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Grafikiem komputerowym możemy 
nazwać osobę odpowiedzialną  za 

tworzenie i przygotowywanie różnego 
rodzaju materiałów reklamowych                     

i publikacji. 
Obecny rynek reklamowy jest tak 

obszerny, że grafik ma duże możliwości 
wyboru tego, jakimi formami chce się 

zajmować. 
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Podstawowym narzędziem pracy 
grafika jest komputer, a dokładniej 
zainstalowane na nim programy –
najważniejsze z nich to: Adobe 
Photoshop, Adobe Ilustrator, 

QuarkXpress, Corel Draw i InDesign.

Oczywiście dostępnego 
oprogramowania jest znacznie więcej a 
wybór określonego programu zależy od 

samego grafika, który może 
specjalizować się w pracy na 

określonych aplikacjach. 
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Grafik komputerowy zajmuje się 
tworzeniem grafiki wektorowej 
(loga firm, wykresy, rysunki itp.), 

dopasowywaniem czcionki do tekstu, 
ustalaniem interlinii, stylu, wielkości 

wcięć akapitowych, sposobu 
ustawienia tytułów i śródtytułów 

publikacji i wreszcie wykonywaniem 
składu komputerowego publikacji 

(łączenie tekstu ze zdjęciami 
i układanie ich na stronie). 
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Kontakt z procesem wydawniczym powoduje, 
że grafik musi potrafić znacznie więcej. 
Musi znać obsługę drukarek, skanerów, 

rodzaje papieru i techniki druku. 
Do jego zadań należy wydrukowanie tekstów 

przeznaczonych do pierwszych korekt i często 
nanoszenie ich później na gotowym, złożonym 

tekście. 
Grafik przygotowuje wyciągi barwne 

i dokonuje na nich pomiaru (krycie, kalibracje). 
Do zadań osoby zatrudnionej na tym 
stanowisku należy też zwykle kontakt 
z klientem i wykonywanie kalkulacji 
wykonywanej usługi poligraficznej. 
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Jest to zawód, w którym pierwszoplanową rolę 
odgrywają zdolności, a nie posiadane 

wykształcenie – dlatego też pracodawcy nie 
oczekują z reguły wykształcenia wyższego 

informatycznego lub artystycznego 
(choć może być ono atutem), są za to 

zainteresowani zobaczeniem wykonanych przez 
kandydata projektów. 

Niezbędna jest bardzo dobra znajomość 
programów graficznych wykorzystywanych 
w pracy, bezproblemowe poruszanie się 

w internecie, wiedza z zakresu grafiki 
komputerowej, często także umiejętność 

przygotowania projektu do druku.
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Grafik komputerowy powinien być osobą 
kreatywną, pomysłową, myślącą w sposób 

nieszablonowy. Musi umieć pracować w grupie 
i współpracować – z redaktorem, korektorem, 

copywriterem, menedżerem. 
Bardzo ważny jest przy tym zmysł estetyczny, 

wyczucie koloru, zdolności artystyczne 
(a także wiedza z zakresu technik 

artystycznych). 
Dobrze, jeżeli jest perfekcjonistą dbającym 

o szczegóły. 
Ponieważ jest to praca pod presją czasu, 

powinien cechować się również odpornością na 
stres i terminowością. 
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Najprostsza droga wiedzie przez mury 
akademickie, w których można 

studiować wiele kierunków 
artystycznych związanych z grafiką lub 

zdecydować się na kierunek 
informatyczny ze specjalnością 

"grafika komputerowa i multimedia". 
Pozwoli to nam na zdobycie solidnych 

podstaw teoretycznych i kilku 
użytecznych umiejętności 

o charakterze technicznym. 
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Najbardziej cenionymi grafikami są absolwenci 
Akademii Sztuk Pięknych, którzy przez 5 lat 

kształcą swój zmysł estetyczny i rozwijają swoją 
kreatywność. 

W połączeniu ze znajomością programów 
graficznych daje to bardzo dobrą podstawę do 

rozwoju kariery w tej branży.  
Grafikami mogą też zostać absolwenci kierunków 

informatycznych lub technicznych.

Niezależnie od tego, jak przebiegała nasza 
edukacja, najważniejsze w pracy grafika są 

umiejętności, dobre portfolio oraz 
kreatywność.
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Wykorzystanie komputera w pracy w XXI wieku jest  
codziennością. 

Zwłaszcza w branży kreatywnej wykorzystującej 
możliwości nowych mediów jest to najbardziej 

nieodłączny element codziennego funkcjonowania. 
To właśnie tutaj znajdują zatrudnienie graficy 

komputerowi, 
którzy odpowiedzialni są za projekty grafik. 
Zawód grafika komputerowego jest jednym 

z najbardziej poszukiwanych zawodów w Polsce 
i na świecie. Patrząc na rozwój techniki, osoby 

pracujące  w tym zawodzie nie będą mieć problemów 
z znalezieniem  pracy na przestrzeni najbliższych kilku 

lub nawet kilkunastu lat.
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Plusem wykonywania zawodu grafika jest 
fakt, że osoba posiadająca takie 

umiejętności jest potrzebna w bardzo 
wielu firmach, niekoniecznie o profilu 

reklamowym. 
Zdarza się bowiem, że otrzymują oni 

prace także w środowisku naukowym, 
technicznym oraz oczywiście w branży 

rozrywkowej. Mamy więc tu całkiem 
spore spektrum wyboru, które już dawno 

wykroczyło poza media popularne, 
jak gazety czy TV. 
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Zawodami pokrewnymi są np. :

Programista,
Webmaster,
Operator obrazu,
Project Manager,
Fotografik,
Programista Baz Danych itd.



22



23



24

1. Graficy pracujący  w agencjach 
reklamowych zarabiają około 6000 zł brutto, 
jednak otrzymanie takiej posady może być 

dość trudne. 
Z reguły przeciętna pensja grafika wynosi 

3500 zł brutto.



25

2. Wśród pierwszych fascynatów tej 
dziedziny był amerykański naukowiec i artysta 

William Fetter. 
To właśnie on odpowiedzialny jest za nadanie 

nazwy grafice komputerowej (computer
graphic). 

Jako jeden z pierwszych wykorzystywał 
możliwości projektowania w pracy 

przemysłowej. Pracując jako dyrektor 
kreatywny w firmie Boeing stworzył pierwszy 

komputerowy model ludzkiej sylwetki 
i wykorzystał go podczas tworzenia kokpitu 

samolotu. 



3. Z punktu widzenia grafików 
najistotniejszy jest Certyfikat Akademii 

EITCA/CG Grafiki Komputerowej. 
Warto się o niego postarać – obecnie 

uznawany jest za jeden 
z najważniejszych międzynarodowych 

dokumentów potwierdzających 
posiadanie kompetencji teoretycznych 

i przede wszystkim praktycznych 
w obszarze grafiki komputerowej.
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„Ile będzie kosztować projekt tej strony 
internetowej? 500 zł? Dlaczego tak dużo? 
Moja siostra studiowała na ASP i nie takie 

rzeczy robiła za darmo”. 

„Żaden projekt strony internetowej mi się nie 
podoba. To nie jest kwestia gustu, 

pokazywałem projekty mojej żonie, szwagrowi       
i paru innym osobom i stwierdzili, że się kupy nie 

trzymają! 
Dodatkowo zdjęcie psa nie jest wesołe. 

Proszę o nowe projekty!!! 
W załączniku przesyłam zdjęcia jak wyglądają 

wesoły psy” 



Pamiętaj, że jeśli chcesz zostać 
grafikiem komputerowym, to prócz 
solidnej wiedzy technicznej i 

nieskończonych pokładów 
kreatywności powinieneś jeszcze 

wykazywać się anielską 
cierpliwością i opanowaniem.



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
Anita Szczerba Adrianna kl. III TR
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