
CURRICULUM VITAE 

BARTOSZ DOMINIK 

www: http://bartoszdominik.pl

e-mail: bartoszdominik@icloud.com

telefon: 662 395 319


data urodzenia: 24.08.1993





DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE 

Dla Telewizji Polskiej S.A. realizowałem głównie reportaże - między innymi dla takich programów, jak: 
Głębia ostrości, Alarm!, Magazyn ekspresu reporterów, Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie…, 
Kopalnia reportaży TVP3 itp. Nieobce są mi również inne formy telewizyjne, które realizuję przede 
wszystkim na antenę ogólnopolską. Więcej informacji w moim demie operatorskim: https://
www.youtube.com/watch?v=Eq-fHS0Bz40


06/2017 - obecnie Operator kamery i operator obrazu 

Telewizja Polska S.A. (TVP)  
Oddział: Katowice, ul. Telewizyjna 1

05/2015 - obecnie Zastępca Redaktora Naczelnego 

Tygodnik powiatowy klobucka.pl  

Oddział: Panki 

01/2016 - 01/2017 Dziennikarz 

Portal miejska.info.pl  

Oddział: Kłobuck
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WYKSZTAŁCENIE 

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW 

UMIĘJĘTNOŚCI


- Obsługa programów: Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro X, BlackMagic DaVinci Resolve, Pages, 
Microsoft Office, CorelDraw X4, Adobe Photoshop, Adobe Lightroom.


- Prawo jazdy kat. B,

- kurs grafiki komputerowej (UJ),

- sumienność, pracowitość, kreatywność, dyspozycyjność.


OSIĄGNIĘCIA 

- II miejsce na II Konkursie Reportażu Sportowego „Patyk”, Opole 2019,

- II miejsce w wojewódzkim II Konkursie Filmów Niezależnych im. prof. Henryka Kluby, Przystajń 2017, 

- Grand Prix w ogólnopolskim konkursie na film etnograficzny "EtnoKadr", Częstochowa 2016,

- laureat Planete Doc Bydgoski Aneks 2017,

- IV miejsce w ogólnopolskim konkursie "Uchwyć to co nieuchwytne", Kraków 2016


10/2017 - obecnie Krakowska Szkoła Filmowa im. Wojciecha Jerzego Hasa  
 

Specjalizacja: reżysersko-scenopisarska  

Poziom wykształcenia: tytuł zawodowy reżysera 

10/2015 - 06/2017 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie  
 

Kierunek: dziennikarstwo i komunikacja społeczna  

Poziom wykształcenia: magister (dyplom z wyróżnieniem) 

10/2015 - obecnie Uniwersytet Jagielloński w Krakowie  
 

Kierunek: filozofia  

Poziom wykształcenia: magister 

10/2012 - 06/2015 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie  
 

 Kierunek: filozofia  

Poziom wykształcenia: licencjat 

angielski: poziom zaawansowany 

niemiecki: poziom podstawowy 



ZAINTERESOWANIA 

Kinematografia, fotografia, filozofia (ontoelektronika), gry wideo, śpiew, muzyka elektroniczna i filmowa.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z 
ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).  


