
Zawód Grafik
Grzegorz Musiał



01 Zawód Grafik
Wprowadzenie



Artysta nienazwany
Praca grafika w każdej formie to tworzenie siebie i 
tego co w jego głowie przy użyciu programu. 
Dlaczego zacząłem słowami „Artysta nienazwany”. 
Bardzo niewiele widzów obserwując grafiki na które 
trafia codziennie nie powie o nich że stworzył je 
grafik, a tymczasem niekiedy przemyślenie np. 
Danego loga jest na miarę artysty.

Autor: Diogo Ottoni



FedEx

Sprytnie między „E” a „X” 
ukryta strzałka wskazująca 
na prędkość firmy kurierskiej

Amazon

Strzałka określająca prędkość, zakreślająca
uśmiech oraz podkreślająca asortyment 

od A do Z



02 Grafik dla każdego
Czyli kto może a kto nie?



Chęci do nauki!
Grafikiem może zostać każdy kto ma chęć
do nauki tego „zawodu”

Dlaczego „Zawodu”? Ciężko niekiedy szczególnie 
starszemu pokoleniu zrozumieć że można zarabiać 
pieniądze przed komputerem, jedynie na swojej 
kreatywności! W większości przypadków nie 
potrzebujesz kończyć ASP! Jeżeli tylko masz 
ochotę, czujesz się osobą 
Kreatywną i chcesz się uczyć efektów oraz zasad 
designu to do dzieła!

Autor: Magdiel Lopez



Wykształcenie zbędne?
Grafik to jedna z tych dziedzin w których liczy się 
portfolio

Pracodawcy widząc chętnych na stanowisko grafika 
nigdy nie zasugerują się skończoną szkołą, 
zainteresują się tym co masz w dorobku jako artysta

Autor: Grzegorz Musiał



03 Pieniądze za pasje
Czyli rynek pracy i zarobki



3700 PLN brutto!

Średnia pensja w polsce dla grafika. 
Wszystko zależy od wspomnianego 

portfolio oraz od poziomu prestiżu klienta

Wciąż mało nas!

Pracy jest dużo a dobry grafik jest na 
wagę złota! Największe korporacje w 

polsce wytężają się aby być może 
znaleźć właśnie ciebie!

Dyplomy? Po co?

W dzisiejszych czasach reklamować się 
jako grafik jest niezwykle łatwo! Nie 

potrzebujesz wykształcenia, a smykałki w 
ręku którą możesz sobie wyrobić!



Jak zostać grafikiem?
Po prostu twórz!

Wszystko w twoich rękach. Poobserwuj poradniki, napatrz 
się na ciekawe prace (Behance, Pinterest, Dribble), odpal 
program, pobaw się nim, przerób śmiesznie swoje zdjęcie 
i poznaj podstawowe funkcje! Dalej już tylko z górki...

Praca szuka człowieka! Masa grup na facebooku gdzie 
wymienisz wiedzę na temat designu, pochwalisz się 
swoim dziełem, otrzymasz feedback a może propozycje 
pracy?

Autor: Grzegorz Musiał (PL) Simon Kaempfer (SUI)



Jesteśmy zdalni!
Kilometry nie istnieją

Wiele grafików (szczególnie w wieku szkolnym) wybiera 
droge pracy w domu. Sami organizują sobie czas, mogą 
łączyć prace ze szkołą oraz oszczedzają koszty dojazdu 

do pracy.

Niskie koszty! Nie musisz pchać się od razu w najlepsze 
sprzęty i programy do profesjonalistów. Swoje pierwsze 

kroki możesz postawić na najtańśzym laptopie i 
darmowym programie.



Typowy dzień grafika
„Wstań, sprawdź maila, sprawdź deadline, odłóż wszystko 
na później i zrób dzień wolny”

Dawniej to by się sprawdziło ponieważ praca korporacji nie 
była aż tak ekspresowa jak dziś. Dziś raczej sprawdzając 
rano maila wiesz że część projektów powinna zostać 
oddana kilka godzin temu mimo że słyszysz o nich 
pierwszy raz. Oczywiście z przymrużeniem oka.

Większość pracodawców stawia na luźne podejście do 
pracownika i pozwala mu się wykazać artystycznie... A 
sztuka potrzebuje czasu

Autor: Grzegorz Musiał



04 Podsumowanie
To jak to w końcu jest?



Podsumowując
Prostota zawodu w jego skomplikowaniu

Jeżeli masz nieskończone pokłady pomysłów to trafiłeś w 
dziesiątke! Możliwe że zawód grafika, wesoła atmosfera i praca 
którą możesz łączyć ze szkołą wydaję się być drogą marzeń.  

Niestety wszystko ma dwie strony...

Niekiedy młodzi graficy robią swoje świetne prace za bezcen a 
pracodawcy z usmiechem z tego korzystają. 

Zdarza się że młodzi graficy mają problem z organizacją swojego 
czasu przez co zaniedbują obowiązki kosztem pracy lub na 
odwrót...

Autor: Grzegorz Musiał (PL) Simon Kaempfer (SUI)
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