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1. DANE IDENTYFIKACYJNE ZAWODU
1.1. Nazwa i kod zawodu (wg Klasyfikacji zawodów i specjalności)
Kosmetyczka 514202
1.2. Nazwy zwyczajowe zawodu


Stylistka urody.

1.3. Usytuowanie zawodu w klasyfikacjach: ISCO, PKD
W Międzynarodowym Standardzie Klasyfikacji Zawodów ISCO-08 odpowiada grupie:


5142 Beauticians and related workers.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):


Sekcja S – Pozostała działalność usługowa.

1.4. Notka metodologiczna, autorzy i eksperci opiniujący
Notka metodologiczna
Opis informacji o zawodzie opracowano na podstawie:
 analizy źródeł (akty prawne, klasyfikacje krajowe, międzynarodowe), źródeł internetowych oraz
wyników badań i analiz prowadzonych w projekcie PO KL (2011–2013) „Rozwijanie zbioru
krajowych standardów kompetencji zawodowych wymaganych przez pracodawców”,
 analizy opisu zawodu zamieszczonego w wyszukiwarce opisów zawodów na Wortalu Publicznych
Służb Zatrudnienia,
 zebranych opinii od recenzentów, członków panelu ewaluacyjnego oraz zespołu ds. walidacji
i jakości informacji o zawodach.
Autorzy i eksperci opiniujący
Zespół Ekspercki:




Joanna Ziętek-Symela – Salon Kosmetyczny, Radom.
Barbara Drygas – Szkoła Policealna, Olsztyn.
Małgorzata Sołtysiak – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:




Marcin Olifirowicz – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
Krzysztof Symela – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
Ireneusz Woźniak – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.

Recenzenci:



Elżbieta Małek – Medyczna Szkoła Policealna, Radom.
Beata Markwart – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny, Radom.

Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:



Marietta Śliwiak – Krajowa Izba Kosmetologii, Warszawa.
Barbara Harasimiuk – Polskie Stowarzyszenie Kosmetyczne, Warszawa.

Data (rok) opracowania opisu informacji o zawodzie: 2018 r.
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WAŻNE:
W tekście opisu informacji o zawodzie występują podkreślenia wybranych określeń wraz z indeksem górnym,
który wskazuje numer definicji w słowniku branżowym w punkcie 7.2.

2. OPIS ZAWODU
2.1. Synteza zawodu
Kosmetyczka wykonuje zabiegi pielęgnacyjne i upiększające ciało klienta, w szczególności w obrębie
twarzy, szyi, dekoltu, dłoni i stóp.
2.2. Opis pracy i sposobu jej wykonywania
Opis pracy
Kosmetyczka wykonuje zabiegi12 z zakresu kosmetyki pielęgnacyjnej, tj. oczyszczanie, złuszczanie,
nawilżanie skóry twarzy, szyi i dekoltu oraz pielęgnacji kończyn górnych manikiur/manicure) i dolnych
(pedikiur/pedicure). Wykonuje także zabiegi upiększające, zdobnicze oraz zabiegi
z zastosowaniem czynników fizykalnych ze szczególnym uwzględnieniem światła, prądu, wody,
temperatury i ultradźwięków. Udziela porad z zakresu stylizacji i wizażu, np. rodzaju makijażu oraz
sposobów jego wykonania, formy fryzury i kolorystyki włosów, doboru odpowiedniego stylu ubioru
wraz z paletą barw, biżuterii i dodatków.
Śledzi zmiany, trendy i nowe rozwiązania w kosmetologii, które wykorzystuje i wprowadza do
oferowanych usług kosmetycznych.
Sposoby wykonywania pracy
Kosmetyczka w trakcie wykonywania pracy stosuje metody i techniki polegające na:
 przygotowaniu stanowiska pracy do prowadzenia zabiegów pielęgnacyjno-upiększających zgodnie
z zasadami i przepisami BHP, ergonomii, ochrony ppoż., ochrony środowiska, przepisami
sanitarno-epidemiologicznymi,
 przeprowadzeniu wywiadu, wstępnej diagnozy kosmetycznej4, dokonaniu oceny stanu skóry
człowieka9 i w razie potrzeby skierowaniu klienta do właściwego lekarza,
 dostosowaniu zabiegu kosmetycznego do potrzeb klienta, w tym zaplanowaniu jednorazowych
czynności lub kuracji,
 wykonywaniu zabiegów z zakresu kosmetyki pielęgnacyjnej takich jak oczyszczanie, złuszczanie,
nawilżanie skóry twarzy, szyi i dekoltu, dłoni i stóp oraz ciała,
 wykonywaniu zabiegów z zastosowaniem czynników fizykalnych, ze szczególnym uwzględnieniem
światła, prądu, wody, temperatury i ultradźwięków,
 dobieraniu kosmetyków (do odpowiedniej cery klienta) i stosowanych narzędzi, lamp i aparatów
zgodnie z ich przeznaczeniem,
 wykonywaniu zabiegów upiększających twarzy, ciała dłoni i stóp; farbowaniu brwi i rzęs (henna),
depilacji brwi, oczyszczaniu twarzy, nakładaniu maski, kremów, wykonywaniu masażu
całościowego lub częściowego, depilacji owłosienia,
 wykonywaniu zabiegów z zakresu światłolecznictwa, hydroterapii, elektrolecznictwa,
 wykonywaniu zabiegów metodą elektrolizy, galwanokaustyki, diatermii i krioterapii,
 wykonywaniu makijażu, udzielaniu porad i wskazówek na temat rodzaju makijażu, doboru
kolorystyki dopasowanej do typu urody,
 udzielaniu klientom porad dotyczących pielęgnacji urody, np. w zakresie doboru kosmetyków
i ich właściwego zastosowania, stylizacji i wizażu, pielęgnacji skóry w warunkach domowych.
Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2 i 3.3.
Kompetencje zawodowe.
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2.3. Środowisko pracy (warunki pracy, maszyny i narzędzia pracy, zagrożenia, organizacja

pracy)
Warunki pracy
Kosmetyczka pracuje w pomieszczeniach usytuowanych w różnych obiektach (np. pawilonach
usługowych, w których mieszczą się gabinety kosmetyczne, hotelach, ośrodkach SPA, sanatoriach),
które zapewniają odpowiednie warunki bezpieczeństwa, ergonomii pracy, sanitarno-epidemiologiczne, estetyki i poziomu obsługi klientów korzystających z zabiegów pielęgnacyjno-upiększających.
Podstawowym miejscem pracy kosmetyczki jest salon kosmetyczny, posiadający infrastrukturę do
prowadzenia zabiegów.
Kosmetyczka może świadczyć usługi również w innym miejscu niż siedziba pracodawcy, świadcząc np.
usługi z dojazdem do domu klienta czy dla osób przebywających w szpitalach.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy
Kosmetyczka w działalności zawodowej wykorzystuje różne urządzenia i narzędzia, w tym m.in.:
 aparaturę do wykonywania zabiegów, np.: mikrodermabrazja, ultradźwięki, wapozon11, frezarka
kosmetyczna,
 specjalistyczne urządzenia jedno- lub wielofunkcyjne takie jak kombajny kosmetyczne,
 sterylizator – autoklaw,
 myjkę ultradźwiękową,
 pochłaniacz pyłu,
 lampę z lupą,
 kuwety na przybory,
 specjalistyczne meble kosmetyczne, m.in. fotele kosmetyczne, łóżka zabiegowe, leżanki,
 pomocniki i szafki, biurka, taborety.
Ponadto:
 narzędzia wykorzystywane podczas zabiegów, m.in. cążki do skórek, cęgi do paznokci, nożyczki
do paznokci, pęsety, łyżeczki unny6, pilniki do paznokci, tarki do stóp,
 lampy LED-UV,
 telefon,
 komputer (stacjonarny lub mobilny) z dostępem do internetu ze standardowym
oprogramowaniem biurowym i programami specjalistycznymi, np. do symulacji upiększania
twarzy.
Organizacja pracy
Praca w zawodzie kosmetyczka ma indywidualny charakter, polegający na bezpośrednim kontakcie
i współpracy z klientem. Jest to praca jedno- lub dwuzmianowa, jednakże w sytuacjach wyjątkowych
czas pracy może być dostosowany do potrzeb klienta. Kosmetyczka pracuje od 4 do 8 godzin w ciągu
dnia. Godziny pracy nie są stałe i są uzależnione od godzin otwarcia salonu oraz zapotrzebowania na
usługi kosmetyczne.
Czas pracy kosmetyczki ze względu specyfikę usług może wydłużyć się w newralgicznych okresach
roku. Przykładowo w soboty lub w okresie sylwestrowym wykonuje się makijaże ślubne i wieczorowe
oraz manicure i zdobienie paznokci.
W przypadku prowadzenia przez kosmetyczkę własnej działalności gospodarczej czas pracy jest
dostosowywany do potrzeb klienta i wymaga dodatkowo mobilności w zakresie przemieszczania się.
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Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka
Salon kosmetyczny jest miejscem, w którym podczas zabiegów pielęgnacyjno-upiększających
zarówno kosmetyczka, jak i jej klienci narażeni są na różnego rodzaju zagrożenia takie jak np.:
 kontakt z ostrymi narzędziami, które mogą prowadzić do urazów ciała,
 zakażenia wirusowe, bakteryjne, grzybicze,
 kontakt z substancjami drażniącymi (np. do odkażania narzędzi i dezynfekcji3 salonów),
powodującymi podrażnienia skóry, podrażnienia górnych dróg oddechowych, oczu,
 kontakt z gorącymi powierzchniami lub substancjami (sterylizator oraz narzędzia po sterylizacji,
gorąca woda, rozgrzany wosk), powodującymi oparzenia skóry.
Ponadto kosmetyczka może być narażona na:
 stres związany z oczekiwaniami klientów, co stwarza zagrożenie chorobami o podłożu
psychosomatycznym,
 obciążenia mięśniowo-szkieletowe wynikające z wymuszonej pozycji ciała podczas wykonywanych
zabiegów.
Podstawowymi czynnikami uciążliwymi, które mogą występować w pracy kosmetyczki, mogą być:
niewłaściwe oświetlenie oraz nieodpowiednia wentylacja.
Do występujących w zawodzie chorób możemy zaliczyć m.in.: choroby skóry, choroby zakaźne,
reakcje alergiczne.
2.4. Wymagania psychofizyczne i zdrowotne
Wymagania psychofizyczne
Dla pracownika wykonującego zawód kosmetyczka ważne są:
w kategorii wymagań fizycznych
 ogólna dobra wydolność fizyczna,
 sprawność narządu wzroku,
 sprawność układu oddechowego,
 sprawność narządów równowagi,
 sprawność zmysłu dotyku;
w kategorii sprawności sensomotorycznych
 koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 zręczność rąk i palców,
 rozróżnianie barw,
 ostrość wzroku,
 ostrość słuchu,
 zmysł równowagi,
 spostrzegawczość;
w kategorii sprawności i zdolności
 uzdolnienia manualne i artystyczne,
 zdolność koncentracji uwagi,
 podzielność uwagi,
 łatwość wypowiadania się,
 uzdolnienia plastyczne;
w kategorii cech osobowościowych
 odporność emocjonalna,
 samodzielność,
 samokontrola,
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dokładność,
cierpliwość,
odpowiedzialność,
zdolność pracy w szybkim tempie,
empatia.

Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.4. Kompetencje społeczne; 3.5. Profil kompetencji kluczowych
dla zawodu.

Wymagania zdrowotne
Aby pracować w zawodzie kosmetyczka, wymagana jest dobra sprawność fizyczna, sprawność zmysłu
dotyku, dobry wzrok. Do przeciwwskazań należy zaliczyć:
 zakaźne choroby skóry,
 choroby zakaźne, np. gruźlica,
 reakcje alergiczne,
 choroby ograniczające ruchy rąk lub nóg,
 choroby neurologiczne (np. epilepsja),
 wady wzroku i słuchu niepodlegające korekcji.
Do wykonywania zawodu kosmetyczka wymagane jest aktualne orzeczenie (zaświadczenie wydane
przez lekarza medycyny pracy) do celów sanitarno-epidemiologicznych stwierdzające zdolność do
wykonywania pracy.
WAŻNE:
O stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu orzeka lekarz medycyny pracy.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

2.5. Wykształcenie, tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane

do podjęcia pracy w zawodzie
Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie
Przy zatrudnianiu w zawodzie kosmetyczka preferowane jest wykształcenie średnie zawodowe
w pokrewnym zawodzie szkolnym technik usług kosmetycznych, które można uzyskać w szkole
policealnej lub w ramach kwalifikacyjnego kursu zawodowego albo w ramach kształcenia
rzemieślniczego w zawodzie kosmetyczka.
Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie
Pracę w zawodzie kosmetyczka może wykonywać osoba, która posiada:
 dyplom potwierdzający kwalifikacje pełne w zawodzie szkolnym technik usług kosmetycznych, po
spełnieniu wymagań formalnych i zdaniu egzaminu organizowanego przez okręgowe komisje
egzaminacyjne,
 świadectwa ukończenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych w zakresie kwalifikacji AU.61
Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy oraz AU.62 Wykonywanie zabiegów
kosmetycznych ciała, dłoni, stóp, wyodrębnionych w zawodzie technik usług kosmetycznych,
 świadectwo czeladnicze i dyplom mistrzowski w zawodzie kosmetyczka nadawany w ramach
kształcenia rzemieślniczego po zdaniu egzaminu organizowanego przez Izby Rzemieślnicze.
Ponadto zawód kosmetyczka może wykonywać również osoba, która:
 uzyskała doświadczenie w trakcie wykonywania pracy w salonie kosmetycznym,
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odbyła szkolenia (potwierdzone odpowiednimi certyfikatami) w zakresie świadczenia określonych
usług kosmetycznych (np. stylizacja paznokci, pielęgnacja twarzy czy wizaż) w wyspecjalizowanym
ośrodku szkoleniowym,
odbyła szkolenia specjalistyczne oferowane przez firmy kosmetyczne, np. dotyczące obsługi
sprzętu czy kosmetyków do pielęgnacji ciała i twarzy,
uzyskała uprawnienia do wykonywania skomplikowanych zabiegów pielęgnacyjnych
i estetycznych z wykorzystaniem specjalistycznej aparatury.

Dodatkowymi atutami przy zatrudnieniu kosmetyczki są m.in.:
 suplementy Europass do świadectw i dyplomów (w języku polskim i angielskim), wydawane na
prośbę zainteresowanego przez okręgowe komisje egzaminacyjne oraz izby rzemieślnicze,
 certyfikaty potwierdzające znajomość języków obcych,
 prawo jazdy kategorii B.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie
kompetencji w ramach zawodu.

2.6. Możliwości rozwoju zawodowego, awansu i potwierdzania kompetencji
Możliwości rozwoju zawodowego i awansu
Na początku kariery zawodowej kosmetyczka wykonuje proste zabiegi pielęgnacyjne twarzy i ciała,
hennę lub manicure pod nadzorem doświadczonej kosmetyczki.
Wraz z nabyciem doświadczenia zawodowego powierza się jej wykonywanie bardziej złożonych
usług, np. zabiegi złuszczające, mikrodermabrazję, makijaż permanentny.
Sukcesywne uzupełnianie i potwierdzanie kompetencji w zakresie wykonywania specjalistycznych
zabiegów umożliwia kosmetyczce rozszerzenie oferty świadczonych usług. Dla bezpieczeństwa
własnego i klientów wprowadzanie coraz bardziej skomplikowanych zabiegów powinno odbywać się
stopniowo.
Kosmetyczka może także doskonalić się w określonej usłudze. Jeżeli gabinet/salon kosmetyczny
oferuje rozległy wybór usług, jest to nawet wskazane, np. jedna osoba wykonuje pielęgnację twarzy
i ciała, inna aromaterapię, kolejne osoby – stylizację paznokci, makijaż permanentny.
Po uzyskaniu doświadczenia zawodowego kosmetyczka może awansować na stanowisko związane
z nadzorowaniem pracy małego zespołu pracowników. Może również założyć i prowadzić działalność
gospodarczą w zakresie świadczenia usług kosmetycznych.
Kosmetyczka ma także możliwość rozwoju zawodowego i awansu poprzez:
 kontynuację nauki (jeśli posiada świadectwo maturalne) na studiach I stopnia, np. na kierunkach:
kosmetologia, podologia lub odnowa biologiczna,
 podnoszenie swoich kompetencji zawodowych dzięki kształceniu w szkolnych i rzemieślniczych
zawodach pokrewnych,
 doskonalenie i rozszerzanie kompetencji zawodowych, uczestnicząc w różnych formach
branżowego kształcenia ustawicznego (np. praktyki, staże, szkolenia, warsztaty, seminaria,
konferencje).
Możliwości potwierdzania kompetencji
Obecnie (2018 r.) w zawodzie kosmetyczka istnieje możliwość potwierdzania kompetencji
zawodowych w zawodzie szkolnym (pokrewnym) technik usług kosmetycznych, w zakresie
kwalifikacji:
 AU.61 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy,
 AU.62 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp.
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Kwalifikacje te można potwierdzić przed właściwą Okręgową Komisją Egzaminacyjną.
Alternatywną drogę potwierdzania kompetencji w zawodzie kosmetyczka oferuje system nauki
zawodu w rzemiośle, który umożliwia uzyskanie tytułu czeladnika, a następnie mistrza. Dokumentami
potwierdzającymi te tytuły są odpowiednio świadectwo czeladnicze oraz dyplom mistrzowski.
Więcej informacji można uzyskać w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl oraz
Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

2.7. Zawody pokrewne
Osoba zatrudniona w zawodzie kosmetyczka może rozszerzać swoje kompetencje zawodowe
w zawodach pokrewnych:
Nazwa zawodu pokrewnego
zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności
Podolog
Technik masażysta
Charakteryzator
Manikiurzystka
Pedikiurzystka
Technik usług kosmetycznych
Wizażystka/stylistka

Kod zawodu
323014
325402
514201
514203
514204
514207
514208

3. ZADANIA ZAWODOWE I WYMAGANE KOMPETENCJE
3.1. Zadania zawodowe
Kosmetyczka wykonuje różnorodne zadania, do których należą w szczególności:
Z1 Przygotowywanie gabinetu kosmetycznego do zabiegów pielęgnacyjnych.
Z2 Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych skóry twarzy, szyi i dekoltu.
Z3 Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych ciała, dłoni i stóp.
Z4 Udzielanie porad kosmetycznych.
Z5 Wykonywanie zabiegów upiększających twarzy.
Z6 Wykonywanie zabiegów upiększających ciała, dłoni i stóp.
3.2. Kompetencja zawodowa Kz1: Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych twarzy i ciała
Kompetencja zawodowa Kz1: Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych twarzy i ciała obejmuje
zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, Z3, Z4, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory
wiedzy i umiejętności.
Z1 Przygotowywanie gabinetu kosmetycznego do zabiegów pielęgnacyjnych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:









Zasady i przepisy BHP, ochrony ppoż., ergonomii,
ochrony środowiska w zakresie zabiegów
pielęgnacyjnych skóry twarzy, ciała, dłoni i stóp;
Wymagania sanitarno-epidemiologiczne
w gabinecie kosmetycznym;
2
1
Pojęcia aseptyka i antyseptyka ;
Zasady i sposoby dezynfekcji i sterylizacji
narzędzi, sprzętu i aparatury do zabiegów
pielęgnacyjnych skóry twarzy, ciała, dłoni i stóp;
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Organizować stanowisko pracy zgodnie
z obowiązującymi wymaganiami ergonomii,
przepisami BHP, ochrony ppoż. i ochrony
środowiska;
Stosować środki ochrony indywidualnej
i zbiorowej podczas wykonywania zadań
zawodowych;
Przygotowywać klienta do zabiegu
pielęgnacyjnego zgodnie z przepisami BHP;
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Rodzaje preparatów do pielęgnacji skóry twarzy,
ciała, dłoni i stóp;
Rodzaje aparatury, narzędzi i przyborów
stosowanych w zabiegach pielęgnacyjnych skóry
twarzy, ciała, dłoni i stóp;
Zasady udzielania pierwszej pomocy
poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz
w stanach zagrożenia zdrowia i życia.







Przestrzegać zasad aseptyki i antyseptyki
podczas wykonywania zabiegów kosmetycznych;
Dobierać metody i środki dezynfekcji
10
i sterylizacji narzędzi do planowanego zabiegu
pielęgnacyjnego;
Przygotowywać preparaty, aparaturę, sprzęt,
narzędzia i przybory do zabiegów
pielęgnacyjnych skóry twarzy, ciała, dłoni i stóp;
Stosować zasady udzielania pierwszej pomocy
poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz
w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

Z2 Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych skóry twarzy, szyi i dekoltu
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:




















Budowę skóry i jej przydatków;
Zależności pomiędzy funkcjonowaniem
poszczególnych narządów a wyglądem skóry
twarzy, szyi i dekoltu;
Wpływ czynników zewnętrznych i wewnętrznych
na skórę człowieka;
Rodzaje cer, ich charakterystykę i możliwości
pielęgnacji;
Proces starzenia się skóry oraz sposoby
opóźniania tego procesu;
Zasady i rodzaje masażu twarzy, szyi i dekoltu;
Rodzaje zmian patologicznych na skórze twarzy;
Metody diagnozy kosmetycznej oraz aparaturę
diagnostyczną niezbędne do wykonania zabiegu
pielęgnacyjnego skóry twarzy, szyi i dekoltu;
Wskazania i przeciwwskazania do wykonania
zabiegów pielęgnacyjnych skóry twarzy, szyi
i dekoltu;
Działania czynników fizykalnych na skórę twarzy;
Rodzaje zabiegów pielęgnacyjnych
wykonywanych na skórę twarzy, szyi i dekoltu,
np. odżywcze, nawilżające, normalizujące,
liftingujące, złuszczające, oczyszczające,
regenerujące;
Zabiegi pielęgnacyjne na okolicę oczu.
















Wykonywać dostosowaną do zabiegu twarzy
diagnozę stanu skóry klientki (wywiad,
obserwacja i karta klienta);
Dobierać preparaty, aparaturę, narzędzia
i przybory do zabiegu kosmetycznego twarzy,
szyi i dekoltu;
Dobierać zabiegi fizykoterapeutyczne
z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań
do pielęgnacji twarzy szyi i dekoltu;
Ustalać rodzaj zabiegu pielęgnacyjnego twarzy,
szyi i dekoltu;
Wykonywać masaż twarzy, szyi i dekoltu;
Wykonywać zabiegi fizykoterapeutyczne
z zakresu kosmetyki z uwzględnieniem wskazań
i przeciwwskazań;
Wykonywać zabiegi pielęgnacyjne twarzy, szyi
i dekoltu z uwzględnieniem wskazań
i przeciwwskazań;
Wykonywać zabiegi na okolicę oczu
z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań;
Wykonywać zabiegi z uwzględnieniem
preparatów kosmetycznych, takich jak np.:
7
serum i/lub z zawartością składników
8
aktywnych ;
Oceniać efekt wykonanego zabiegu.

Z3 Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych skóry ciała, dłoni i stóp
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:










Rodzaje zmian patologicznych i defektów dłoni,
stóp i paznokci;
Rodzaje zabiegów pielęgnacyjnych ciała, dłoni i stóp;
Wskazania i przeciwwskazania do wykonania
zabiegów kosmetycznych w obrębie ciała, dłoni
i stóp;
Działanie czynników fizykalnych na organizm
człowieka w zabiegach na ciało;
Rodzaje i techniki masażu ciała lub wybranych
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Diagnozować stan skóry ciała, dłoni i stóp osoby
korzystającej z zabiegu (wywiad i obserwacja);
Projektować określony rodzaj zabiegu na dłonie
– manikiuru, na stopy – pedikiuru;
Wykonywać masaż ciała, dłoni i stóp;
Wykonywać zabieg parafinowy dłoni i stóp;
Dobierać i wykonywać zabiegi
fizykoterapeutyczne z uwzględnieniem wskazań
i przeciwwskazań do pielęgnacji ciała;
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jego partii, w tym drenaż limfatyczny , masaże
egzotyczne: kamieniami, bambusem, kokosami,
stemplami, czekoladą, bańką chińską itp.;
Rodzaje zabiegów pielęgnacyjnych ciała, np.
zabiegi antycellulitowe, wyszczuplające,
ujędrniające, regenerująco-odmładzające
i aromaterapeutyczne;
Rodzaje zabiegów pielęgnacyjnych dla kobiet
w ciąży;
Rodzaje zabiegów pielęgnacyjnych ciała
z zastosowaniem aparatury fizykalnej;
Rodzaje zabiegów pielęgnacyjnych piersi, np. zabiegi
ujędrniające z zastosowaniem maski gipsowej,
zabiegi z zastosowaniem masek kremowych,
algowych, kolagenowych, masaż piersi.



Wykonywać zabiegi pielęgnacyjne
i profilaktyczne ciała dostosowane do osoby
korzystającej z zabiegu;
Oceniać efekty wykonanego zabiegu.

Z4 Udzielanie porad kosmetycznych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:







Poradnictwo kosmetyczne w zakresie pielęgnacji
twarzy, szyi i dekoltu;
Poradnictwo kosmetyczne w zakresie pielęgnacji
ciała, dłoni i stóp.



Udzielać porad w zakresie pielęgnacji twarzy,
szyi i dekoltu w warunkach domowych;
Udzielać porad w zakresie pielęgnacji ciała, dłoni
i stóp w warunkach domowych.

3.3. Kompetencja zawodowa Kz2: Wykonywanie zabiegów upiększających twarzy i ciała
Kompetencja zawodowa Kz2: Wykonywanie zabiegów upiększających twarzy i ciała obejmuje
zestaw zadań zawodowych Z5 i Z6, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy
i umiejętności.
Z5 Wykonywanie zabiegów upiększających twarzy
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

















Rodzaje preparatów, narzędzi i przyborów
stosowanych w zabiegu upiększającym twarzy;
Zagadnienia dezynfekcji narzędzi i przyborów do
zabiegów upiększających twarzy;
Rodzaje zmian i defektów skóry twarzy
utrudniających lub uniemożliwiających
wykonanie zabiegu upiększającego;
Techniki korekty defektów twarzy i modelarzu;
Kolorystyczne aspekty doboru kolorów oraz ich
łączenia;
Rodzaje i techniki wykonania makijażu;
Techniki korekty kształtu brwi;
Metody przedłużania, zagęszczania i stylizacji
rzęs;
Techniki usuwania owłosienia z twarzy
(depilacja);
Wskazania i przeciwwskazania do zabiegu
upiększającego twarzy;
Zagrożenia związane z zabiegami upiększającymi
twarzy.
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Diagnozować stan skóry (wywiad i obserwacja)
przed zabiegiem upiększającym twarzy;
Dobierać preparaty i akcesoria kosmetyczne do
wykonania makijażu;
Dobierać kolory w kontekście aspektów osoby
korzystającej z zabiegu upiększającego;
Wykonywać korektę defektów na potrzeby
zabiegów upiększających z uwzględnieniem
korekty kształtu twarzy, oczu, brwi i ust;
Pielęgnować brwi i rzęsy;
Wykonywać stylizację rzęs, w tym ich
przedłużanie i zagęszczanie;
Dobierać rodzaj makijażu do potrzeb
i okoliczności;
Projektować i wykonywać makijaż dzienny,
okazjonalny i fantazyjny;
Wykonywać makijaż maskujący (kamuflaż)
różnymi technikami;
Oceniać efekty wykonanego zabiegu
upiększającego.
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Z6 Wykonywanie zabiegów upiększających ciała, dłoni i stóp
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:


















Rodzaje preparatów, aparatury, narzędzi
i przyborów stosowanych w zabiegach
upiększających ciała, dłoni i stóp;
Zagadnienia dezynfekcji, sterylizacji narzędzi,
przyborów i aparatury do zabiegów
upiększających ciała, dłoni i stóp;
Rodzaje zmian patologicznych skóry
uniemożliwiających wykonanie zabiegu
upiększającego;
Rodzaje i techniki zabiegów upiększających ciała,
dłoni i stóp;
Wzory plastyczne i artystyczne na ciele;
Metody, sposoby samoopalania;
Budowa i fazy wzrostu włosa;
Techniki usuwania owłosienia z ciała (depilacja);
Wskazania i przeciwwskazania do zabiegu
upiększającego ciała, dłoni i stóp;
Zagrożenia związane z zabiegami
upiększającymi;
Techniki zdobienia paznokci.
















Diagnozować stan skóry (wywiad i obserwacja)
przed zabiegiem upiększającym ciała, dłoni
i stóp;
Dezynfekować i sterylizować używany sprzęt;
Dobierać aparaturę, narzędzia i przybory do
realizacji zaplanowanych celów zabiegu;
Wykonywać korektę defektów na potrzeby
zabiegów upiększających ciała;
Projektować i wykonywać body painting
(malowanie ciała);
Wykonywać opalanie natryskowe ciała;
Usuwać owłosienie z określonego obszaru ciała;
Udzielać porad w zakresie sposobu
postępowania po zabiegu upiększającym ciała,
dłoni i stóp w warunkach domowych;
Wykonywać korektę kształtu płytki paznokcia;
Przedłużać paznokcie różnymi technikami;
Utwardzać paznokcie różnymi technikami;
Zdobić paznokcie różnymi technikami;
Oceniać efekty wykonanego zabiegu;
Udzielać porad w zakresie pielęgnacji dłoni, stóp
i paznokci oraz pielęgnacji stylizowanych
paznokci w warunkach domowych.

3.4. Kompetencje społeczne
Kosmetyczka powinna mieć kompetencje społeczne niezbędne do prawidłowego i skutecznego
wykonywania zadań zawodowych.
W szczególności kosmetyczka jest gotowa do:








Ponoszenia odpowiedzialności za skutki wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających
z udziałem klientów oraz za powierzony sprzęt i narzędzia.
Podejmowania samodzielnych decyzji z uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań klientów.
Oceniania zagrożenia zdrowia klienta podczas wykonywanych usług i podejmowania działań
adekwatnych do stopnia zagrożenia.
Dostosowywania zachowania do zmiennych okoliczności pracy podczas wykonywania zabiegów
pielęgnacyjnych i upiększających.
Utrzymywania trwałych relacji z klientami salonu/gabinetu kosmetycznego.
Postępowania zgodnie z zasadami etyki zawodowej w zakresie wykonywanych zabiegów
kosmetycznych.
Doskonalenia kompetencji zawodowych zgodnie z nowymi trendami i technologiami w usługach
kosmetycznych.

3.5. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu
Pracownik powinien mieć motywację do właściwego wykonywania zadań zawodowych i dalszego
rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych. Zostały
one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla zawodu
kosmetyczka.
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Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania Internetu
Umiejętności matematyczne
Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania
Sprawność motoryczna
Planowanie i organizowanie pracy
Wywieranie wpływu/przywództwo
Komunikacja ustna
Współpraca w zespole
Rozwiązywanie problemów
0

1

2

3

4

5

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu kosmetyczka

Uwaga:
Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym Badaniu
Kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD).

3.6. Powiązanie kompetencji zawodowych z opisami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji
oraz Sektorowej Ramy Kwalifikacji
Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie kosmetyczka nawiązują do opisów poziomów
Polskiej Ramy Kwalifikacji.
Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny
dla przygotowania (lub aktualizacji) opisów kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu
Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:
 Zintegrowany System Kwalifikacji: https://www.kwalifikacje.gov.pl
 Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji: https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

4. ODNIESIENIE DO SYTUACJI ZAWODU NA RYNKU PRACY I MOŻLIWOŚCI
DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie
Kosmetyczka może pracować w firmach świadczących usługi kosmetyczne, a w szczególności w:
 salonach/gabinetach kosmetycznych,
 salonach/gabinetach pielęgnacji stóp,
 salonach/gabinetach pielęgnacji dłoni,
 salonach/gabinetach wizażu,
 drogeriach, perfumeriach,
 sanatoriach,
 ośrodkach odnowy biologicznej.
Kosmetyczka może założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług
kosmetycznych.
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WAŻNE:
Zachęcamy do sprawdzenia dostępnych ofert pracy w Centralnej Bazie Ofert Pracy:
http://oferty.praca.gov.pl
Natomiast aktualizacje informacji o możliwościach zatrudnienia w zawodzie, przyszłe zapotrzebowanie na
dany zawód na rynku pracy oraz dodatkowe informacje można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł
danych.
Polecane źródła danych [dostęp: 10.07.2018]:
Ranking (monitoring) zawodów deficytowych i nadwyżkowych:
http://mz.praca.gov.pl
https://www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/raporty-sprawozdania/rynek-pracy/zawody-deficytowe-inadwyzkowe
Barometr zawodów: https://barometrzawodow.pl
Wojewódzkie obserwatoria rynku pracy:
Mazowieckie – http://obserwatorium.mazowsze.pl
Małopolskie – https://www.obserwatorium.malopolska.pl
Lubelskie – http://lorp.wup.lublin.pl
Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi – http://obserwatorium.wup.lodz.pl
Pomorskie – http://www.porp.pl
Opolskie – http://www.obserwatorium.opole.pl
Wielkopolskie – http://www.obserwatorium.wup.poznan.pl
Zachodniopomorskie – https://www.wup.pl/pl/dla-instytucji/zachodniopomorskie-obserwatorium-rynkupracya
Podlaskie – http://www.obserwatorium.up.podlasie.pl
Zielona Linia. Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia:
http://zielonalinia.gov.pl
Portal Prognozowanie Zatrudnienia:
www.prognozowaniezatrudnienia.pl
Portal EU Skills Panorama:
http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en
Europejski portal mobilności zawodowej EURES:
https://eures.praca.gov.pl
https://ec.europa.eu/eures/public/pl/homepage

4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach

zawodu
Kształcenie
Kompetencje wymagane do wykonywania zawodu kosmetyczka można uzyskać:
 w ramach kształcenia rzemieślniczego (z udziałem pracodawców rzemieślników),
 podejmując kształcenie w szkole policealnej w zawodzie pokrewnym technik usług
kosmetycznych.
Można również uczestniczyć w kwalifikacyjnym kursie zawodowym w ramach kwalifikacji AU.61
Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy oraz AU.62 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych
ciała, dłoni, stóp. Kursy te mogą prowadzić:
 publiczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe,
 niepubliczne szkoły posiadające uprawnienia szkół publicznych, prowadzące kształcenie
zawodowe,
 publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego,
ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego,
 instytucje rynku pracy prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową,
 podmioty prowadzące działalność oświatową na podstawie ustawy Prawo przedsiębiorców.
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Potwierdzenie kompetencji w wyżej wymienionych zawodach odbywa się odpowiednio przed Izbą
Rzemieślniczą lub Okręgową Komisją Egzaminacyjną.
Kompetencje na poziomie wykształcenia wyższego, przydatne do wykonywana zawodu kosmetyczka,
oferują szkoły wyższe na studiach I i II stopnia na kierunku kosmetologia oraz na studiach
podyplomowych.
Szkolenie
Osoba, która zamierza wykonywać zawód kosmetyczka, powinna podnosić swoje kompetencje
poprzez udział w szkoleniach oferowanych przez wyspecjalizowane instytucje.
Szkolenie może być organizowane m.in. przez:
 firmy kosmetyczne i/lub firmy szkoleniowe – przeznaczone dla kandydatów do pracy, stażystów,
jak również pracowników w zakresie nowych kosmetyków lub nowych urządzeń kosmetycznych,
 producentów nowych maszyn i urządzeń kosmetycznych,
 producentów kosmetyków.
W przypadku osób prowadzących własną działalność gospodarczą w zakresie usług kosmetycznych
szczególnie ważne jest samokształcenie i korzystanie z dostępnych szkoleń branżowych. Przykładowa
tematyka szkoleń może dotyczyć:
 stylizacji paznokci,
 pielęgnacji twarzy i ciała,
 wizażu, makijażu, zdobienia twarzy,
 przedłużania i zagęszczania rzęs,
 obsługi nowego sprzętu do pielęgnacji ciała i twarzy.
Z reguły organizatorzy tych szkoleń poświadczają uzyskane przez uczestników kompetencje
stosownymi certyfikatami/zaświadczeniami.
WAŻNE:
Więcej informacji o instytucjach oferujących kształcenie, szkolenie i/lub walidację kompetencji w ramach
zawodu można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.
Polecane źródła danych [dostęp: 10.07.2018]:
Szkolnictwo wyższe:
www.wybierzstudia.nauka.gov.pl
Szkolnictwo zawodowe:
https://mapa-zawodowe.men.gov.pl
http://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod
http://www.zrp.pl
Szkolenia zawodowe:
Rejestr Instytucji Szkoleniowych – http://www.stor.praca.gov.pl/portal/#/ris
Baza Usług Rozwojowych – https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl
Inne źródła danych:
Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji – https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl
Bilans Kapitału Ludzkiego – https://bkl.parp.gov.pl
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – http://www.frse.org.pl, http://europass.org.pl
Portal PLOTEUS – https://ec.europa.eu

4.3. Zarobki osób wykonujących dany zawód/daną grupę zawodów
Wynagrodzenia (2018 r.) osób pracujących w zawodzie kosmetyczka są zróżnicowane. Z tytułu
umowy o pracę na cały etat wynagrodzenia wahają się od 2100 zł do 2500 zł brutto miesięcznie.
W przypadku umowy zlecenia ustalane są stawki godzinowe (średnio 14 zł za godzinę). Może być
również stosowana forma rozliczeniowa indywidualnie ustalona z pracodawcą, np. 30–40% od ceny
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wykonywanych usług. Spotyka się ją najczęściej, gdy kosmetyczka specjalizuje się w określonej
dziedzinie usług takiej jak np. makijaż, zdobienie paznokci, przedłużanie i zagęszczanie rzęs.
Poziom wynagrodzenia osób wykonujących zawód kosmetyczka uzależniony jest m.in. od:
 kwalifikacji i rodzaju świadczonych usług,
 szczegółowego zakresu zadań zawodowych,
 sytuacji na lokalnym rynku pracy,
 liczby salonów kosmetycznych świadczących usługi na danym obszarze i ich konkurencyjności.
WAŻNE:
Zarobki osób wykonujących dany zawód/grupę zawodów są orientacyjne i mogą szybko stracić aktualność.
Dlatego na bieżąco należy sprawdzać, jakie zarobki oferuje rynek pracy, korzystając z polecanych źródeł
danych.
Polecane źródła danych [dostęp: 10.07.2018]:
Wynagrodzenie w Polsce według danych GUS:
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy
Przykładowe portale informujące o zarobkach:
https://wynagrodzenia.pl/gus
https://wynagrodzenia.pl/kategoria/zarobki-na-stanowiskach-i-szczeblach
https://sedlak.pl/raporty-placowe
https://zarobki.pracuj.pl
https://www.forbes.pl/ogolnopolskie-badanie-wynagrodzen
https://www.kariera.pl/wynagrodzenia

4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie
W zawodzie kosmetyczka możliwe jest zatrudnienie osób niepełnosprawnych. Warunkiem
niezbędnym jest identyfikacja indywidualnych barier i dostosowanie technicznych i organizacyjnych
warunków środowiska oraz stanowiska pracy do potrzeb zatrudnienia osób:
 z niewielką dysfunkcją kończyn dolnych (05-R), która nie wyklucza samodzielnego poruszania się,
 z dysfunkcją narządu wzroku (04-O), jeśli posiadana wada jest odpowiednio skorygowana szkłami
optycznymi lub kontaktowymi zapewniającymi ostrość widzenia.
WAŻNE:
Decyzja o zatrudnieniu osoby z jakimkolwiek rodzajem niepełnosprawności może być podjęta wyłącznie po
indywidualnej konsultacji z lekarzem medycyny pracy.

5. ODNIESIENIE DO EUROPEJSKIEJ KLASYFIKACJI
UMIEJĘTNOŚCI/KOMPETENCJI, KWALIFIKACJII ZAWODÓW (ESCO)
Europejska klasyfikacja umiejętności/kompetencji, kwalifikacji i zawodów (European
Skills/Competences, Qualifications and Occupations – ESCO) jest narzędziem łączącym rynek edukacji
z rynkiem pracy. ESCO jest częścią strategii „Europa 2020”. W klasyfikacji określono i uszeregowano
umiejętności, kompetencje, kwalifikacje i zawody istotne dla unijnego rynku pracy oraz kształcenia
i szkolenia. Tworzenie europejskiego rynku pracy, a w przyszłości wspólnego obszaru kształcenia
ustawicznego wymaga, aby zdobywane przez jednostki umiejętności oraz kwalifikacje były
zrozumiałe oraz łatwo porównywalne między krajami, a także – by promowały mobilność wśród
pracowników.
Obecnie (2018 r.) klasyfikacja ESCO jest dostępna w 27 językach (w 24 językach UE, islandzkim,
norweskim i arabskim) za pośrednictwem platformy ESCO:
https://ec.europa.eu/esco/portal/home
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Klasyfikacja ESCO została oparta na trzech filarach i pokazuje w sposób systematyczny relacje między
nimi:
• Zawody: https://ec.europa.eu/esco/portal/occupation
• Umiejętności/Kompetencje: https://ec.europa.eu/esco/portal/skill
• Kwalifikacje: https://ec.europa.eu/esco/portal/qualification

6. ŹRÓDŁA DODATKOWYCH INFORMACJI O ZAWODZIE
Podstawowe regulacje prawne:
Stan prawny na dzień: 30.06.2018 r.









Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (t.j. Dz. U.
z 2017 r. poz. 986, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 1265 i 1149).
Ustawa z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1267).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy
programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. poz. 860, z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji
zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. poz. 622, z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie charakterystyk
drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji o charakterze zawodowym
– poziomy 1–8 (Dz. U. poz. 537).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji
zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 227).

Literatura branżowa:









Caus-Wozniak I.: Podstawy pielęgniarstwa w ginekologii i położnictwie. Śląska Akademia
Medyczna, Katowice 2007.
Damasz J., Sójka A.: Paznokcie. Pielęgnacja i malowanie. Wydanie II. RM, Warszawa 2016.
Drygas B., Mrozowska M., Szpindor R.: Twarz, szyja, dekolt. Nowa Era, Warszawa 2014.
Dylewska-Grzelakowska J.: Kosmetyka stosowana. WSiP, Łódź 2013.
Dylewska-Grzelakowska J.: Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoni i stóp. WSiP, Warszawa
2013.
Grono M. (red.): Wstęp do kosmetyki. Nowa Era, Warszawa 2013.
Mulvej K., Richards M.: Kanony piękna. Zmieniający się wizerunek kobiety. Arkady, Warszawa
2011.
Nowacki T.W.: Leksykon pedagogiki pracy. ITeE – PIB, Radom 2004.

Czasopisma:


„Akademia paznokcia”. Wyd. NAN Group, Pruszcz Gdański 2011.

Zasoby internetowe [dostęp: 10.07.2018]:



Baza danych standardów kwalifikacji/kompetencji zawodowych i modułowych programów
szkoleń: ftp://kwalifikacje.praca.gov.pl
Główny Urząd Statystyczny: https://stat.gov.pl/Klasyfikacje/doc/kzs/slownik.html
Informator dotyczący egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik usług
kosmetycznych: https://www.cke.edu.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/informatory/
formula_2017/514207.pdf
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PKD Polska Klasyfikacja Działalności:
http://www.klasyfikacje.gofin.pl/pkd/index.php?fraza=fryzjerstwo+i+pozosta%C5%82e+zabiegi+
kosmetyczne&action=szukaj&klas=pkd
PortalWynagrodzenia.pl (Sedlaka & Sedlak): https://wynagrodzenia.pl/moja-placa/ile-zarabiakosmetyczka
Portal czasopism medycznych: http://www.czytelniamedyczna.pl/1280,grzybica-paznokci.html
Wykaz standardów egzaminacyjnych w rzemiośle: https://zrp.pl/dzialalnosc-zrp/oswiatazawodowa/egzaminy/standardy-egzaminacyjne/wykaz-standardow-egzaminacyjnych/
Wyszukiwarka opisów zawodów: http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/klasyfikacjazawodow-i-specjalnosci/wyszukiwarka-opisow-zawodow

7. SŁOWNIK POJĘĆ
7.1. Definicje powiązane z opisem informacji o zawodzie (zawodoznawcze)
Nazwa pojęcia
Awans zawodowy

Czynności
zawodowe

Definicja pojęcia
Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje awansu – pionowy oraz poziomy. Awans pionowy
oznacza zmianę stanowiska na wyższe w hierarchii przedsiębiorstwa/organizacji oraz przyznanie
wyższego wynagrodzenia i poszerzenie uprawnień, np. awans polegający na osiągnięciu
wyższego stopnia wymagań formalnych w policji, w wojsku, mianowanie na wyższy stopień
– awans nauczycielski. Awans poziomy oznacza zmianę stanowiska niepociągającą za sobą
zmiany pozycji pracownika w hierarchii firmy, np. objęcie dodatkowego stanowiska przez
pracownika, powierzenie nowych zadań, rozszerzenie uprawnień i zakresu podejmowanych
decyzji.
Są to działania podejmowane w ramach zadania zawodowego i dające efekt w postaci realizacji
celu przewidzianego w zadaniu zawodowym.

Edukacja formalna

Kształcenie realizowane przez publiczne i niepubliczne szkoły oraz inne podmioty systemu
oświaty, uczelnie oraz inne podmioty systemu szkolnictwa wyższego w ramach programów, które
prowadzą do uzyskania kwalifikacji pełnych oraz kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów
podyplomowych (zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym) albo kwalifikacje w zawodzie
(zgodnie z przepisami oświatowymi).

Edukacja
pozaformalna

Kształcenie i szkolenie realizowane w ramach programów, które nie prowadzą do uzyskania
kwalifikacji pełnych lub kwalifikacji właściwych dla edukacji formalnej.

Efekty uczenia się

Wiedza, umiejętności oraz kompetencje społeczne nabyte w procesie uczenia się (w ramach
edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez uczenie się nieformalne).

Europejskie Ramy
Kwalifikacji (ERK)

Przyjęta w Unii Europejskiej struktura i opis poziomów kwalifikacji umożliwiająca porównanie
kwalifikacji uzyskiwanych w różnych państwach. W ERK wyróżniono 8 poziomów kwalifikacji
opisywanych za pomocą efektów uczenia się (wiedza, umiejętności i kompetencje). ERK stanowi
układ odniesienia do krajowych ram kwalifikacji, w tym do PRK.

Kody
niepełnosprawności

Są symbolami rodzaju schorzenia, które ma decydujący wpływ na to, do jakich prac osoba
niepełnosprawna może być kierowana, a do jakich nie powinna ze względu na jej zdrowie
i skuteczność pracy na danym stanowisku. Podstawowe kody niepełnosprawności:
01-U upośledzenie umysłowe,
02-P choroby psychiczne,
03-L zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu,
04-O choroby narządu wzroku,
05-R upośledzenie narządu ruchu,
06-E epilepsja,
07-S choroby układu oddechowego i krążenia,
08-T choroby układu pokarmowego,
09-M choroby układu moczowo-płciowego,
10-N choroby neurologiczne,
11-I inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby
zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego,
12-C całościowe zaburzenia rozwojowe.
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Kompetencje
społeczne

Jest to rozwinięta w toku uczenia się zdolność kształtowania własnego rozwoju oraz
autonomicznego i odpowiedzialnego uczestniczenia w życiu zawodowym i społecznym,
z uwzględnieniem etycznego kontekstu własnego postępowania.

Kompetencje
kluczowe

Są to kompetencje (połączenie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych) integracji
społecznej i zatrudnienia potrzebne w życiu zawodowym i pozazawodowym oraz do bycia
aktywnym obywatelem. Na potrzeby opracowania informacji o zawodach wyróżniono
9 kompetencji, które zostały wybrane i pogrupowane ze zbioru 15 kompetencji kluczowych
wyodrębnionych w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − Projekt PIAAC
prowadzonym cyklicznie przez OECD.
Jest to układ wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych do wykonywania,
w ramach wydzielonego zakresu pracy w zawodzie zestawu zadań zawodowych. Posiadanie jednej
lub kilku kompetencji zawodowych powinno umożliwić zatrudnienie na co najmniej jednym
stanowisku pracy w zawodzie.

Kompetencja
zawodowa

Kwalifikacja

Oznacza zestaw efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych
nabytych w edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez uczenie się nieformalne,
zgodnych z ustalonymi dla danej kwalifikacji wymaganiami, których osiągnięcie zostało
sprawdzone w procesie walidacji oraz formalnie potwierdzone przez uprawniony podmiot
certyfikujący. W Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji wyodrębniono 4 rodzaje kwalifikacji: pełne,
cząstkowe, rynkowe i uregulowane.

Polska Rama
Kwalifikacji (PRK)

Opis ośmiu wyodrębnionych w Polsce poziomów kwalifikacji odpowiadających odpowiednim
poziomom Europejskich Ram Kwalifikacji sformułowany za pomocą ogólnych charakterystyk
efektów uczenia się dla kwalifikacji na poszczególnych poziomach ujętych w kategoriach wiedzy,
umiejętności i kompetencji społecznych.

Potwierdzanie
kompetencji

Jest to proces polegający na sprawdzeniu, czy kompetencje wymagane dla danej kwalifikacji
zostały osiągnięte. Terminy o podobnym znaczeniu: „walidacja”, „egzaminowanie”. Proces ten
prowadzi do certyfikacji − wydania przez upoważnioną instytucję „dyplomu”, „świadectwa”,
„certyfikatu”.

Sektorowa Rama
Kwalifikacji (SRK)

Opis poziomów kwalifikacji funkcjonujących w danym sektorze lub branży; poziomy Sektorowych
Ram Kwalifikacji odpowiadają odpowiednim poziomom Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Sprawności
sensomotoryczne

Są to sprawności związane z funkcjonowaniem narządów zmysłów (wzroku, słuchu, smaku,
powonienia, dotyku) oraz narządu ruchu (sprawność rąk, precyzja ruchów rąk, sprawność nóg,
koordynacja wzrokowo-ruchowa itp.).

Stanowisko pracy

Jest to miejsce pracy w strukturze organizacyjnej, np. przedsiębiorstwa, instytucji, organizacji,
w ramach którego pracownik wykonuje zadania zawodowe stale lub okresowo. Do prawidłowego
wykonywania zadań na danym stanowisku pracy konieczne jest posiadanie wiedzy, umiejętności
oraz kompetencji społecznych właściwych dla kompetencji zawodowych wyodrębnionych
w zawodzie.

Tytuł zawodowy

Jest przyznawany osobie, która udowodniła, że posiada określony zasób wiedzy i umiejętności
potrzebny do wykonywania danego zawodu. W niektórych grupach zawodowych (technicy,
lekarze, rzemieślnicy) istnieją ustawowo zadekretowane nazwy i hierarchie tych tytułów, podczas
gdy w innych nie ma takich systemów. Przykładowo tytuły zawodowe uzyskiwane w szkołach
i placówkach oświaty to: robotnik wykwalifikowany i technik, w rzemiośle: uczeń, czeladnik, mistrz,
w kulturze fizycznej: trener, instruktor, menedżer sportu.

Umiejętności

Jest to przyswojona w procesie uczenia się zdolność do wykonywania zadań i rozwiązywania
problemów właściwych dla dziedziny uczenia się lub działalności zawodowej.

Uprawnienia
zawodowe

Oznaczają posiadanie prawa do wykonywania czynności zawodowych (zawodu), do których dostęp
jest ograniczony poprzez przepisy prawne przewidujące konieczność posiadania odpowiedniego
wykształcenia, spełnienia wymagań kwalifikacyjnych lub innych dodatkowych wymagań.

Uczenie się
nieformalne

Uzyskiwanie efektów uczenia się poprzez różnego rodzaju aktywność poza edukacją formalną
i edukacją pozaformalną, w tym poprzez samouczenie się i doświadczenie uzyskane w pracy.

Walidacja

Oznacza sprawdzenie czy osoba ubiegająca się o nadanie określonej kwalifikacji, niezależnie od
sposobu uczenia się (edukacja formalna, pozaformalna i uczenie się nieformalne) tej osoby,
osiągnęła wyodrębnioną część lub całość efektów uczenia się wymaganych dla tej kwalifikacji.

Wiedza

Jest to zbiór opisów obiektów i faktów, zasad, teorii oraz praktyk przyswojonych w procesie
uczenia się, odnoszących się do dziedziny uczenia się lub działalności zawodowej.
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Wykształcenie

Oznacza rezultat procesu kształcenia w zakresie ogólnym i specjalistycznym charakteryzowany na
podstawie:
 poziomu wykształcenia odpowiadającego poziomowi ukończonej szkoły (np. wykształcenie:
podstawowe, gimnazjalne, ponadpodstawowe, ponadgimnazjalne, czeladnicze, policealne,
wyższe (pierwszy, drugi i trzeci stopień),
 profilu wykształcenia (ukończonej szkoły) lub dziedziny wykształcenia (kierunek lub kierunek
i specjalność ukończonej szkoły wyższej lub wyższej szkoły zawodowej).

Zadanie zawodowe

Jest to logiczny wycinek lub etap pracy w ramach zawodu o wyraźnie określonym początku i końcu
wykonywany na stanowisku pracy. Na zadanie zawodowe składa się układ czynności zawodowych
powiązanych jednym celem, kończący się określonym wytworem, usługą lub istotną decyzją.
W wyniku podziału pracy każdy zawód różni się wykonywanymi zadaniami, na które składają się
czynności zawodowe.
Jest to zbiór zadań zawodowych wyodrębnionych w wyniku społecznego podziału pracy,
wykonywanych przez poszczególne osoby i wymagających odpowiednich kwalifikacji i kompetencji
(wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych), zdobytych w wyniku kształcenia lub praktyki.
Wykonywanie zawodu stanowi źródło utrzymania.

Zawód

Zintegrowany
System Kwalifikacji
(ZSK)

Wyodrębniona część Krajowego Systemu Kwalifikacji, w której obowiązują określone w ustawie
standardy opisywania kwalifikacji oraz przypisywania poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji do
kwalifikacji, zasady włączania kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i ich
ewidencjonowania w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji (ZRK), a także zasady i standardy
certyfikowania kwalifikacji oraz zapewniania jakości nadawania kwalifikacji.
Informacje o ZSK są dostępne pod adresem: https://www.kwalifikacje.gov.pl

Zintegrowany
Rejestr Kwalifikacji
(ZRK)

Rejestr publiczny prowadzony w systemie teleinformatycznym ewidencjonujący kwalifikacje
włączone do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Informacje o ZRK są dostępne pod adresem:
https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

7.2. Definicje związane z wykonywaniem zawodu (branżowe)
Lp.

Nazwa pojęcia

Definicja

Źródło

1

Antyseptyka

Postępowanie odkażające, mające na celu
niszczenie drobnoustrojów na skórze.
W przeciwieństwie do dezynfekcji, antyseptyka nie
dotyczy odkażania przedmiotów.

Drygas B., Mrozowska M.,
Szpindor R.: Twarz, szyja,
dekolt. Nowa Era, Warszawa
2014

2

Aseptyka

Dążenie do uzyskania jałowości bakteriologicznej
narzędzi, materiałów opatrunkowych oraz innych
przedmiotów mających kontakt z np. otwartą raną.

Grono M. (red.): Wstęp do
kosmetyki, Nowa Era.
Warszawa, 2013

3

Dezynfekcja

Postępowanie mające na celu niszczenie
drobnoustrojów i ich przetrwalników na
przedmiotach; w kosmetyce na urządzeniach do
zabiegów kosmetycznych.

Caus-Wozniak I.: Podstawy
pielęgniarstwa w ginekologii
i położnictwie. Śląska Akademia
Medyczna, Katowice 2007

4

Diagnoza kosmetyczna

Ocena stanu skóry klienta określona na podstawie
wywiadu kosmetycznego i obserwacji skóry.

Drygas B., Mrozowska M.,
Szpindor R.: Twarz, szyja,
dekolt. Nowa Era, Warszawa
2014

5

Drenaż limfatyczny

To specjalna forma masażu, który stymuluje układ
limfatyczny. Polega on na uciskaniu i pocieraniu
skóry poprzez zastosowanie określonych technik
i specjalistycznych ruchów tak, by przepchnąć
nagromadzony pod nią płyn zwany limfą, a tym
samym zlikwidować obrzęk i poprawić krążenie
chłonki. Usunięte zostają także toksyny z komórek
skóry, a krążenie limfy przebiega znacznie
sprawniej.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
http://www.pkik24.pl/kosmetol
ogia-i-kosmetyka/drenazlimfatyczny-twarzy
[dostęp: 10.07.2018]
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6

Łyżeczka unny

Narzędzie stosowane do wykonywaniu zabiegów
pielęgnacyjnych skóry, zwana także jako łyżeczka
do wyciskania wągrów, zaskórników i pryszczy.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
https://kobieco.pl/lyzeczkaunny
[dostęp: 10.07.2018]

7

Serum

Preparat kosmetyczny o konsystencji żelowej
zawierający skondensowane składniki aktywne
w stężeniu zwiększonym w stosunku do kremu.

Drygas B., Mrozowska M.,
Szpindor R.: Twarz, szyja,
dekolt. Nowa Era, Warszawa
2014

8

Składniki aktywne

Substancje biologicznie czynne pochodzenia
roślinnego, zwierzęcego lub syntetyczne zawarte
w preparatach kosmetycznych stosowanych do
wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych.

Drygas B., Mrozowska M.,
Szpindor R.: Twarz, szyja,
dekolt. Nowa Era, Warszawa
2014

9

Skóra człowieka

Powłoka wspólna okrywająca od zewnątrz ciało
człowieka. Pole zabiegowe kosmetyczki.

Caus-Wozniak I.: Podstawy
pielęgniarstwa w ginekologii
i położnictwie. Śląska Akademia
Medyczna, Katowice 2007

10

Sterylizacja

Jednostkowy proces technologiczny polegający na
zniszczeniu wszystkich, form mikroorganizmów
zarówno wegetatywnych, jak i przetrwalnikowych
oraz zarodnikowych.

Caus-Wozniak I.: Podstawy
pielęgniarstwa. Śląska
Akademia Medyczna, Katowice
2007

11

Wapozon (ang. steamer)

Podstawowe i niezbędne urządzenie w każdym
gabinecie kosmetycznym nazywane także sauną.
Najczęściej służy do przygotowania cery do zabiegu
kosmetycznego i rozpulchnienia skóry. Jego
zadaniem jest wytwarzanie pary wodnej, której
podstawowym zadaniem jest nawilżenie skóry.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
http://meizi.pl/pl/content/31wapazon
[dostęp: 10.07.2018]

12

Zabiegi kosmetyczne

Zabiegi pielęgnacyjne, stosowane na skórę, włosy
lub paznokcie.

Definicja opracowana przez
zespół ekspercki na podstawie:
https://pl.glosbe.com/pl/pl/zabi
eg%20kosmetyczny
[dostęp: 10.07.2018]
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Miejsce na notatki

22

INFORMACJA O ZAWODZIE – Kosmetyczka 514202

Miejsce na notatki
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www.psz.praca.gov.pl

ZASTOSOWANIE INFORMACJI O ZAWODACH
Wsparcie dla pracowników i klientów instytucji rynku pracy w zakresie:
• skutecznego podejmowania decyzji dotyczących wyboru zawodu,
pracy/zatrudnienia,
• nabywania nowych lub rozszerzania już posiadanych kompetencji
zawodowych,
• zmiany kwalifikacji zawodowych zgodnie z potrzebami rynku pracy,
• dopasowywania treści szkoleń kontraktowanych przez urzędy pracy do
potrzeb rynku pracy.

Wsparcie dla różnych grup interesariuszy w zakresie:
•
•
•
•
•

poradnictwa i doradztwa zawodowego,
tworzenia i aktualizacji ofert szkoleniowych dla rynku pracy,
dostosowania oferty kształcenia zawodowego do wymagań rynku pracy,
tworzenia i aktualizacji opisów stanowisk pracy,
przygotowania lub aktualizacji opisu kwalifikacji rynkowych wprowadzanych
do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
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