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W trakcie nauki uczniowie zdobywają kwalifikację zawodową 

podstawa programowa 2017 

AU.21. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich  
 
Po zadaniu kwalifikacji i ukończeniu szkoły otrzymasz dyplom potwierdzający 
kwalifikacje w zawodzie fryzjera 
 

podstawa programowa 2019 

FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich 

Po zdaniu kwalifikacji i ukończeniu szkoły otrzymasz dyplom potwierdzający 

kwalifikacje w zawodzie fryzjera 

Opis zawodu 

Fryzjerstwo to dziedzina z przyszłością zarówno w kontekście pracy zawodowej, jak 

również w odniesieniu do codziennych potrzeb związanych z dbaniem o higienę i wygląd. 

Zjawiskiem naturalnym i oczywistym jest wzrost wymagań i oczekiwań klientów, dlatego 

też zachodzi potrzeba nieustannego doskonalenia kompetencji zawodowych fryzjera. 

Nadal jednak podstawowym kapitałem są umiejętności manualne.  Postęp techniczny, 

jak również nieustanny rozwój fryzjerstwa, prowadzi do ciągłego doskonalenia, 

nabywania nowych umiejętności, metod, technik i technologii, które mają wpływ na 

zmianę wizerunku człowieka zgodnie z aktualną modą i oczekiwaniem. 

 

Do głównych zadań zawodowych fryzjera można zaliczyć m.in.: 

1) przeprowadzanie rozmowy konsultacyjnej z klientem dotyczącej zakresu usługi,  

2) określanie wyglądu klienta, jego cech indywidualnych oraz anatomii i fizjologii 

włosów i skóry głowy, 

3) przygotowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami sanitarnymi, bhp, ppoż. i 

zasadami ergonomii,  

4) określanie zastosowania narzędzi, przyborów, aparatów i bielizny fryzjerskiej do 

poszczególnych zabiegów,  

5) stosowanie sprzętu zgodnie z przeznaczeniem, 

6) stosowanie środków ochrony indywidualnej, 

7) określanie przeciwwskazań do wykonywania zabiegów fryzjerskich, 

8) określanie działania i zastosowania preparatów chemicznych stosowanych 

podczas zabiegów, 



9) posługiwanie się właściwą terminologią zawodową, 

10) rozróżnianie i stosowanie podczas zabiegów metod, technik i sposobów pracy, 

11) określanie zabiegów zgodnie z technologią wykonania:  

 pielęgnacji włosów; 

 nietrwałego odkształcania włosów i formowania fryzur; 

 trwałego odkształcania włosów; 

 strzyżenia damskiego i męskiego; 

 formowania zarostu męskiego; 

 zmiany koloru włosów. 

12) wykorzystywanie włosów dodanych we fryzurach, 

13) wykonywanie zabiegów fryzjerskich zgodnie z przebiegiem technologicznym, 

14) korygowanie ewentualnie popełnionych błędów technologicznych, 

15) przeprowadzanie dekontaminacji sprzętu i stanowiska pracy, 

16) stosowanie zasad kultury, etyki zawodowej i komunikacji interpersonalnej 

w relacjach z klientem, 

17) stosowanie technik radzenia sobie ze stresem, 

18) wykazywanie się kreatywnością i otwartością na zmiany oraz nowości zawodowe, 

19) udzielanie pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia zgodnie 

z procedurami, 

20) rozróżnianie organów państwowych sprawujących nadzór nad warunkami pracy. 

Zawód fryzjera należy do branży rozwijającej się niezwykle dynamicznie. Doskonalenie 

i wdrażanie nowych technologii wykonywania zabiegów, nowoczesnego sprzętu oraz 

technik pracy sprawiają, że umiejętności fryzjera muszą nieustannie nadążać za 

postępującym rozwojem w tej dziedzinie. Dlatego też, tak ważne jest nieprzerwane 

pogłębianie wiedzy teoretycznej i wykorzystywanie jej w praktyce. Nieodzownym 

elementem zawodu jest stosowanie umiejętności oraz kompetencji personalnych 

i społecznych w profesjonalny sposób. 

W dalszym procesie kształcenia uczeń może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie 

technik usług fryzjerskich w branżowej szkole II stopnia lub na kwalifikacyjnych kursach 

zawodowych, uzupełniając wykształcenie ogólne do poziomu średniego. 


