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 Technik usług fryzjerskich 

 Fryzjer (branżowa szkoła I stopnia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadania zawodowe  

•wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych włosów 

•wykonywanie zabiegów fryzjerskich włosów 

•strzyżenie włosów 

•stylizowanie fryzur 

 

Jeśli… 

•posiadasz zdolności manualne 

•masz wyobraźnię 

•cechuje Cię zmysł estetyczny 

•możesz pochwalić się wysoką kulturą osobistą 

•posiadasz umiejętności komunikacyjne 

•potrafisz radzić sobie z długotrwałym wysiłkiem 
fizycznym 

… pomyśl o zawodzie fryzjera. 

 

Warunki pracy:  

Są to zwykle zakłady fryzjerskie lub gabinety 
fryzjersko-kosmetyczne. Praca fryzjera ma charakter 
pracy indywidualnej. Zwykle fryzjer ma kontakt ze 
środkami chemicznymi, środkami do pielęgnacji 
włosów. Jest to praca wymagająca nieustannego 
kontaktu z ludźmi. Zazwyczaj są stałe godziny pracy  
(przeciętnie 8 godzin). Natomiast czas pracy fryzjera 
teatralnego i filmowego może być różny, zależnie od 
terminów prób, przedstawień, zdjęć filmowych i sesji 
fotograficznych.  

Kariera edukacyjna  

Zawód fryzjer można zdobyć, wybierając naukę: 
 w 3-letniej branżowej szkole I stopnia 
 w 5 – letnim technikum po szkole podstawowej 

W trakcie nauki możesz zdobyć kwalifikację składającą 
się na ten zawód: Wykonywanie zabiegów fryzjerskich. 
Kształcenie w ramach tej kwalifikacji zakończone jest 
zewnętrznym egzaminem zawodowym. Pozytywny 
wynik uzyskany z egzaminu umożliwi Ci otrzymanie:  
 świadectwa potwierdzającego ww. kwalifikację 

(branżowa szkoła I stopnia) 
 dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe 

w zawodzie technik fryzjer (technikum) 
Posiadając świadectwo dojrzałości, możesz także 
kontynuować naukę na studiach. 

Kariera zawodowa  

Fryzjer może pracować nie tylko w salonach 
fryzjerskich, ale także w miejscach, gdzie potrzebny 
jest specjalista od stylizacji włosów, czyli w teatrach, 
na planie zdjęciowym, w telewizji, w studiach 
fotograficznych. Współpracując z renomowanymi 
światowymi firmami, ma się dostęp do szkoleń i 
treningów w zakresie najnowszych technik 
fryzjerstwa, które prowadzone są przez 
najwybitniejszych mistrzów i kreatorów sztuki 
fryzjerskiej. Pokazy i konkursy są dla fryzjerów 
naturalną drogą awansu i prestiżu.  

Perspektywy pracy w zawodzie  

Z zatrudnieniem nie powinno być trudności. Coraz 
bardziej liczą się profesjonalne, niestandardowe  
i świadczące wysokiej jakości usługi salony fryzjerskie. 
Tam podejmują pracę najlepsi absolwenci szkół 
fryzjerskich. Jeśli w dodatku są samodzielni i potrafią 
stworzyć coś nowego i atrakcyjnego, będą się cieszyć 
wyjątkowym powodzeniem wśród klientów. Fryzjerzy 
mogą również prowadzić własne zakłady fryzjerskie. 
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