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WÓZKARZ

I. PODSTAWOWE ZADANIA
1.1. Wózkarz jest współpracownikiem Operatora obrazu a na planie zdjęciowym – Operatora
kamery, do wykonywania wszystkich zleconych mu zadań związanych z ruchem wózka
zdjęciowego i innych podobnych urządzeń pod kamerą.
1.2.Wózkarz odpowiada osobiście za sprawność sprzętu wózkarskiego i towarzyszącego,
wyznaczonego uprzednio przez Operatora obrazu oraz kompletność materiałów niezbędnych do
ułożenia jazdy w różnych rodzajach obiektów zdjęciowych. Współuczestniczy w zdjęciach filmu;
odpowiada za terminową instalację sprzętu wózkarskiego i jego konfigurację na planie
zdjęciowym według wskazówek Operatora obrazu oraz sprawny demontaż sprzętu po zdjęciach.

II. ZALEŻNOŚCI SŁUŻBOWE
2.1. Wózkarz podlega bezpośrednio Operatorowi obrazu, a podczas zdjęć z użyciem jazdy kamery –
także Operatorowi kamery. W dziedzinie operatywnych dyspozycji podlega także Kierownikowi
produkcji a na planie zdjęciowym Kierownikowi planu.
2.2. Wózkarz może kierować pracą pomocnika wózkarza.

III. ZASTĘPSTWO
3.1. Wózkarza w przypadku jego krótkotrwałej nieobecności zastępuje wyłącznie pomocnik wózkarza,
a w wypadku jego braku inny Wózkarz, wyznaczony przez Kierownika produkcji w porozumieniu z
Operatorem obrazu.

IV. PRAWA, OBOWIĄZKI I ZAKRES CZYNNOŚCI WÓZKARZA
4.1. Ogólne prawa i obowiązki Wózkarza
4.1.1. Wózkarz ma prawo i obowiązek uczestnictwa w produkcji filmu w pracach okresu zdjęciowego.
Ewentualny inny zakres prac Wózkarza określa umowa.
4.1.2. Wózkarz jest obowiązany do realizowania technicznych aspektów koncepcji zdjęć filmu i
wykonywania wszelkich czynności zleconych mu przez Operatora obrazu, związanych z
instalacją ruchomych urządzeń pod kamerę.
4.1.3. Wózkarz zapoznaje się szczegółowo z harmonogramem produkcji i rodzajami obiektów
zdjęciowych. Nawiązuje współpracę z właściwymi instytucjami wynajmującymi profesjonalny
sprzęt wózkarski.

KIPA – Wykaz praw i obowiązków grupy produkcyjnej 2
WÓZKARZ

4.1.4. Wózkarz jest odpowiedzialny przed Operatorem obrazu i Operatorem kamery za sprawdzenie
sprawności działania urządzeń wózkarskich i kompletność osprzętu, bieżącą obsługę i
konserwację sprzętu, oraz jest odpowiedzialny za zgłaszanie Operatorowi obrazu wszelkich
nieprawidłowości i okoliczności mogących zakłócić prawidłowy przebieg zdjęć.
4.1.5. Wózkarz jest obowiązany ściśle współpracować z całym pionem operatorskim, w
szczególności z Asystentem operatora obrazu, kierowcą wozu zdjęciowego i pomocnikiem
wózkarza.

4.2. Zakres czynności Wózkarza
4.2.1. Wózkarz - zgodnie ze wskazówkami Operatora obrazu – pobiera przed zdjęciami wskazany
sprzęt wózkarski, w tym: wózki zdjęciowe określonych typów i rodzajów, tory (szyny),
podkłady, zapasowe kółka, osprzęt do mocowania jazdy w plenerze i wnętrzach naturalnych,
krany zdjęciowe, ramię kamerowe wraz z przeciwwagą, ewentualne inne urządzenia pod
kamerę na wybrane dni zdjęciowe oraz wieloraki osprzęt towarzyszący. Uczestniczy w
ewentualnych próbach sprzętu zdjęciowego. Współpracując z Kierownikiem produkcji zamawia
specjalistyczny transport.
4.2.2. Wózkarz współuczestniczy w realizacji zdjęć, odpowiadając za prawidłową pracę całego sprzętu
podczas odpowiedniego skonfigurowania jazdy lub innego ruchu kamery z urządzeniami
wymagającymi pracy wózkarza. W szczególności ustawia według otrzymanych dyspozycji
wózek zdjęciowy i kieruje jego ruchem podczas prób i w czasie ujęć, manewrując ściśle według
wskazówek Operatora obrazu i Operatora kamery.
4.2.3. Dba o stałe utrzymanie sprzętu zdjęciowego w pełnej sprawności technicznej i prowadzi jego
bieżącą konserwację. Na polecenie Operatora obrazu dobiera dodatkowe urządzenia i
materiały z zakresu techniki zdjęciowej oświetleniowej oraz ewentualnie kieruje pracą
dodatkowej brygady Oświetlaczy do obstawienia światłem skomplikowanych obiektów
zdjęciowych.
4.2.4. Wózkarz odpowiada za zabezpieczenie jazdy i ruchów sprzętu zdjęciowego przez siebie
obsługiwanego w sposób zgodny z przepisami BHP, dbając o bezpieczeństwo wszystkich osób
na planie zdjęciowym.
4.2.5. Po zakończeniu zdjęć dokonuje zwrotu całości pobranego sprzętu wózkarskiego.
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