [B01ASPF].

W wąskim rozumieniu zadania publicista polegają przede wszystkim na tworzeniu materiałów 
prasowych, organizowaniu wydarzeń promocyjnych, zapewnianiu twórcom obecności w me-
diach. W szerszym ujęciu to również praca koncepcyjna i strategiczna nad kampaniami promo-
cyjnymi – ich przekazem, warstwą wizualną, tekstami, kanałami informacyjnymi, obecnością 
w mediach społecznościowych. Część naszych rozmówców podkreślała potrzebę rozwijania 
tego zawodu w stronę marketingu zagranicznego.

Publicist to jest taki szef marketingu, ale dotyczącego konkretnej fazy promocji. Szczególnie tej 
zagranicznej, kiedy film dostał się, załóżmy, na festiwal w Cannes czy w Berlinie, wyjeżdża tam 
i musi mieć cały ten coverage prasowy ogarnięty na miejscu [E01NM].

W pracy publicista rośnie znaczenie promocji on-line (mediów społecznościowych, a także 
influencer marketingu). Dzieje się to już od kilku lat, ale pandemia spowodowała duże przy-
spieszenie tych procesów. To, co jeszcze jakiś czas temu było nieakceptowalne (np. wywiady 
zdalne z gwiazdami), teraz staje się standardem (nawet w telewizji).

Mówi się, że to zawód miękkich umiejętności, w którym wykorzystuje się głównie swoją oso-
bowość i kontakty. Z jednej strony trzeba cierpliwie, długofalowo budować swoją rozpozna-
walność w branży oraz relacje z dziennikarzami. A z drugiej – zdobywać zaufanie twórców 
i stwarzać im poczucie bezpieczeństwa. Wymaga to delikatności i zrozumienia natury zawo-
dów artystycznych, a także stanowczości, kiedy trzeba zadbać o wywiązanie się z postano-
wień umów. I oczywiście wyczucia w tym balansowaniu między empatią a egzekwowaniem  
– bo zawsze nadrzędnym celem są relacje i zaufanie. Dlatego publicist potrzebuje dużo wiedzy 
psychologicznej albo rozwiniętej intuicji, żeby trafnie dobierać taktykę do sytuacji i potrzeb 
wszystkich stron uczestniczących w promowaniu filmu.

Ja bardzo lubię towarzyskie kontakty, a te w branży filmowej, jak się razem na festiwalu jest, 
bardzo pomagają później w pracy. Bycie w takiej relacji towarzyskiej nie tylko skraca czas, ale 
też bardzo pomaga [B01EJPF].

 

Mierzy się z…

Wyzwaniem w tym zawodzie jest dostosowanie sposobu pracy do zmian w świecie mediów. 
Z jednej strony trzeba uczyć się skutecznego działania w mediach społecznościowych i nabywać 
umiejętności posługiwania się technologiami, które są niezbędne do tworzenia atrakcyjnych 
treści on-line. A z drugiej strony radzić sobie z obniżaniem jakości tradycyjnego dziennikarstwa 
– dziennikarze domagają się od PR-owców dodatkowych usług (np. researchu, opracowania 
materiałów, korekty). Pracę utrudnia też powszechne kopiowanie i przeklejanie treści inter-
netowych i wszechobecne przyzwolenie na takie praktyki. Jednocześnie wciąż trzeba umieć 
i nawiązywać, i pielęgnować kontakty z dziennikarzami.

Jeśli nie potrafimy utrzymać relacji między nami a dziennikarzem, to ciężko. W sensie nie 
można doprowadzić do sytuacji, kiedy ktoś widzi, że dzwonię, a on jedyne, co chce, to odrzucić 
połączenie [K2PF].

Marketing internetowy stwarza wiele nowych możliwości docierania do widzów. Ale powoli 
i te kanały tracą swoją siłę oddziaływania – użytkownicy są bombardowani wieloma innymi 
komunikatami. Publicist ma więc coraz mniej czasu, żeby przykuć i zatrzymać uwagę widza 
lub dziennikarza. Jest to szczególnie dotkliwe przy promowaniu ambitniejszych, artystycznych 
produkcji, które wymagają też bardziej złożonych i wyrafinowanych treści promocyjno-infor-
macyjnych. Trendem, który jest obecnie silnie eksploatowany przez specjalistów od PR-u, 
jest współpraca z influencerami. I oczywiście z platformami streamingowymi, które w tej chwili 
zapewniają twórcom największą rozpoznawalność.

Wszystkie te działania trzeba wykonywać w warunkach deficytu ludzkiej uwagi, a także własne-
go czasu, energii i środków finansowych. Zdaniem naszych rozmówczyń w Polsce ten zawód 
jest niedoceniany. Producenci przeznaczają na promocję zbyt małe budżety, w czego efekcie, 
publicist musi wybierać, czy przeznaczyć fundusze na działania promocyjne, czy na własne 
wynagrodzenie. Dlatego najczęściej zarobki w tym zawodzie są poniżej oczekiwań zaintereso-
wanych. Co więcej, zleceniodawcy nie regulują zobowiązań w terminie. Niskie i nieregularne 
zarobki, problemy z wyegzekwowaniem płatności oraz brak stabilizacji zawodowej i osłon 
pracowniczych (umowy cywilnoprawne, praca od projektu do projektu) to poważne bariery dla 
rozwoju tej profesji. W takiej sytuacji kolejne projekty postrzega się jako ryzyko, a pierwotny 
zapał z czasem może się przerodzić we frustrację i w wypalenie zawodowe.

W przypadku realizowania kilku projektów jednocześnie i przy dość niskich stawkach większość 
osób, które u mnie zamawiają usługę, bardzo często myśli, że jestem w pełni dyspozycyjna, 
cały czas dla nich. Wieczorami, w sobotę czy coś. (…) Nie zawsze po prostu mogę w ciągu 
godziny coś przygotować [B01EJPF].

Do zawodu trafia…

Wspominaliśmy już, że nie ma w Polsce kierunku, na którym można nauczyć się bycia sku-
tecznym specjalistą ds. promocji filmowej. Zdaniem badanych brakuje też miejsc, gdzie można 
nauczyć się tworzenia strategii promocji i budowania skutecznych komunikatów adresowanych 
do różnych segmentów odbiorców. Dlatego i w tym zawodzie jedyną drogą jest uczenie się 
przez praktykę – terminowanie na niższych stanowiskach, uczenie się od innych, poddawanie 
ewaluacji swoich dotychczasowych działań, punktowe doszkalanie się. A jeszcze trudniejsze 
jest nabywanie umiejętności miękkich. Tu potrzebne są zarówno predyspozycje (otwartość, 
towarzyskość, swoboda w relacjach), jak i chęć nieustannego rozwoju. 
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Najlepiej sprawdzą się osoby, które rozumieją kinematografię, a jednocześnie mają za sobą 
pierwsze doświadczenia promocyjne lub medialne – to może być wolontariat przy organizacji 
festiwalu filmowego, praca w redakcji kulturalnej lub staż w agencji reklamowej. Pomocne 
mogą być studia humanistyczne (polonistyka, dziennikarstwo i PR) lub społeczne i szerokie 
zainteresowania (film, literatura, sztuka, języki obce, reklama, psychologia), ale tak naprawdę 
najważniejsze są predyspozycje i otwarta głowa.

To jest problem tego zawodu. Nie ma żadnych studiów. Jak ja zaczynałam, to nawet nie było 
od kogo się uczyć. Byli rzecznicy festiwalowi i dziennikarze, którzy opisywali filmy, oraz dys-
trybutorzy [B01ASPF].

Potwierdzają to ścieżki obydwu uczestniczek wywiadów. Obie znalazły się w branży filmowej 
przez przypadek i dla obu była to pierwsza praca. Poprzedziły ją studia humanistyczne (jed-
nej z nich w Polsce, drugiej za granicą). Obie zaczynały od pracy w instytucjach. Równolegle 
angażowały się w różne projekty filmowe, a jedna z nich dokształcała się na studiach pody-
plomowych (z produkcji filmowej) i kursach związanych z autoprezentacją.

Wszelkie staże, praktyki. Na przykład na festiwalach. Biuro festiwalowe bardzo często  
oddelegowuje do opieki nad artystami, aktorami, więc też mamy możliwość poznania branży  
od kuchni [B01ASPF].

Po zdobyciu różnorodnych doświadczeń nasze rozmówczynie zdecydowały się jednak na pełną 
samodzielność i rozpoczęły pracę freelancerek w projektach związanych z promocją artystyczną. 
Ta decyzja pozwoliła im zdobyć nowe doświadczenia, poczuć się pewniej i dojrzalej w zawo-
dzie, utwierdzić swoją pozycję w branży, ale też wiązała się z utratą stabilności finansowej.
 
Umie…

Z badań wynika zróżnicowany obraz tego zawodu. Jego kształt może wynikać z tego, w jakiej 
firmie się pracuje, na jaką skalę działa i  jakim budżetem operuje.

Jak sygnalizowaliśmy wyżej, omawiana profesja bazuje na kompetencjach społecznych i oso-
bistych predyspozycjach jej przedstawicieli. Istotna jest zwłaszcza umiejętność budowania 
i rozwijania relacji, swobody w komunikacji z ludźmi, osiągania swoich celów przy 
zachowaniu dobrych stosunków z innymi.

Tak jak w przypadku wielu innych zawodów filmowych, różnorodna sieć kontaktów jest 
podstawą funkcjonowania przedstawicieli omawianego zawodu. Niezależnie od zasięgu 
działania (na terenie Polski, Europy czy świata) budowanie trwałych, opartych na zaufaniu 
relacji, a nawet otwarta i towarzyska natura pozwala osobie wykonującej zawód publicista 
tworzyć swoją rozpoznawalność oraz dużo sprawniej i skuteczniej załatwiać różne sprawy 
związane z promocją filmu.

Jak wcześniej wspominaliśmy, z uwagi na uwarunkowania finansowe publicist rzadko kiedy 
może się skupić na jednym tylko projekcie. W zawodzie dominuje wielozadaniowość, trzeba 
płynnie przełączać się między projektami, stąd konieczność bycia uporządkowanym i dobrze 
zorganizowanym człowiekiem, który jednocześnie potrafi reagować szybko i adekwatnie na 
nieprzewidziane sytuacje, często występujące w pracy z twórcami i mediami
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Co z tym związane, w trakcie realizacji projektów pojawia się wiele zdarzeń wymagających 
szybkiego tempa pracy, odporności psychicznej, uporu w realizowaniu założonych celów 
i umiejętności improwizacji. Stresujące sytuacje mogą się zdarzać np. we współpracy z arty-
stami, którzy nie zawsze doceniają wysiłki publicista zmierzające do zorganizowania wywiadu 
czy innego wydarzenia. Dziennikarze z kolei nie zawsze są zainteresowani rozmowami z pro-
motorem, często potrzeba więc dużej determinacji, żeby osiągnąć cele założone w kampanii.

Publicist nierzadko ma obowiązek osobistego występowania w mediach czy prowadzenia  
wydarzeń promocyjnych. Oznacza to, że powinien pracować nad umiejętnością publicznych 
wystąpień, interesującego i przykuwającego uwagę sposobu mówienia, panowania nad tremą 
oraz dobrego wypadania podczas wizyt w radiu czy telewizji.

Za granicą jest bardzo popularne, że nawet pojedynczy twórcy mają tzw. publicista. To osoba, 
która odpowiada za wszystkie wywiady, autoryzacje, ale pracuje stricte w branży filmowej.  
Nie mówimy o dziennikarzu czy człowieku z umiejętnościami redagowania tekstów, tylko 
o kimś, kto umie aspekty medialne połączyć z biznesowymi. Jaka prasa, które tytuły, co trzeba 
powiedzieć, jak promować film, jak współpracować z osobami z promocji od dystrybutora, od 
producenta, żeby to wszystko było spójne i żeby oczywiście jak najwięcej tych korzyści potem 
osiągnęła osoba, która z takim publicistem pracuje [B02ASAT].

Omawiany zawód wymaga też, rzecz jasna, konkretnych kompetencji związanych z promocją 
i komunikacją. Jedną z najistotniejszych umiejętności jest zdolność do wyrażania swoich 
myśli w tekście pisanym. Wykorzystuje się ją na co dzień, tworząc strategie, press kity,  
komunikaty prasowe, zaproszenia na konferencje prasowe, wskazówki dla reżyserów (a cza-
sem całe wywiady za nich) i wiele innych. Sprawna komunikacja, wrażliwość językowa,  
wyczucie formy i elastyczność pozwalająca na swobodne posługiwanie się różnymi konwencjami  
literackimi są warunkiem koniecznym do osiągnięcia sukcesu w tej profesji. Co istotne, w zależ-
ności od podejmowanych działań umiejętności te powinny dotyczyć nie tylko języka polskiego,  
lecz także angielskiego.

Trzeba też umieć zaplanować strategię marketingową, a także samemu zrealizować jej 
wybrane elementy. Wymaga to rozumienia mechanizmów reklamowych, wiedzy o grupach 
docelowych, posługiwania się danymi i śledzenia trendów, biegłości językowej i wyczucia 
specyfiki danego medium. Szczególnie że film często jest dzisiaj elementem cross-marketingu, 
napędzającym sprzedaż innych produktów. Publicist powinien też umieć zarządzać budżetem 
na reklamę, współpracować z podwykonawcami, jasno precyzować swoje oczekiwania (np. 
za pomocą briefu). A także rozumieć, że film to nie tylko dzieło, lecz także projekt biznesowy.

Dzisiaj to jest bardzo ważne. Każdy praktycznie film jest obudowywany nie tylko jakimiś tam 
odniesieniami i ideami, ale również produktami. To jest często współpraca z różnymi branżami 
[K2PF].

To jest research, znajomość branży w takim sensie, że ta branża ma wiele składowych. Przez 
wiele lat uczymy się analizować box office, tak jak się analizuje oglądalność. Są różne narzę-
dzia, którymi możemy się posługiwać [K2PF].

Choć niektórzy specjaliści delegują zadania związane z marketingiem digitalowym, umie-
jętności i wiedzę w tej dziedzinie należy uznać za istotne z uwagi na potrzebę strategicznego 
myślenia o projekcie, rozumienia, w jaki sposób funkcjonuje kampania w internecie, czy trafnej 
oceny komunikacji, nawet jeśli prowadzi ją ktoś inny.
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KWALIFIKACJE

Precyzyjnie wyraża myśli  
w mowie i na piśmie

Rozpoznaje różne punkty 
widzenia, zwłaszcza rozu-
mie potrzeby twórców  
i dziennikarzy

PREDYSPOZYCJE

Potrafi występować 
publicznie, posiada dobrą 
dykcję, umie opanować 
tremę

Potrafi planować oraz za-
rządzać czasem własnym 
i zespołu

Jest dobrze zorganizowa-
ny i uporządkowany

Biegle posługuje się 
narzędziami marketingu 
digitalowego

Potrafi improwizować  
i trafnie reaguje na nieprze-
widziane sytuacje

Jest empatyczny i ma 
zdolności dyplomatyczne

Potrafi zarządzać budże-
tem na promocję filmu

Posiada wysokie kompe-
tencje interpersonalne, 
potrafi utrzymywać różno-
rodne kontakty społeczne

Interesuje się literaturą, 
sztuką, mediami

Potrafi sprawnie współpra-
cować z dziennikarzami  
i podwykonawcami  
odpowiedzialnymi za różne 
zadania promocyjne

KOMPETENCJE  
SPOŁECZNE

Jest odporny na stres  
i dobrze radzi sobie  
z pracą pod presją czasu

 Dodatkowo ogólne rozeznanie dotyczące specyfiki powstawania filmu i jego funkcjonowania  
na rynku pozwala publicistowi odpowiednio zaprojektować kampanię promocyjną i dostosować  
ją z jednej strony do trybu i tempa produkcji, z drugiej zaś do trendów, które kształtują m.in. 
oczekiwania i wrażliwość odbiorców.

NOWE I DEFICYTOWE ZAWODY W POLSCE

Ilustracja 21. Publicist – kluczowe kompetencje zawodowe i społeczne oraz predyspozycje osobowościowe. Źródło: opracowanie własne.

Publicist

KLUCZOWE KWALIFIKACJE, KOMPETENCJE SPOŁECZNE I PREDYSPOZYCJE

[6] Script doctor/konsultant scenariuszowy
 
Zajmuje się… 

Na wstępie warto podkreślić, że określenie „script doctor” jest problematyczne w polskim środo-
wisku filmowym i często wzbudza negatywne skojarzenia. Jak wynika z rozmów prowadzonych 
w ramach wywiadów i konsultacji środowiskowych, sformułowanie przyszło do Polski prawie 
20 lat temu i kojarzy się z kopiowaniem amerykańskich wzorców. Zadaniem script doctora 
jest nanoszenie zmian w scenariuszu autorstwa innego twórcy, co jest dokonywane często 
arbitralnie, bez konsultacji ze scenarzystą i bez jego zgody na poprawki. Polskie środowisko nie 
zareagowało pozytywnie na to zapożyczenie – twórcy zgłaszali wątpliwości etyczne i prawne 
oraz niedostosowanie takich praktyk do kultury pracy w rodzimej branży.

I chociaż nazwa tej profesji w różnych miejscach przetrwała (np. jako pozycja budżetowa 
w grantach – „konsultacje scriptdoctorskie”), to podejście do świadczenia usług udoskonala-
nia scenariuszy opiera się na dialogu z autorem, konsultowaniu, inspirowaniu i inkubowaniu 
najlepszych autorskich pomysłów. Dlatego osoby pracujące nad rozwojem scenariuszy wolą 
określenie „konsultant scenariuszowy” lub – jeśli posługują się odpowiednimi technikami  
– „coach scenariuszowy” lub „script coach”.

Jeżeli chodzi o takie doświadczenia (…), żeby wziąć scenariusz i go poprawić, i on idzie dalej 
do produkcji, to ja się takich rzeczy nie podejmuję ze względów etycznych. Mnie nie pasuje 
taki typ działania. Działania nazywane, powiedzmy, scriptdoctorskimi w pierwszych latach, 
kiedy ten zawód pojawił się w Polsce, mówimy, jakieś 20 lat temu, nie zrobiły dobrej opinii 
o tym zawodzie. Toteż ja nie nazywam siebie script doctorką, raczej właśnie konsultantką 
scenariuszową i script coachem, dlatego że wykorzystuję narzędzia coachingowe (…) Dla-
tego ta nomenklatura narzucona przez Instytut jest dosyć szeroka, ja sama zaś siebie nigdy 
nie nazywam script doctorką, bo nie zakładam, że czyjś scenariusz jest chory, a ja jestem  
tą doktorką, która może przyjść i go uleczyć [B02GWSD].

Widać też postępującą specjalizację zawodową. Nadal najważniejsza jest praca z tekstem, 
ale coraz bardziej są cenione kompetencje coacha czy psychologa. Rośnie też liczba osób 
zaangażowanych w pracę nad scenariuszem, przez co ma ona w coraz większym stopniu 
charakter zespołowy.

Mierzy się z…

Wspominaliśmy już, że konsultant pracuje nie tylko nad scenariuszem, ale przede wszystkim 
z człowiekiem. Musi w tym procesie pamiętać, że to autor jest właścicielem scenariusza i to 
on podejmuje kluczowe decyzje. A jednocześnie umieć inspirować, poszerzać pole widzenia 
scenarzysty i zachęcać go do szlifowania swojego dzieła. Zawód ten wymaga więc połączenia 
umiejętności analitycznych z holistycznym podejściem potrzebnym do pracy z twórcą. 

Taka intertekstualność i interdyscyplinarność, bo to jest bardzo ważne. To bardzo rozległa 
wiedza. Literatura i psychologia, to jest historia kina. Wiemy, co cytujemy, skąd bierzemy, skąd 
czerpiemy. Te wszystkie odniesienia to jest coś, co trzeba mieć gdzieś w głowie, a tego nie ma 
bez obcykania z literaturą, z czytaniem scenariuszy i oglądaniem filmów przede wszystkim. 
Ale żeby ta wiedza była też usystematyzowana [K1SD]. 
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Mimo całej posiadanej wiedzy o filmie i teatrze, scenariuszach i dramatopisarstwie, o psychologii 
widza czy trendach kulturowych konsultant nie może ulegać pokusie narzucania swoich opinii, 
forsowania rozwiązań, a tym bardziej oceniania scenariusza lub umiejętności scenarzysty.

Ważnym zadaniem jest też adekwatna ocena swojego wkładu w pracę nad scenariuszem, 
zwłaszcza w sytuacjach, kiedy jest rozważane prawo do bycia współautorem. Tu pomocne 
mogą być coraz wyraźniej krystalizujące się reguły współpracy konsultantów ze scenarzystami 
oraz branżowe standardy.

Kolejnym wyzwaniem jest projektowy charakter tej pracy, a zatem konieczność pozyskiwania 
klientów, długoterminowego budowania swojej pozycji w środowisku. Z tym wiąże się niepew-
ność i niestabilność zarobków – zwłaszcza na początkowym etapie kariery. Jednocześnie 
zawód ten wymaga ciągłego rozwoju, czyli również inwestowania w nabywanie i doskonalenie 
swoich umiejętności.

Do zawodu trafia…

Zarówno z analizy autobiograficznych narracji, jak i z wypowiedzi ekspertów wynika, że nie 
ma jasno wytyczonej ścieżki edukacyjnej dla omawianego zawodu, nie ma też zgody co do 
tego, czy każdy konsultant powinien być najpierw scenarzystą, czy też wystarczy, że będzie 
miał odpowiednie kompetencje i doświadczenie.

Na początku drogi warto wybrać studia, które uczyłyby w jakimś stopniu analizy tekstu lite-
rackiego lub dzieła filmowego oraz wyposażały w wiedzę o kulturze i społeczeństwie (wśród 
rekomendowanych kierunków można wymienić kulturoznawstwo, filmoznawstwo, literaturo-
znawstwo, filologię itd.). Po skończeniu nauki na uczelni koniecznie powinno się dalej 
rozwijać umiejętności opowiadania historii w różnych konwencjach i z różnym prze-
słaniem czy celem. Obecnie obok kursów czy studiów podyplomowych są również liczne 
wartościowe i ciekawe materiały do samodzielnej nauki i dokształcania się, w tym scenariusze 
polskich filmów dostępne m.in. w Łódzkiej Regionalnej Bibliotece Cyfrowej czy też analizy 
scenariuszowe prowadzone na YouTube.

Jak wynika z zebranych danych, proces stawania się konsultantem scenariuszowym ma 
bardziej linearny charakter niż w przypadku innych zawodów filmowych. Nabywanie nowych 
umiejętności i rozwój zawodowy dokonuje się dzięki dołączaniu do kolejnych, często coraz 
większych i ambitniejszych projektów związanych z tworzeniem, analizowaniem i udosko-
nalaniem scenariuszy, a także dzięki dokształcaniu się na kolejnych kursach i warsztatach 
scenopisarskich, z których wiele ma ustaloną, międzynarodową markę.

Ścieżki zawodowe obu naszych rozmówczyń przebiegały – w porównaniu do innych opi-
sywanych profesji – dość linearnie. Respondentki od początku planowały karierę w filmie 
i od najwcześniejszych jej etapów zajmowały się pisaniem. Ich rozwój zawodowy to bardziej 
udoskonalanie posiadanych umiejętności niż przebranżawianie się. Co charakterystyczne, 
działo się to przede wszystkim w wyniku intencjonalnej edukacji – zarówno formalnej, jak 
i pozaformalnej. I w większości zagranicznej. 

Mam głód wiedzy, więc skończyłam kurs coachingu kreatywności organizowany przez ame-
rykańskie stowarzyszenie. Wykorzystanie narzędzi artcoachingowych do pracy z artystami  
– to był dla mnie przełom [B02GWSD].

NOWE I DEFICYTOWE ZAWODY W POLSCE

Rozmówczynie ceniły ten sposób nabywania kompetencji, nie stawiając edukacji – jak inni 
respondenci – daleko w tyle za praktyczną nauką zawodu. Podkreślały, że szkolenia dają 
narzędzia i strukturyzują pracę. Być może wynika to z większej dostępności (również cenowej) 
kursów i warsztatów poświęconych tworzeniu scenariuszy oraz pracy z twórcami. A i same 
kompetencje konsultanta są być może łatwiej przekładalne na proces edukacyjny niż inne 
umiejętności filmowe – tutaj chodzi o maksymalne pogłębienie węższego i bardziej jednolite-
go zestawu kompetencji związanych ze strukturą, z konstrukcją, techniką pisania, a także ze 
skuteczną komunikacją z innymi autorami.

Wszystko to, co wcześniej robiłam, było intuicyjne. Wtedy na warsztatach zobaczyłam, że są 
do tego wszystkiego narzędzia i że można się tego nauczyć, żeby mieć poczucie, że moje 
intuicje są wsparte wiedzą scenariuszową i merytoryczną. Wracałam potem (...) wielokrotnie 
na warsztaty weekendowe, potem ukończyłam kurs. Cały czas szukałam, żeby dać swoim 
intuicjom solidne podstawy [B01GWSD].

Na bazie własnych doświadczeń scenopisarskich, wiedzy zdobywanej za granicą i coraz lep-
szych efektów w pracy z innymi twórcami nasze respondentki wypracowały własne metody 
pracy i z czasem zaczęły uczyć innych. W ten sposób przyczyniają się do rozwoju zawodu 
konsultanta w Polsce i do kształcenia kolejnych specjalistów.

Umie…

W zawodzie konsultanta scenariuszowego najważniejsza jest umiejętność analitycznego spoj-
rzenia na film i scenariusz filmowy, proponowanie udoskonaleń oraz inspirowanie autorów do 
samodzielnego odnajdywania rozwiązań ulepszających scenariusz, a także pomoc autorowi 
w zdystansowaniu się do swojego dzieła.

My wchodzimy w momencie, kiedy twórca już nie ma do swojego tekstu dystansu. I to jest 
sztuka, żeby go zdystansować [K2SD].

Jak podkreślają przedstawicielki omawianego zawodu, pracując ze scenarzystami nad ich 
tekstem, konsultant scenariuszowy sam musi mieć zaawansowaną znajomość zarówno 
wszystkich zagadnień związanych z jego tworzeniem, jak i narzędzi, za pomocą których 
taki tekst można udoskonalić. Powinien zatem dogłębnie znać kino – jego historię i bieżące 
trendy oraz doskonale się orientować w innych dziedzinach sztuki. Poszczególne obszary kultury 
i dziedziny sztuki pozostają z sobą w bliskim związku i inspirują się sobą wzajemnie. W procesie 
analizy i pracy nad udoskonaleniem scenariusza filmowego konsultant dzięki swojej erudycji 
lepiej rozumie intencje scenarzysty i jest dla niego bardziej inspirującym źródłem wsparcia. 
Równie ważna jest znajomość zasad dramaturgii i inscenizacji – scenariusz nie jest przecież 
etapem docelowym, tylko stanowi pomost do dzieła filmowego, które jest jego inscenizacją.

To jest ogromna umiejętność wychwycenia z ogromnego scenariusza, z notatek i dokumentacji, 
o czym właściwie jest film. W związku z tym jest to też zdolność konstruowania wypowiedzi, 
pitchingu, opowiadania o projekcie [K2SD].

Zadaniem konsultanta scenariuszowego jest wydobycie z autora scenariusza i jego pomysłu 
całego potencjału. Polega to na inspirowaniu do działania, wspieraniu kreatywności, a także 
wspólnym eksplorowaniu nieodkrytych jeszcze obszarów. Odbywa się to przez budowanie 
atmosfery zaufania, dialogu, partnerskiej relacji. Tylko wtedy konsultant i scenarzysta stworzą 
prawdziwie zgrany zespół i osiągną dobre efekty. 
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Do pracy z autorem i komunikacji z innymi interesariuszami są potrzebne umiejętności 
coachingowe, psychologiczne oraz znajomość technik pitchingowych (prezentacji po-
mysłów). Spośród kompetencji miękkich szczególnie ważne są: umiejętność słuchania, 
merytorycznej dyskusji, klarownego wyrażania się, formułowania ocen, negocjowania 
i motywowania.

NOWE I DEFICYTOWE ZAWODY W POLSCE

[7] Pogranicza filmu: twórca VR
 
Zajmuje się… 

Na początku kilka ważnych zastrzeżeń. Po pierwsze, VR to de facto osobne medium, o którego 
rozwoju nie można mówić jedynie w kontekście zastosowania w filmie. Choć cinematic VR, 
czyli opowiadanie historii w rzeczywistości wirtualnej, bywa osadzany na pograniczu filmu, to 
należy pamiętać, że jego twórcy rozwijają własny język wyrazu adekwatny do przestrzennego 
(a nie sekwencyjnego) opowiadania historii.

KWALIFIKACJE

Precyzyjnie wyraża myśli  
w tekście pisanym, spraw-
nie posługuje się różnymi 
konwencjami wypowiedzi

PREDYSPOZYCJE Jest empatyczny,  
potrafi słuchać

Posiada dogłębną wiedzę 
na temat dramaturgii  
i inscenizacji

Potrafi planować oraz za-
rządzać czasem własnym 
i zespołu

Lubi czytać  
i oglądać filmy

Ma głęboką wiedzę na 
temat kultury i literatury, 
potrafi analizować dzieło 
filmowe i literackie

Potrafi improwizować  
i trafnie reaguje na nieprze-
widziane sytuacje

Ma zdolności  
analityczne

Rozumie kino, zna jego 
historię i śledzi bieżące 
trendy filmowe

KOMPETENCJE  
SPOŁECZNE

Jest otwarty na zmiany  
i zorientowany na rozwój

Ma wiedzę psychologiczną 
i posługuje się narzędziami 
coachingowymi

Zna i potrafi posługiwać się 
technikami pitchingowymi

Jest kreatywny i innowa-
cyjny, nie lubi posługiwać 
się sztywnymi schema-
tami

Ilustracja 22. Konsultant scenariuszowy – kluczowe kompetencje zawodowe i społeczne oraz predyspozycje osobowościowe. Źródło: opracowanie własne.

Scriptdoctor/konsultant scenariuszowy 
KLUCZOWE KWALIFIKACJE, KOMPETENCJE SPOŁECZNE I PREDYSPOZYCJE

Mam duże zastrzeżenie do umieszczania tego jakby w kontekście tego, o czym rozmawiamy, 
dlatego że jeżeli chodzi o wirtualną rzeczywistość, to traktuję ją jako narodziny nowego, rów-
noległego medium, a nie jako kontynuację albo rozwój kina. [K2TV].

Po drugie, w Polsce rynek VR dopiero się rozwija, zwłaszcza jego zastosowanie w sztuce.  
Dlatego daleko nam jeszcze do Stanów Zjednoczonych, Francji czy Kanady, które pod wzglę-
dem artystycznym są obecnie najsilniejszymi ośrodkami VR. W Polsce brakuje jakiegokolwiek 
stałego źródła finansowania dla produkcji transmedialnych – pula środków jest bardzo ograni-
czona, więc trudno zdobyć dofinansowanie. A PISF dopiero dwa lata temu zainicjował wspie-
ranie tej branży, więc na efekty trzeba jeszcze poczekać. Brakuje też konkursu festiwalowego 
z sekcją poświęconą twórczości VR (co w wielu krajach staje się już standardem – przykładem 
Wenecja czy Berlin). A przy tym technologia VR nadal jest kosztowna. Dlatego VR bywa często 
postrzegany jako „gadżet dla graczy” lub narzędzie wykorzystywane komercyjnie (w reklamie, 
medycynie, edukacji, rozrywce).

W Polsce właśnie te komercyjne zastosowania generują najwięcej zleceń. Jednak, jak pod-
kreślają eksperci, powstają ambitne produkcje, a grupy zapaleńców oddolnie tworzą ruch 
artystyczny i eksplorują możliwości tego medium.

VR jako sposób interakcji z obiektami cyfrowymi ma zastosowanie w medycynie, psychologii, 
przemyśle, projektowaniu, de facto we wszystkim. I w ramach tego wszystkiego jest pewna 
wąska dziedzina, która jest kulturą i sztuką, a w jej ramach mamy jeszcze węższą dziedzinę, 
która się nazywa cinematic VR, czyli opowiadanie historii w ramach tego medium [E04EJ].

Po trzecie wreszcie, podczas wywiadów eksperci wskazywali na to, że w obrębie VR wyłania 
się wiele nowych zawodów i specjalności, takich jak stitcher, programista, projektant interakcji 
czy projektant doświadczeń użytkownika. Zmieniają się także rola i kompetencje montażysty 
czy kompozytora obrazu. Dalsze eksplorowanie tego zagadnienia prowadzi do konstatacji, że 
w związku z niewielkim rynkiem VR w Polsce małą liczbą produkcji, niemożnością utrzymania 
się z tego rodzaju działalności czy ograniczonymi budżetami można zaobserwować tendencję 
do znikomej dywersyfikacji ról w zespołach pracujących nad utworami VR. Wydaje się, że 
wyrastający ze środowisk hobbystycznych twórcy VR mają rozległe zainteresowania techno-
logiami i posiadają wiele różnych kompetencji umożliwiających pełnienie rozmaitych funkcji.

Zdajemy sobie sprawę ze złożoności ewoluującego wciąż medium, niemniej ze względu  
na tematykę tego raportu i zakres przeprowadzonego badania skupiamy się przede wszystkim 
na wykorzystaniu VR w sztuce i na jego styku z filmem, pamiętając jednak, że na razie rynek 
pracy dla twórców VR w Polsce to przede wszystkim zastosowania komercyjne (niosące nieco 
inny zestaw potrzebnych kompetencji). Ze względu na tę specyfikę rynku polski twórca VR 
bardzo często musi łączyć kompetencje dwóch różnych ról – na Zachodzie często rozdziela-
nych – developera, odpowiedzialnego za kwestie techniczne (kodowanie), i twórcy/reżysera 
VR czuwającego nad artystyczną stroną produkcji, sposobem opowiadania, formą i treścią. 
W takim właśnie lokalnym kontekście należy odczytywać dalszy wywód dotyczący doświadczeń 
i umiejętności osób tworzących VR w Polsce.

Przy doświadczeniach wirtualnej rzeczywistości, które są rejestrowane na specjalnych 
kamerach (...) wykorzystuje się albo kamerę, która ma wiele obiektywów, de facto wiele  
kamer w środku, albo wiele kamer naraz po to, żeby zapisać stereoskopowy obraz dookólny 
(…) Ten obraz nie łączy się absolutnie automatycznie. To znaczy nie da się, przynajmniej  
obecnie, wygenerować takiego algorytmu, który byłby w stanie te obrazy z poszczególnych 
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kamer połączyć naprawdę dobrze.. Do tego trzeba człowieka, który będzie wiedział, w jaki 
sposób ten obraz połączyć tak, żeby wrażenie dla odbiorcy było takie, że to jest jeden gładki, 
spójny obraz, i tą osobą jest stitcher, czyli zszywacz. Ktoś, kto zszywa, „stitchuje” te obrazy. 
Do tego są odpowiednie narzędzia dedykowane, napisane, używa się narzędzi, ale trzeba 
wiedzieć, jak ich używać (...) [E03EJ].

Możliwości artystycznego zastosowania VR jest wiele. Rzeczywistość wirtualna bywa wyko-
rzystywana w spektaklach teatralnych, w muzeach, instalacjach przestrzennych, w filmach. 
Ale przede wszystkim jej twórcy eksplorują możliwości VR jako samodzielnego medium arty-
stycznego. Ma ono znacznie więcej możliwości oddziaływania na odbiorcę niż film czy teatr, 
angażuje bowiem ciało (dochodzi zmysł równowagi, dotyku, a także zmysły wewnętrzne, jak 
propriocepcja czy zmysł przedsionkowy).

I moim zdaniem trend jest taki, że będzie się z tego robić nowa dziedzina sztuki (…) Film 
sobie pójdzie swoją drogą i dalej będzie się rozwijał. Tak samo jak teatr nie zaszkodził filmowi 
(...) Istniał teatr, istnieje film, istniała literatura, opera, tak samo będzie istniał również VR  
ze względu na różnicę w środkach wyrazu, które są związane z tym medium. Ono czerpie 
z filmu, ale to już nie jest film [E03EJ].

Mimo tak wielu możliwości i ekscytujących perspektyw artystyczny VR w Polsce wciąż jest 
w fazie zalążkowej – na etapie szukania swojej tożsamości. Również ze strony rynku widać 
raczej wyczekiwanie – np. studia filmowe niezbyt chętnie stosują VR czy inwestują w tę tech-
nologię, czekając na wypracowanie standardów, ukształtowanie języka.

Niebawem może się pojawić rozszerzona rzeczywistość połączona ze sztuczną inteligencją, 
z machine learningiem i wieloma innymi technologiami [B02ASTV].

Mierzy się z…

Największym wyzwaniem projektanta doświadczeń VR jest niestabilność zleceń i praca  
od projektu do projektu, która przekłada się na konieczność bycia „raczej generalistą niż spe-
cjalistą”, jak to określił jeden z respondentów. Wynika to z rodzącego się dopiero popytu na 
tę technologię, a z drugiej strony z niewielkiego wsparcia dla artystycznego jej zastosowania.

Tylko niejednokrotnie okazuje się, że człowiek, który robi to, robi też to i to (…) zajmuje się 
VR, a czasem, jak trzeba, to usiądzie do on-line i zrobi rekonstrukcję i digitalizację. Cały czas 
w Polsce (…) ciężko jest, by rację bytu miały bardzo wąskie specjalizacje [E01GW].

Twórca VR zorientowany artystycznie doświadcza wszystkich trudności i wyzwań pioniera 
nowego medium, eksploratora nowych możliwości.

Trudności w dostępie do finansowania sprawiają, że produkcje artystyczne często organizuje 
się oddolnie, angażując swój czas i samodzielnie organizując sobie dostęp do kosztownego 
sprzętu i oprogramowania. A tworzenie dzieła artystycznego na takim etapie rozwoju medium 
wymaga wielu prób, eksperymentów, poszukiwań i powtórek – co wbrew pozorom może być 
kosztowniejsze (czas) niż nawet zakup sprzętu. Dlatego w badaniu pojawiły się głosy, że roz-
wijanie artystycznego języka VR to w Polsce hobby dla uprzywilejowanych, że to się dzieje 
kosztem grupy pasjonatów, których nikt systemowo nie wspiera. W tej sytuacji polscy twórcy 
VR tym bardziej muszą być wielokompetencyjni – żeby jak najmniejszym nakładem finansowym 
i zespołowym realizować swoje projekty.
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Barierą rozwojową jest też stosunkowo niewielkie zaplecze technologiczne do organizacji 
pokazów oraz trudność w systematycznym powiększaniu publiczności (ze względu na niere-
gularność i niewielką liczbę produkcji).

Wszystkie te czynniki zdaniem naszych rozmówców pogłębiają zapóźnienie polskiego VR 
nie tylko w stosunku do krajów przodujących w tej dziedzinie (Francji, Kanadu, USA, Wielkiej 
Brytanii, krajów Beneluksu), lecz także do naszych nadbałtyckich sąsiadów (Łotwy, Litwy).

Środowisko artystycznego VR w Polsce dopiero się rodzi. Jak zauważyła jedna z badanych, 
jego powstanie i dobrostan zależą nie tylko od relacji z artystami w innych krajach, w których 
kultura twórczości opartej na nowych technologiach jest znacznie lepiej ukształtowana. Będzie 
zależał głównie od tego, jak sami określimy pryncypia, które zadecydują o tym, jaką sztukę, 
kulturę komunikacji i współpracy chcemy wspierać i uprawiać.

Do zawodu trafia…

Zdaniem respondentów trudno mówić o typowej ścieżce edukacyjnej. Rynek dopiero się rozwija, 
więc przetrwanie na nim wymaga multikompetencyjności. Do branży trafiają ludzie po studiach 
technicznych, a także z doświadczeniem pracy w innych obszarach sztuki.

Niezbędne umiejętności zyskuje się i rozwija raczej dzięki praktyce, własnym zainteresowaniom, 
samokształceniu się w oparciu o liczne, dobrej jakości materiały i tutoriale dostępne bezpłatnie 
w internecie. Na całym świecie jest zaledwie kilka kursów w ramach różnych kierunków studiów. 
Jeśli chce się więc już na wyższej uczelni przygotowywać do wykonywania tej pracy, to można 
rozważyć naukę na kierunku informatyki lub projektowanie gier video. W Szkole Filmowej w 
Łodzi są z kolei zajęcia eksplorujące artystyczny język VR i przestrzenny montaż.

Na przykładzie doświadczeń naszych rozmówców widać, że wykształcenie związane z naukami 
ścisłymi lub technicznymi jest pomocne – u respondentów były to odpowiednio: ekonometria 
i informatyka. Ale jednocześnie od wczesnej młodości, a wręcz od dziecka, przejawiali zain-
teresowanie kinem i sztuką.

Do zespołów tworzących VR częściej niż do filmu trafiają ludzie z branży dźwiękowej (dźwięk 
odgrywa ważną rolę w budowaniu przestrzeni VR), teatralnej (w pewnym sensie doświadcze-
niu teatralnemu bliżej do VR niż kinowemu) – ich doświadczenia są łatwiejsze do przełożenia  
na język VR niż umiejętność opowiadania sekwencyjnej historii kinowej.

Dwoistość zainteresowań (sztuką i technologią) respondentów widać również w poszukiwaniach 
własnego miejsca zawodowego. Od pracy w telewizji, przez doświadczenia producenckie 
lub studia, pracę montażysty i eksperymentowanie z VR, aż po storytellingowe używanie 
technologii VR.

W końcu w obu przypadkach zwyciężyły pasje artystyczne – ale na pewno solidne zaplecze 
techniczne pomogło naszym rozmówcom w tak dobrym opanowaniu warsztatu technologicz-
nego i dało swobodę posługiwania się wieloma narzędziami, a tym samym dużą elastyczność 
zawodową. W przypadku jednego z naszych rozmówców ważną rolę w samookreśleniu zawo-
dowym miała praca w kraju, w którym artystyczny VR rozwija się bardzo intensywnie – dzięki 
temu poznał tamtejszy rynek, nawiązał kontakty z twórcami VR i kina 3D oraz poszerzył swoje 
rozumienie tego medium.
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Umie…

Twórca VR musi mieć mocne zaplecze technologiczne – ciągle rozwijająca się technologia 
w znacznym stopniu określa język produkcji VR. Z tego wynika konieczność dogłębnej, zna-
jomości możliwości technicznych, trzymania ręki na pulsie i śledzenia zmian w tej dziedzinie 
oraz świadomości przenikania się różnych warstw filmu VR (technologicznej, narracyjnej, 
audiowizualnej, związanej z wykorzystaniem innych zmysłów do odbioru utworu itp.).

Ważną umiejętnością jest projektowanie interakcji, które są istotnym elementem doświad-
czenia VR. Jest to niezwykle złożona dziedzina, wymagająca m.in. znajomości dramaturgii, 
inscenizacji, umiejętności tworzenia filmowej narracji i wiązania jej z aspektami przestrzennymi, 
by zagwarantować odbiorcy możliwie najgłębsze zanurzenie (imersję), interaktywność i zmy-
słową realność doznań. Wymaga to gruntownej znajomości wciąż ewoluujących możliwości 
technologicznych oraz wiedzy o funkcjonowaniu ludzkiego ciała, zmysłów i emocji, żeby  
odbiorca mógł zachować poczucie komfortu, poruszając się po wirtualnej przestrzeni i wchodząc 
w wielozmysłowe interakcje z obiektami.

W związku z tym, że w Polsce projektant doświadczeń VR pełni często również funkcję produ-
centa, bardzo istotna jest umiejętność pozyskiwania sponsorów i promowania utworu  
na różnych etapach jego powstawania. Z tego względu należy posiadać wiedzę o trendach 
w branży VR, aktualnych możliwościach pozyskiwania funduszy oraz kompetencje dotyczące 
skutecznego prezentowania swoich pomysłów. W tym procesie przydaje się również wiedza 
o mechanizmach i narzędziach promocji i komunikacji z różnymi interesariuszami, by skoordy-
nować działania całego zespołu. W związku z łączeniem ról bardzo ważne są też umiejętności 
zarządzania budżetem.

Jak stwierdził jeden z badanych, „VR przypomina architekturę”, każdy element i szczegół  
ma swoje miejsce. Przy braku odpowiedniego nastawienia łatwo jest coś przeoczyć, pominąć. 
Dlatego bardzo istotne są zdolności analityczne, a jednocześnie umiejętność kontrolowania 
całości utworu. Chodzi więc o zdolność do poruszania się między maksymalną koncentracją na 
szczegółach, na tym, jakie są między nimi relacje i w jaki sposób składają się one na całe dzieło.

Jak podkreślaliśmy za naszymi rozmówcami, VR jako stosunkowo nowa dziedzina twórczości 
dopiero wypracowuje własny język i poszukuje swojej tożsamości. Jego twórców powinna 
charakteryzować kreatywność i innowacyjność przy równoczesnej zdolności do wy-
pracowywania własnego, oryginalnego stylu. Co istotne, w dążeniu do tego celu należy 
zachowywać równowagę między potrzebą wykraczania poza schemat a „niedojrzałą chęcią 
zmieniania wszystkiego”.

W związku z wielością wymagań projektant musi więc chcieć i umieć ciągle się uczyć, często 
na własną rękę, w oparciu o wiedzę znalezioną w sieci. Niezwykle istotna będzie determinacja 
do rozwoju i cierpliwość potrzebna do wielogodzinnej pracy nad jakimś szczegółem 
projektowanego doświadczenia. A z racji współpracy w interdyscyplinarnych zespołach 
ważna jest z kolei komunikatywność, umiejętność klarownego przedstawiania pomysłów 
i budowania relacji.

Jeśli chodzi o kompetencje społeczne i postawy, warto też wspomnieć o potrzebie rozpozna-
wania przez twórców aspektów etycznych związanych z odbiorem utworów VR. Obecny 
stan wiedzy dotyczący oddziaływania tego typu doświadczeń na ludzki mózg, psychikę, wzrok 
czy inne zmysły jest zdecydowanie zbyt mały, uważa się jednak, że interakcje w wirtualnej 
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rzeczywistości nie są obojętne i mogą wiązać się z pewnymi ryzykami. W największym stopniu 
dotyczą one samych twórców, którzy przez wiele godzin dziennie są zanurzeni w wirtualnym 
świecie, a także odbiorców, do których dzieła są adresowane.

KWALIFIKACJE

Potrafi projektować  
interakcje, ma wiedzę  
na temat UX

Potrafi dobrze organizować 
własną pracę i dostoso-
wywać jej tempo do pracy 
zespołu

PREDYSPOZYCJE

Ma głęboką, interdyscypli-
narną wiedzę dotyczącą 
funkcjonowania ludzkiej 
percepcji

Rozpoznaje uwarunkowa-
nia etyczne związane  
z tworzeniem utworów VR.

Jest wytrwały,  
ma dobrą kondycję 
fizyczną, pozwalającą  
na wielogodzinną pracę  
w headsecie

Świetnie orientuje się  
w dziedzinie literatury, sztu-
ki, dramaturgii, inscenizacji

Potrafi pracować w multi-
dyscyplinarnych zespołach

Jest otwarty na zmiany, 
interesuje się trendami 
technologicznymi

Rozpoznaje uwarunkowa-
nia technologiczne związa-
ne z produkcją VR

KOMPETENCJE  
SPOŁECZNE Ma zdolności analityczne

Potrafi pozyskiwać fundu-
sze i zarządzać budżetem

Biegle posługuje  
się językiem angielskim

Jest kreatywny, lubi pod-
ważać utarte schematy

Ilustracja 23. Twórca VR – kluczowe kompetencje zawodowe i społeczne oraz predyspozycje osobowościowe. Źródło: opracowanie własne.

Twórca VR 
KLUCZOWE KWALIFIKACJE, KOMPETENCJE SPOŁECZNE I PREDYSPOZYCJE
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Podsumowanie rozdziału 2
 
Opisaliśmy siedem bardzo różnych zawodów. Każdy z nich wymaga innego zestawu kompe-
tencji, choć pewne umiejętności i predyspozycje można odnaleźć we wszystkich. Są też na 
różnych poziomach rozwoju – niektóre dopiero kiełkują na polskim rynku, a inne są obecne 
od dawna, tylko ulegają przeobrażeniom pod wpływem zmian technologiczno-kulturowych.

Większość z nich jest w jakiś sposób deficytowa – nawet jeśli są ludzie je wykonujący, to rynek 
mógłby wchłonąć więcej specjalistów albo formułuje wobec nich nowe oczekiwania (np. związa-
ne ze współpracą zagraniczną). Czasem te potrzeby są duże, ale nie idą za nimi odpowiednie 
budżety, co opóźnia rozwój zawodu albo sprawia, że nie rozwijają się specjalizacje znane już 
od kilku lat na Zachodzie.

W efekcie polscy specjaliści muszą być wielofunkcyjni – żeby jednoosobowo wykonywać 
wiele różnych zadań albo żeby pozyskiwać odpowiednio dużo zleceń. Niestabilność ryn-
ku pracy – życie od projektu do projektu, brak umów o pracę i zabezpieczeń socjalnych  
(np. płatnych urlopów macierzyńskich) czy przewaga małych firm – to kolejna specyfika polskie-
go rynku pracy. Mimo wzrastającej liczby filmów wielu specjalistów ma problem z zapewnieniem 
sobie płynności i przewidywalności zleceń. Jednocześnie stawki, przynajmniej w niektórych 
specjalizacjach (np. publicista), nie rekompensują tej sezonowości.

Można więc stwierdzić, że polski rynek zawodów filmowych – choć rozwija się stabilnie  dzięki 
dotacjom z PISF-u oraz innych funduszy – wciąż nie jest rynkiem w pełni dojrzałym. Nie ma też 
na nim ugruntowanych praktyk i standardów dotyczących np. warunków współpracy. A dotych-
czasowe reguły mocno zmienia postępująca globalizacja oraz dyktat platform streamingowych, 
które wyrastają na głównych graczy tego rynku.

Praca w kinematografii to wciąż praca dla pasjonatów, zakochanych w kinie i zdeterminowa-
nych do rozwoju w tej branży. Gotowych w razie potrzeby przekwalifikować się i zacząć pracę  
na innym odcinku. Co ciekawe, większość respondentów uczyła się w trakcie pracy od bardziej 
doświadczonych współpracowników lub za granicą. Wielu z nich musiało wręcz samodzielnie 
opracować standardy dla swojego zawodu i stworzyć własne specjalizacje od podstaw.

Byli jak średniowieczni rzemieślnicy – najpierw terminowali, potem uniezależniali się od swoich 
mistrzów i zaczynali budować własną pozycję, by wreszcie stać się nauczycielami dla innych. 
Tylko nieliczni z nich ocenili, że znacząco skorzystali po drodze ze wsparcia edukacji formalnej 
lub pozaformalnej.

NOWE I DEFICYTOWE ZAWODY W POLSCE



Nowe i deficytowe zawody w polskiej branży filmowej RAPORT Z BADAŃ CENTRUM KULTURY FILMOWEJ IM. ANDRZEJA WAJDY

88 89

ROZDZIAŁ 03

Edukacja 
– oceny, wnioski i sugestie
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EDUKACJA – OCENY, WNIOSKI I SUGESTIE

W tej części raportu podsumujemy doświadczenia edukacyjne naszych rozmówców oraz ich 
sugestie odnośnie do ewentualnych zmian w systemie nauczania.

System nauczania rozumiemy tu bardzo szeroko – od formalnej edukacji, przez ofertę kursów 
doszkalających, po różnego rodzaju programy wspierające start w zawodzie lub przekwalifiko-
wanie się. Z badań wyniknęło bowiem niezbicie, że przy tak szybko zachodzących zmianach 
w branży jest niezbędna ciągła aktualizacja wiedzy i nabywanie nowych umiejętności. Nie jest 
to oczywiście specyfika wyłącznie kinematografii – jednak w tej branży ze względu na duże 
nasycenie technologią i postępujący proces umiędzynarodawiania karier potrzeba ta wydaje 
się szczególnie wyraźna.

Doświadczenia respondentów potwierdzają, że większość umiejętności potrzebnych do pracy 
w swoich zawodach zdobywali poza systemem formalnej edukacji. Z jednej strony jest to o tyle 
naturalne zjawisko, że edukacja akademicka co do zasady nie jest stricte edukacją zawodową, 
a jednocześnie nie ma w Polsce rozwiniętego systemu kształcenia zawodowego w obszarze 
filmu na poziomie szkół średnich. Z drugiej jednak strony wypowiedzi respondentów wskazy-
wały, że nie znajdowali na uczelniach również wystarczającej oferty praktycznych, użytecznych 
kursów uzupełniających. Niektórych prowadziło to do wyciągnięcia wniosku, że edukacja nie 
nadąża za zmianami na rynku, a innych do konstatacji, że studia filmowe odgrywają swoją 
rolę, ale mogłyby lepiej odpowiadać na „zapotrzebowanie na nowe kursy, stawiać nacisk na 
praktykę i współpracę zawodową” [B01ASAT].

Warto w tym miejscu dodać, że część z respondentów ostatni kontakt z formalną edukacją  
(np. w postaci studiów podyplomowych) miała kilka lub kilkanaście lat temu – zastrzegali więc, 
że być może nie mają pełnej wiedzy o obecnej ofercie polskich uczelni.
 
Ocena doświadczeń edukacyjnych
 
Respondenci, kiedy mówili o kompetencjach, spontanicznie wskazywali na ich główne źródła 
– rady i doświadczenie innych osób, samodzielną naukę, learning by doing, szukanie warto-
ściowych materiałów w sieci, podpatrywanie wzorców zagranicznych, kopiowanie procedur 
i standardów dużych firm, wypracowywanie własnego know-how. Jak mantrę powtarzali: „prak-
tykowanie”, „uczenie się w boju”, „samodoskonalenie”. Wielu naszych rozmówców do pracy 
w zawodzie prowadziła nie tyle konkretna ścieżka edukacji, ile fascynacja kinem, motywacja 
do pracy w branży i szczęśliwy splot okoliczności. Jedynie konsultanci scenariuszowi oceniali 
warsztaty i szkolenia jako ważną część procesu rozwoju – sposób na poznanie nowych narzę-
dzi pracy i ustrukturyzowanie tego, co wcześniej robili intuicyjnie. Ale i oni najwięcej nauczyli 
się na kursach zagranicznych (np. z art coachingu czy uczących używania nowych narzędzi 
strukturyzujących proces konsultacji).

Analiza wyników ankiety środowiskowej prowadzi do wniosku, że na polskim rynku edukacyjnym 
najpoważniejszym deficytem jest brak praktycznego podejścia do uczenia diagnozowanych 
zawodów. Respondenci – niezależnie od własnej specjalizacji – najwyżej cenią zakorzenione 
w praktyce sposoby kształcenia, przede wszystkim przez udział w projektach, warsztaty ze 
specjalistami oraz praktyki i staże. Najniżej ocenianą formułą (poniżej 3 w pięciostopniowej 
skali) są kursy e-learningowe i wykłady, bazujące głównie na metodzie podawczej.

Badani, którzy zechcieli wyrazić opinię dotyczącą pożądanych zmian w edukacji filmowej, 
postulowali interdyscyplinarne podejście, umiędzynarodowienie, podwyższenie poziomu na-
uczania przez wzrost kwalifikacji wykładowców, zatrudnianie ekspertów i praktyków w danym 

zawodzie. Ich zdaniem system edukacji formalnej nie nadąża za zmianami pojawiającymi się 
na rynku pracy. Szczególnie poważne problemy są zgłaszane w odniesieniu do nauczania 
zawodów związanych z postprodukcją oraz dystrybucją i promocją filmów. Zdaniem responden-
tów oferta edukacyjna jest raczej ograniczona i niedostatecznie zróżnicowana, stąd potrzeba 
poszukiwania lepszych propozycji za granicą.

W przypadku osób wykonujących omawiane zawody poziom dostępności i skuteczności 
edukacji jest oceniany odpowiednio na 3,61 i 3,49 punktu w siedmiopunktowej skali, a przez 
pozostałych respondentów jeszcze niżej – na 2,81 i 2,84 punktu. Przedstawiciele badanych 
zawodów najczęściej deklarowali, że umiejętności niezbędne w pracy zdobyli dzięki prak-
tyce zawodowej, terminowaniu (65 proc. wskazań). Na kolejnej pozycji uplasowały się kur-
sy zawodowe lub doszkalające oraz studia na uczelni artystycznej (po 40 proc. wskazań).  
Nieco mniej respondentów wybrało odpowiedź „studia na uczelni humanistycznej” (32 proc.),  
a najmniej z nich zadeklarowało zdobycie niezbędnych kompetencji na uczelni technicznej oraz 
na poziomie szkoły średniej (odpowiednio 4 i 7 proc.). Komentarze do tego pytania potwierdzają 
znaczenie edukacji nieformalnej i pozaformalnej w omawianych zawodach.

Ocena dostępności i skuteczności edukacji (skala 1–7)

Ilustracja 24. Ocena dostępności i skuteczności edukacji filmowej. Źródło: opracowanie własne.
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Edukacja akademicka
 
Istotnie mniejsze znaczenie dla respondentów miała formalna, wieloletnia edukacja. 
Najrzadziej wskazywali na studia jako źródło wartościowej zawodowej wiedzy. Różnie jed-
nak to oceniali – dla niektórych osób było to zrozumiałe, bo studia ich zdaniem mają dawać 
wyjściowy pakiet wiedzy, który potem każdy sam musi przekuć na praktykę zawodową. Inni 
widzieli w studiach przede wszystkim okazję do rozwoju intelektualnego, nawiązania pierwszych 
branżowych kontaktów i zdobycia szerszego spojrzenia na film. Były również osoby rozczaro-
wane programem studiów (podyplomowych lub magisterskich) – zwłaszcza jeśli podejmowały  
je już po latach pracy, z poczuciem, że wypada uzupełnić lukę edukacyjną.

Studia filmowe dają pewien pakiet wiedzy, którą trzeba samemu zgłębić i nauczyć się ją wyko-
rzystywać. Żeby móc to robić, trzeba wyjść poza swoją strefę komfortu [B01ASAT].

Można zaryzykować stwierdzenie, że w dobie szybkich zmian technologicznych im bardziej 
techniczny zawód, tym mniejsze znaczenie studiów – przynajmniej jeśli patrzymy na warsztat 
pracy. W przypadku zawodów opartych na kompetencjach miękkich (np. publicist, agent twórcy, 
konsultant scenariuszowy) studia – filmoznawcze, humanistyczne, społeczne – mogą być dobrą 
bazą potrzebnej wiedzy o sztuce, filmie, literaturze, psychologii, reklamie.

EDUKACJA – OCENY, WNIOSKI I SUGESTIE

Ocena skuteczności różnych form edukacji (skala 1–5)

Ilustracja 25. Ocena skuteczności różnych sposobów kształcenia. Źródło: opracowanie własne.

Ogólnodostępna wiedza i sprzęt mogą spowodować, że niektóre studia, np. na kierunku ope-
ratorskim, będą nieopłacalne. Ich czas trwania będzie musiał być skrócony [E03EJ].

Część respondentów podzieliła się krytycznymi ocenami polskich uczelni artystycznych.  
Za największy deficyt uznawali zbyt ograniczoną ofertę edukacyjną, niedostosowaną do realiów 
pracy w branży (a przynajmniej tak ją postrzegali w czasie, kiedy studiowali lub szukali uzupełnia-
jących kursów i studiów podyplomowych). Ich zdaniem programy nie nadążają za zmianami i tren-
dami rynkowymi oraz są zapóźnione w stosunku do tego, co oferuje zachodnia edukacja. A nawet 
jeśli pojawiają się w nich nowe przedmioty mogące być odpowiedzią na potrzeby rynku pracy, 
to przekazywane na nich treści są ogólne i teoretyczne. Niektórzy badani źle również oceniali,  
na podstawie własnych doświadczeń lub opowieści swoich znajomych i współpracowników, 
relacje z wykładowcami – narzucanie przez opiekunów naukowych własnych wizji, stylu pracy 
i estetyki, przez co studenci nie mogli w pełni rozwijać swoich artystycznych indywidualności.

Gdy uczę w szkołach filmowych, prowadzę zajęcia dla reżyserów, i słyszę, jak są tłamszeni 
na piątym roku, jakie słowa słyszą od swoich wykładowców, to włos się jeży na głowie. Jeśli 
pięć lat wcześniej jest kilkaset osób chętnych do studiowania i z tego wybiera się szóstkę czy 
siódemkę najzdolniejszych tylko po to, żeby ich wklepywać w nic przez kolejne pięć lat… I jak 
ci ludzie wchodzą na rynek, to oni nie są w stanie powiedzieć nic od siebie, bo musieli pisać, 
robić to, co wykładowca im kazał, no to coś jest nie tak z tym systemem [B02GWSD].

Co ciekawe, większość z badanych, którzy chcieli uzupełnić swoją praktyczną wiedzę o filmie 
i kinematografii, wybierała studia na kierunku produkcja filmowa lub organizacja sztuki filmo-
wej – i to niezależnie od swoich konkretnych zainteresowań zawodowych i planów rozwoju. 
Z jednej strony wynikało to z ograniczonej oferty edukacyjnej, jeśli chodzi o filmowe zawody 
pozaartystyczne– respondenci mówili wręcz, że kilkanaście lat temu była to jedyna „praktyczna 
i sensowna” propozycja. Drugim powodem popularności tych studiów było to, że wiedza o po-
wstawaniu filmu jest jednym z najbardziej uniwersalnych wymogów w branży – jeśli spojrzymy 
na opisy zawodów, to ta kompetencja pojawia się wszędzie – przez co kierunek ten wybierały 
osoby przygotowujące się również do innych profesji.

Jak polskie uczelnie nadążają za zmianami na rynku pracy? 

Rodzime uczelnie i szkoły prywatne uwzględniają w programach studiów nowe technologie 
w przemyśle filmowym oraz wagę nowych mediów. Poniżej garść przykładów.

PWSFTviT 
Przedmioty: inscenizacja 3D, gry komputerowe, filmy interaktywne i efekty specjalne, a także 
np. informatyka w zarządzaniu, percepcja wizualna filmu i nowych mediów.

Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego
Cyfrowe techniki rejestracji obrazu i podstawy cyfrowej korekcji obrazu, obrazowanie kompu-
terowe i fotografia cyfrowa, komunikacja społeczna, public relations, teoria i praktyka reklamy.

AMA Film Academy 
Zajęcia dla operatorów z podstaw VFX i greenscreenu, montaż color grading – praktyka dla 
zawodu kolorysty, zajęcia z nowoczesnych technologii filmowych (korekcji barwnej, cyfrowych 
efektów specjalnych, nauka posługiwania się narzędziami Avida, Final Cut X, Adobe Premiere, 
DaVinci Resolve, After Effects itp.), a także z organizacji produkcji (Movie Magic, Celtx).
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Drimagine
Roczne kursy animacji – uczą m.in. motion designu.

Warszawska Szkoła Filmowa 
Kierunek tworzenie gier wideo – jedyne w Polsce studia, na którym „młodzi twórcy poznają 
pełny proces kreacji – od poszukiwania inspiracji, pomysłu, scenariusza, przez kolejne etapy 
realizacji projektu, aż po pełną grę”.

Akademia Sztuki w Szczecinie 
Na kierunku nowe media i animacja uczy m.in. podstaw filmu 360° i doświadczeń VR.

Przegląd programów zajęć wchodzących w skład studiów sugeruje, że tylko część z nich jest 
realizowana w praktycznej, warsztatowej formule. Większość ma charakter akademicki – prze-
kazuje się raczej wiedzę ogólną, teoretyczną (zwłaszcza podczas zajęć z reklamy, nowych 
mediów, komunikacji). Inaczej jest w przypadku krótszych kursów – bardziej nastawionych na 
rozwijanie technicznego warsztatu pracy (gdzie z kolei może brakować podstaw estetycznych, 
umiejętności krytycznego myślenia, kreatywności itp.).
 
Inne formy edukacji
 
W kilku narracjach pojawiły się wysokie oceny dotyczące: kursu dla producentów kre-
atywnych organizowanego przez Szkołę Wajdy, europejskiego programu dla producentów 
EAVE, akceleratora dla młodych przedstawicieli branży filmowej organizowanego przez 
KIPA oraz programu Impakt dla producentów, prowadzonego przez Fundację Filmową  
im. Władysława Ślesickiego. Respondenci opisywali je jako adekwatne do wymogów branży, 
praktyczne i ciekawe, a jednocześnie „otwierające głowę”. Taki typ edukacji to ich zdaniem 
również doskonały sposób na poszerzenie kontaktów zawodowych.

Warto też wspomnieć o szczególnej przydatności kursów i warsztatów dla rozwoju zawodowego 
konsultantów scenariuszowych – badani podkreślali, że to najlepszy sposób na usprawnienie 
warsztatu pracy. Dla jednego z respondentów szczególnie istotny był program Doc Lab Po-
land, który pozwolił mu poznać międzynarodową branżę filmową i zasady jej funkcjonowania. 
Pojawił się również głos doceniający działalność nieistniejącej już Fundacji Polskie Centrum 
Audiowizualne, dofinansowującej udział w kursach doszkalających, w tym bardzo nietypowych. 
Inny respondent wspominał też czas, kiedy Narodowy Instytut Audiowizualny wspierał, choćby 
przez udostępnianie sal i pomoc organizacyjną, działania środowiskowe zorientowane m.in. 
na oddolną edukację, wymianę wiedzy i doświadczeń.
 
Materiały do samodzielnej nauki
 
Z badań wynika, że osoba zmotywowana do rozwoju może wiele nauczyć się samodzielnie. 
W sieci jest coraz więcej wartościowych materiałów edukacyjnych. Powoli powiększa się też 
oferta kursów on-line. Specjaliści z całego świata chętnie wymieniają się wiedzą i doświad-
czeniami.

Są zawody – takie jak projektowanie doświadczeń VR – w których nowe umiejętności zdobywa 
się głównie samodzielnie, bo formalnych kursów jest zaledwie kilka na świecie. Sięga się więc 
do zagranicznych tutoriali, podgląda cudze rozwiązania, wymienia pomysłami, eksperymentuje.

EDUKACJA – OCENY, WNIOSKI I SUGESTIE

Również dostęp do polskich zasobów wiedzy jest coraz łatwiejszy – np. są już dostępne  
scenariusze filmowe (np. w Łódzkiej Regionalnej Bibliotece Cyfrowej), mozna zapoznać się 
z analizami scenariuszy na YouTube, wziąć udział w branżowych spotkaniach i dyskusjach.

W podobny sposób może swój warsztat pracy rozwijać publicist albo agent twórcy – szukać 
dobrych praktyk, inspirować się przykładami udanych kampanii czy ciekawie prowadzonymi 
profilami w mediach społecznościowych.

Udział w festiwalach i projektach, staże
 
Badani podkreślali, że pierwsze ważne doświadczenia i cenne kontakty zawodowe zdobywali 
jako wolontariusze lub stażyści. Pole manewru jest duże – festiwale filmowe, projekty studenc-
kie, staże w agencjach lub mediach, praca dorywcza na planie itd.

Im więcej takich doświadczeń, tym łatwiej odkryć swoje predyspozycje i zainteresowania,  
poznać specyfikę różnych profesji, zostać zauważonym. To też najlepszy sposób na uzupeł-
nienie praktyką teoretycznej wiedzy wyniesionej ze studiów.

Staż, zwłaszcza zagraniczny, może być ważnym doświadczeniem rozwojowym nie tylko dla 
studentów czy absolwentów. Również na późniejszym etapie kariery może wiele wnieść.
 
Partnerskie relacje
 
Ważnym motywem w ocenie doświadczeń związanych ze stażami lub z uczeniem się u boku 
bardziej doświadczonych osób było partnerstwo relacji. Jeśli ktoś czuł się traktowany jako 
potencjalny profesjonalista – ktoś, kto ma mniejsze doświadczenie, ale ma swoje zdanie, 
pomysły, zasób wiedzy, kto może wnieść coś świeżego do firmy – to zwykle wysoko oceniał 
dany staż, praktyki lub udział w projekcie.

Doświadczenie nabyte w firmie oraz partnerskie traktowanie w czasie stażu [zagranicznego] 
pozwoliło poczuć się pewnie i zrozumieć, na czym polega zarządzanie firmą producencką 
[B02NMPK].

Partnerskie relacje, w których można się od szefa, współpracownika lub wspólnika uczyć 
i jednocześnie mieć poczucie własnych kompetencji lub ich potencjału, zdarzały się naszym 
respondentom również na późniejszych etapach kariery i były uznawane za rozwojowe, a cza-
sem wręcz przełomowe dla dalszej drogi zawodowej.
 
Najbardziej cenione formy kształcenia

 – kursy mistrzowskie oparte na bezpośredniej pracy z ekspertem,

 – kursy on-line z systemem prac domowych pozwalających zastosować  
w praktyce zdobywaną wiedzę,

 – intensywne warsztaty nakierowane na zdobycie określonych umiejętności,

 – płatne staże edukacyjne z wynagrodzeniem również dla opiekuna,

 – wizyty studyjne, staże zagraniczne, wymiany kadr,
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 – programy mentoringowe dla najzdolniejszych absolwentów,

 – akceleratory/inkubatory dla młodych kadr,

 – fora wymiany wiedzy i kontaktów,

 – kursy językowe nakierowane głównie na słownictwo branżowe,

 – szkolenia z umiejętności miękkich – negocjacji, asertywności i empatii,  
wystąpień publicznych, sprzedaży, współpracy w zespole itp.,

 – cyfrowe bazy wiedzy – tutoriale, poradniki, studia przypadków, kursy,  
analizy trendów, dobre praktyki itd. 

„Deficytowe” tematy edukacyjne
 – praktyczna nauka marketingu internetowego – komunikacja w mediach społecznościo-
wych, analityka i reklama internetowa, influencer marketing, tworzenie treści  
(np. wideo, stories, posty, grafiki),

 – identyfikacja i analiza trendów kulturowych, społecznych i technologicznych – jak przewi-
dywać ich rozwój, przekładać na praktyczne działania, „monetyzować”,

 – międzynarodowe prawo autorskie i licencyjne – zwłaszcza w kontekście nowych modeli 
biznesowych i globalnej współpracy,

 – mocne podstawy biznesowe – jak skutecznie prowadzić i rozwijać biznes kreatywny  
w warunkach ciągłej zmiany, jak sprzedawać, jak wyceniać pracę i zapewniać  
rentowność, jak i gdzie pozyskiwać kapitał inwestycyjny, jak określać i monitorować  
kluczowe wskaźniki itp.,

 – cyfrowe bazy wiedzy – tutoriale, poradniki, studia przypadków, kursy, analizy trendów, 
dobre praktyki itd.,

 – rozwijanie kompetencji interpersonalnych, komunikacyjnych i społecznych – jak prezen-
tować pomysły, negocjować, budować i rozwijać relacje, pracować w zróżnicowanym 
zespole i międzynarodowym środowisku, rozwijać kompetencje liderskie.

 
Portret idealnego edukatora

 – jest praktykiem i ma dostęp do najnowszej wiedzy i technologii,

 – bierze lub brał udział w projektach międzynarodowych,

 – ma rozbudowane kontakty w branży,

 – umie przekładać swoje doświadczenia na proces edukacyjny,

 – dostosowuje program do obecnych i spodziewanych potrzeb rynku,

 – uczy nie tylko warsztatu, lecz także krytycznego i twórczego myślenia,

 – jest charyzmatyczny, ale nie narzuca swojej wizji i wrażliwości estetycznej,

 – potrafi inspirować, dawać konstruktywną informację zwrotną i motywować,

 – bazuje na mocnych stronach kursantów i wie, jak je wzmacniać,

 – lubi dzielić się wiedzą, kontaktami i pomagać innym w rozwoju.

EDUKACJA – OCENY, WNIOSKI I SUGESTIE

Podsumowanie rozdziału 3
 
Z badań najmocniej wybrzmiewa informacja o szybkim tempie zmian w branży. Dotyczy  
to wszystkich zawodów. W efekcie profesjonaliści muszą mieć więcej umiejętności i praktycznie 
codziennie uczyć się czegoś nowego.

Wszyscy już się przyzwyczaili, że co chwilę pojawiają się nowy sprzęt, nowe oprogramowanie, 
nowe techniki pracy. Ale w ostatnich latach zmiany sięgają znacznie głębiej.

Rosnąca pozycja platform streamingowych powoduje erozję dotychczasowych modeli bizne-
sowych, prawa autorskiego, sposobu wynagradzania twórców, a nawet tradycyjnej hierarchii 
filmowej. Z kolei nowe technologie – zwłaszcza te chmurowe – rewolucjonizują sposób i orga-
nizację pracy. Wszystko dzieje się coraz szybciej, wiele procesów można już zautomatyzować 
albo delegować do innych krajów, codziennością staje się globalna współpraca.

Wszystkie te zmiany wzmocniła i przyspieszyła pandemia. Nie wiadomo, co stanie się z kinami 
po kolejnych lockdownach, wiadomo za to, że wzmocnione wyjdą z niej platformy streamingowe 
i VoD, a także media społecznościowe.

Skoro więc jedyną pewną rzeczą jest zmiana, to jak edukacja może na to odpowiedzieć? 
Jak ma dawać praktyczne umiejętności i jednocześnie przygotować na to, że za pięć lat ich 
zawód będzie wyglądał zupełnie inaczej albo w ogóle zniknie? Jak uczyć technologicznej bie-
głości bez przywiązywania się do konkretnych narzędzi? Jak standaryzować zawody i ścieżki 
edukacyjne, skoro absolwenci jutro mogą pracować w polskiej firmie, a pojutrze w kanadyjskiej 
lub singapurskiej? Jak nauczyć elastyczności i odporności na pracę w warunkach niepewności 
i niestabilności?

W badaniach pojawiają się zalążki odpowiedzi. Edukacja akademicka oprócz przekazywania 
wiedzy powinna również: poszerzać horyzonty, uczyć aktywności i samodzielności, zaszcze-
piać wszechstronność zainteresowań, wymagać czytania, oglądania i analizowania wszystkich 
możliwych tekstów kultury, zderzać z różnymi poglądami i punktami widzenia, wykształcać 
refleksyjną postawę wobec technologii, kształtować wrażliwość estetyczną, etyczną i wie-
lokulturową. A wokół tej „horyzontalnej”, formatywnej edukacji powinien być stworzony i cią-
gle aktualizowany system elastycznego nabywania konkretnych umiejętności potrzebnych  
„tu i teraz” od doświadczonych specjalistów.

Należy założyć, że najbardziej efektywny będzie system rozproszony, tworzony zarówno 
odgórnie, jak i oddolnie – przez instytucje edukacyjne, prywatne firmy, organizacje branżowe 
i niezależnych specjalistów. Takie współdziałanie – na zasadzie komplementarności oferty  
– to jedyny sposób na szybkie reagowanie na nowe potrzeby i deficyty filmowego rynku pracy.
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Rynek kinematograficzny w ostatnich latach dynamicznie się przekształca pod wpływem cyfry-
zacji (np. rośnie znaczenie postprodukcji, jest większa łatwość dystrybucji i dostępność cenowa 
sprzętu, pojawiają się nowe wyzwania związane z obróbką i przechowywaniem danych, przy-
spieszają procesy produkcyjne i dystrybucyjne, wzmacnia się współpraca międzynarodowa), 
zmian kulturowo-technologicznych (np. rośnie zamożność, konsumpcja treści filmowych, 
popularność platform streamingowych i on demand, pojawiają się globalne modele biznesowe, 
rośnie popularność seriali, estetyka gier przenika do filmów, jest coraz więcej produkcji poza 
profesjonalnym nurtem, media społecznościowe stają się coraz popularniejsze).

W Polsce dodatkowym czynnikiem rozwojowym było pojawienie się Polskiego Instytutu Sztuki 
Filmowej i wielotorowa publiczna polityka wspierania branży (np. granty, wizyty studyjne, 
koprodukcje, cyfryzacja i modernizacja kin, edukacja filmowa). Zaowocowało to wzrostem 
produkcji, większą stabilizacją rynku i odrodzeniem wartościowego kina autorskiego, a w kon-
sekwencji ponownym zaistnieniem polskiej kinematografii na świecie.

Przeobrażenia wzmocniła i przyspieszyła pandemia. Wpłynęła na pogorszenie sytuacji kin, 
wzmacniając za to platformy streamingowe i VoD oraz media społecznościowe.

Wszystkie te zmiany przetasowują filmowy rynek pracy – rosną w siłę zawody związane  
z postprodukcją, w tym z obróbką i zabezpieczaniem danych, a także z marketingiem (głównie 
digitalowym) i sprzedażą (głównie zagraniczną) oraz zawody odpowiadające na zmieniające 
się procesy organizacyjne, globalizację produkcji i dystrybucji. Trzy najbardziej deficytowe 
zawody wyłonione w badaniu to: agent sprzedaży zagranicznej, script doctor i show-
runner. Ogólnie brakuje ludzi z doświadczeniem, wiedzą filmową i jednocześnie znających 
języki obce, szybko się uczących, dobrze radzących sobie w międzynarodowych projektach.

Zmiany na rynku są tak szybkie i częste, że wymaga to od ludzi z branży dużej elastyczności, 
ciągłego nabywania nowych kompetencji i wręcz przekwalifikowywania się. Zdecydowana więk-
szość respondentów nie wykonuje obecnie swojego pierwszego zawodu. A stosunkowo niskie 
budżety sprawiają, że polscy specjaliści muszą być wielofunkcyjni – tam gdzie na Zachodzie 
jest zespół, w Polsce często pracuje jedna osoba.

Wiele zawodów nie jest jeszcze skodyfikowanych – zostały ukształtowane przez „pionierów”, 
którzy uczyli się metodą prób i błędów, podpatrywania rozwiązań w innych krajach, samoroz-
woju i budowania kariery na swoich mocnych stronach. Jednak teraz jest już czas na większą 
standaryzację, pracę w tym kierunku podejmują organizacje branżowe.

Z badań wyłania się też obraz niestabilnego rynku pracy – życie od projektu do projektu, 
brak umów o pracę i zabezpieczeń socjalnych (np. płatnych urlopów macierzyńskich), niskie 
stawki, zatory płatnicze. Mimo rozwoju rynku niektórym specjalistom trudno jest utrzymać się 
z pracy wyłącznie w filmie (np. projektantom VR, rzemieślnikom), a w niektórych zawodach 
stawki są na tyle niskie, że zniechęcają do wchodzenia do branży (np. publicist).

Najczęstsza ścieżka rozwoju zawodowego w branży filmowej przypomina kształcenie w ce-
chach rzemieślniczych – respondenci najpierw terminowali, potem uniezależniali się od swoich 
mistrzów i zaczynali budować własną pozycję, by wreszcie stać się nauczycielem dla innych. 
Tylko nieliczni z nich uznali wiedzę wyniesioną z formalnej edukacji za przydatną w pracy 
zawodowej. A niektórych zawodów w ogóle nie ma w programach kształcenia.
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Jeśli edukacja ma być bardziej użyteczna, to powinna być bardziej praktyczna, wyposażać 
w konkretne umiejętności, ale zarazem „otwierać głowy”, stymulować własną aktywność oraz 
przygotowywać do pracy w międzynarodowym środowisku. Najbardziej efektywny będzie 
system rozproszony, tworzony zarówno odgórnie, jak i oddolnie – przez instytucje eduka-
cyjne, prywatne firmy, organizacje branżowe i niezależnych specjalistów. Takie współdziałanie 
– na zasadzie komplementarności oferty – to jedyny sposób na szybkie reagowanie na nowe 
potrzeby i deficyty filmowego rynku pracy.

Edukatorzy powinni rekrutować się z branży, być doświadczonymi specjalistami (również 
z zagranicy), aktywnymi zawodowo. Muszą też umieć przekazywać wiedzę, aktywizować oraz 
inspirować bez narzucania własnych wizji twórczych.
 
Słowniczek omawianych w raporcie zawodów filmowych

Agent sprzedaży zagranicznej/specjalista ds. dystrybucji praw licencyjnych – osoba od-
powiedzialna za obracanie licencją danego filmu (na różnych polach eksploatacji) odpowiednio 
na rynku międzynarodowym/krajowym. ETAP DYSTRYBUCJI.

Agent twórcy – osoba reprezentująca konkretnego twórcę, mająca dobre rozeznanie i kontakty 
w branży filmowej, odpowiedzialna za doradztwo twórcy w przyjmowaniu kolejnych zawodowych 
propozycji, a także aktywnie poszukująca dla niego nowych zawodowych możliwości i dbająca 
o jego wizerunek, wykazująca się znajomością zagadnień prawa autorskiego, organizująca pra-
cę swojego klienta z uwzględnieniem jego wszystkich zobowiązań zawodowych. Agent twórcy 
ponadto negocjuje i podpisuje w jego imieniu umowy oraz rozlicza się z producentem filmu.

Animator 3D/grafik 3D – osoba z wykształceniem z dziedziny grafiki komputerowej i animacji 
odpowiedzialna podczas produkcji filmów za tworzenie ruchomych obiektów (modeli) i nadawa-
nie im trójwymiarowej postaci. PION PRODUKCJI, ETAP PRODUKCJI, POSTPRODUKCJI .

Dialogista/scripter – osoba rozpisująca dialogi w serialach na podstawie drabinki. PION 
REŻYSERSKI, ETAP DEVELOPMENTU/PREPRODUKCJI/PRODUKCJI. 

DIT (digital imaging technician) – (obejmuje również zawody data wrangler i data loader 
i CCU) – osoba łącząca pion produkcji i postprodukcji, odpowiedzialna za wsparcie pionu 
operatorskiego polegające na wyegzekwowaniu najlepszej z możliwych do osiągnięcia jakości 
technicznych nakręconych materiałów (danych) i ich zabezpieczenie w procesie pozyskiwa-
nia danych na planie (przez bieżącą kontrolę ich jakości, wykonywanie backupów oraz ich 
przechowywanie i transport do postprodukcji). PION OPERATORSKI/PRODUKCJI, ETAP 
PRODUKCJI/POSTPRODUKCJI.

Kierownik postprodukcji – osoba odpowiedzialna za budżet, harmonogram i nadzór nad 
pracami postprodukcyjnymi filmu, w których skład wchodzą montaż obrazu wraz z pracami 
związanymi z VFX i compositingiem 3D, udźwiękowienie oraz prace końcowe – korekcja 
barwna, transfer materiałów, wykonanie kopii. PION PRODUKCJI, ETAP POSTPRODUKCJI.  

Location manager – osoba odpowiedzialna za wyszukiwanie (we współpracy ze scenogra-
fem, pionem reżyserskim i operatorskim) oraz kompleksowe przygotowanie i zabezpieczenie 
dostępności obiektów i miejsc zdjęciowych na czas realizacji zdjęć. PION PRODUKCJI, ETAP 
PREPRODUKCJI.
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Motion capture – osoba odpowiedzialna za rejestrację za pomocą odpowiedniej technologii 
ruchu osób i obiektów na potrzeby filmu, animacji komputerowej, gier wideo itd. PION PRO-
DUKCJI, ETAP PRODUKCJI, POSTPRODUKCJI.

Operator drona – osoba współpracująca z autorem zdjęć, odpowiedzialna na planie za reali-
zację ujęć filmowych za pomocą drona. PION OPERATORSKI, ETAP PRODUKCJI.

Previz artist – osoba odpowiedzialna za wizualizację scen filmowych przed rozpoczęciem 
procesu zdjęciowego. W skład tych prac może wchodzić wykonanie storyboardu technikami 
szkiców odręcznych lub cyfrowymi, a także konceptualizacja scen za pomocą tworzenia ani-
macji roboczych. PION OPERATORSKI, ETAP PREPRODUKCJI.

Producent kreatywny – osoba odpowiedzialna za inicjowanie procesu powstawania dzieła 
audiowizualnego, niekiedy łącznie z wyszukiwaniem pomysłów na film, mogących stać się 
podstawą scenariusza. Odpowiada za zgromadzenie środków na realizację, dobranie najod-
powiedniejszych twórców do danego projektu, zabezpieczenie praw do scenariusza lub ada-
ptacji tekstu oraz zapewnienie właściwego poziomu wykonania pracy pod względem zarówno 
artystycznym, prawnym, jak i produkcyjnym. Osoba posiadająca szeroko pojęte kompetencje 
kulturowe, a także zarządcze, biznesowe i artystyczne. PION PRODUKCJI, WSZYSTKIE 
ETAPY PRODUKCJI. 

Producent/supervisor VFX – osoba odpowiedzialna za realizację kreatywnych założeń 
reżysera i producenta filmu na polu efektów wizualnych, współpracująca przy ich tworzeniu 
od etapu koncepcji, przez zdjęcia, aż po zakończenie postprodukcji, odpowiedzialna za ich 
artystyczne i technologiczne aspekty oraz zarządzająca personelem zatrudnionym do ich wy-
konania, przygotowująca harmonogram i budżet tych prac. PION PRODUKCJI, WSZYSTKIE 
ETAPY PRODUKCJI.

Projektant doświadczeń VR – osoba odpowiedzialna w produkcji filmowej i gier za procesy 
kreatywne i technologiczne pozwalające na wygenerowanie na potrzeby filmu rzeczywistości 
wirtualnej. Osoba ta jest biegła teoretycznie i praktycznie w wiedzy na temat 3D, user expe-
rience, metodologii i psychologii projektowania. Koordynuje zespół współpracowników, wyzna-
cza specyfikacje techniczne i etapy jego pracy. ETAP DEVELOPMENTU/PREPRODUKCJI/
PRODUKCJI/POSTPRODUKCJI.

Publicist (PR filmowy) – osoba pracująca dla producenta lub dystrybutora filmu, odpowie-
dzialna za tworzenie jego medialnego wizerunku filmu i podsycanie zainteresowania nim od 
momentu zbierania funduszy na realizację aż do premiery. Osoba ta jest również odpowiedzialna 
za wizerunek filmu na festiwalach, współpracuje też z jego twórcami na etapie promocji. ETAP 
DEVELOPMENTU, DYSTRYBUCJI/PROMOCJI.

Realizator kinowych/telewizyjnych trailerów filmowych – osoba działająca w porozumieniu 
z producentem lub dystrybutorem filmu oraz jego reżyserem, odpowiadająca za montaż kolej-
nych wariantów trailerów filmu na potrzeby kin, internetu, telewizji. ETAP DEVELOPMENTU, 
DYSTRYBUCJI/PROMOCJI.

Script doctor – zewnętrzny ekspert, najczęściej doświadczony scenarzysta, którego zadaniem 
jest doradztwo w sprawach pracy nad ostateczną wersją scenariusza, rozwiązywania proble-
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mów związanych z jego kłopotliwymi i sprawiającymi szczególną trudność fragmentami. Script 
doctor odpowiada za identyfikację w tekście słabych punktów, wątpliwych, niewiarygodnych dla 
motywacji postaci rozwiązań narracyjnych i wskazanie możliwości korzystnego dla dramaturgii 
scenariusza przepracowania ich przez scenarzystę. PION REŻYSERSKI/PRODUKCJI, ETAP 
DEVELOPMENTU.

Showrunner – producent kreatywny seriali, osoba o uprawnieniach i kompetencjach jednocze-
śnie zarządczych i artystycznych, nadzorująca prace scenariuszowe, uczestnicząca w procesie 
castingu, zarządzająca budżetem, mająca decydujące zdanie w spajaniu merytorycznym po-
szczególnych odcinków, obecna na wszystkich etapach produkcji i odpowiedzialna za finalny 
kształt serialu. PION PRODUKCJI/REŻYSERII, WSZYSTKIE ETAPY PRODUKCJI.

Specjalista ds. marketingu digitalowego – osoba odpowiedzialna za marketing filmu jako 
produktu, wykorzystująca wszystkie rodzaje mediów cyfrowych – internet, radio, TV, urządze-
nia mobilne do komunikacji z konsumentami. Zajmuje się również influencer marketingiem 
i działalnością w mediach społecznościowych. Osoba ta w porozumieniu z producentem i dys-
trybutorem pracuje już od etapu preprodukcji, sukcesywnie budując markę filmu i podsycając 
zainteresowanie nim. WSZYSTKIE ETAPY PRODUKCJI.

Specjalista QC (quality control) – osoba odpowiedzialna za kontrolę jakości i technologiczną 
materiałów filmowych na etapie końcowych prac nad filmem i zwiastunem oraz ich zgodność 
z wymaganiami technologicznymi przyszłych nadawców: stacji telewizyjnych, platform strea-
mingowych, kin itd. ETAP POSTPRODUKCJI.
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